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Drodzy Czytelnicy
W obliczu pandemii wszystkie debaty na temat wiodącej roli przemysłu w procesie
technologicznej transformacji społeczeństw zeszły na drugi plan, a producenci skupili się
na jednym z podstawowych aspektów zarządzania produkcją: bezpieczeństwie pracowników. Okazało się bowiem, że Covid-19 jest w stanie doprowadzić do zamknięcia fabryki
szybciej niż awarie maszyn czy błędy oprogramowania, a do tego robi to niezwykle skutecznie, gdyż pracownicy muszą zostać poddani kwarantannie, obiekt – odkażony, a cały
personel poddany testom na obecność wirusa. Dlatego w każdym wydaniu I&UR opisujemy strategie ułatwiające radzenie sobie z tym wyjątkowym i zarazem trudnym wyzwaniem, a główny artykuł ostatniego numeru w roku poświęciliśmy właśnie koronawirusowi.
Wszystko wskazuje na to, że polscy producenci dobrze sobie radzą z wyzwaniami czasów pandemii. W listopadzie br. Giełdowy Indeks Produkcji wzrósł o 16% w porównaniu z październikiem, a produkcja przemysłowa od wybuchu pandemii utrzymuje się na
stabilnym kursie wzrostowym rzędu 3–4%. Z informacji od naszych Czytelników wynika,
że nie odnotowali oni większych przestojów ani zakłóceń procesów wytwórczych. Jednak
musimy pamiętać, że wciąż możemy doświadczyć drugiej i trzeciej fali pandemii, dlatego
tak ważne jest, aby zachować czujność i za wcześnie nie podnosić przyłbicy. W ankiecie
przeprowadzonej w USA przez nasze macierzyste czasopismo „Plant Engineering” ponad
75% respondentów stwierdziło, że ich zakłady w taki czy inny sposób ucierpiały na skutek pandemii.
Nasz cykl otwieramy artykułem „Trzy sposoby na zabezpieczenie przedsiębiorstwa
przed pandemią”, zamieszczonym na stronie 20, w którym szczegółowo analizujemy
metody ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się Covid-19 w zakładach produkcyjnych.
Z kolei artykuł „Bardziej efektywne zarządzanie danymi produkcyjnymi w czasie pandemii” omawia znaczenie automatyzacji procesów i zarządzania danymi w dobie epidemii,
a także pokazuje, w jaki sposób przyczynia się ona do bardziej efektywnego wykorzystania
danych i zarządzania procesami produkcyjnymi. Wreszcie w artykule „Jak epidemia
Covid-19 wpływa na bezpieczeństwo cyfrowe produkcji” na stronie 29 przeczytamy, dlaczego praca zdalna zwiększa znaczenie cyberbezpieczeństwa.
W tym numerze publikujemy także coroczny raport na temat technologii i metod użytkowania i zarządzania olejami i smarami przemysłowymi. Jak zawsze kwestii tej poświęciliśmy dużo czasu i wysiłku. W efekcie z dumą oddajemy w Państwa ręce 22 strony uwzględniające m.in. najlepsze praktyki, klasyfikacje, zagadnienia z zakresu Przemysłu 4.0 i wiele
innych aspektów związanych z zastosowaniem smarów i olejów w utrzymaniu ruchu.
To jednak nie wszystko: w tym wydaniu znajdziecie Państwo również dodatek „Bezpieczeństwo” na 2021 r., w którym skupiamy się głównie na kwestiach związanych z bezpieczeństwem elektrycznym. W artykule „Zrozumieć hierarchię kontroli – skuteczne zapobieganie zagrożeniom poprzez zwiększenie niezawodności rozwiązań bezpieczeństwa” omawiamy ponadto efektywne metody zarządzania bezpieczeństwem jako takim.
Życzę Państwu przyjemnej lektury, bezpiecznych świąt i wszelkiej pomyślności
w nowym 2021 roku.

Michael Majchrzak, wydawca
michael.majchrzak@trademedia.pl
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Targi ITM INDUSTRY EUROPE

Targi ITM
przeniesione na
wrzesień 2021
Z uwagi na dynamiczną sytuację
epidemiologiczną oraz jej trudny do
prognozowania rozwój w Polsce i na
świecie, Zarząd Grupy MTP podjął
decyzję o zmianie terminu targów
ITM INDUSTRY EUROPE. Wydarzenie
wcześniej zaplanowane na czerwiec
odbędzie się w dniach 31.08–3.09.2021
równolegle z targami: Modernlog, 3D
Solutions, Focast oraz Subcontracting.
Jako organizatorzy największych i najbardziej znaczących targów przemysłowych w tej części Europy zawsze dokładaliśmy wszelkich starań, by prezentowały one międzynarodową ofertę
zgodną z ideą Przemysłu 4.0. Wierzymy, że zmiana terminu wydarzenia pozwoli na przygotowanie targów
w oparciu o jakość, potencjał i siłę
marki ITM INDUSTRY EUROPE, do
jakiej branża jest przyzwyczajona od
dekad.
Pragniemy zapewnić, że czas dzielący nas od kolejnej edycji wydarzenia, wykorzystamy na stworzenie wartościowego merytorycznie i biznesowo
spotkania. Wyrażamy także nadzieję,
że wszyscy nasi partnerzy i wystawcy
zyskają dodatkowy cenny czas na przygotowanie jeszcze ciekawszej ekspozycji, obfitującej w rynkowe innowacje.
Ostatnie miesiące uzmysłowiły nam
wagę i znaczenie branżowych spotkań
oraz wyjątkowej biznesowej atmosfery,
która od lat przyciąga do Poznania profesjonalistów z całego świata. Dziękując
za życzliwość i słowa wsparcia napływające do nas w ostatnim czasie, zapraszamy do uczestnictwa w targach ITM
INDUSTRY EUROPE, które odbędą się
w dniach 31.08–3.09.2021 roku na
Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Do zobaczenia!
Zespół Targów ITM INDUSTRY EUROPE
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Przewiduje się, że do 2026 r. rynek
bramek IoT osiągnie 16 mld USD.
Bramy IoT – klucz do dostępu do urządzeń peryferyjnych.
Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Global Market
Insights, popyt na bramki IoT ma szybko
wzrosnąć. Urządzenia Gateway, które są
wyposażone w czujniki IoT i rozwiązania
chmury mogą rejestrować w czasie rzeczywistym, dane HVAC/R i innych systemów
w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych.
Rosnące obawy związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i zaawansowaną ochroną infrastruktury sieciowej w przedsiębiorstwach przyspieszyły
przyjęcie się bramek IoT gateway, które
zapewniają całościowe szyfrowanie i wielopoziomowe uwierzytelnianie danych.
Powszechne zastosowanie w sektorze
przemysłowym przyczyniło się do roz-

woju rynku nowych bramek IoT. Na
przykład przemysłowe rozwiązania bramek IoT, seria KUBER-2000 i LYNX-6K, opracowane przez American Portwell Technology, Inc., oferują skalowalną
infrastrukturę dla maszyn wirtualnych,
danych, aplikacji front-end i serwerów.
Urządzenia te zapewniają korzyści, takie
jak wytrzymała konstrukcja, elastyczna
rozbudowa we/wy, szybki czas wprowadzenia na rynek, niskie zużycie energii
i łączność bezprzewodową dla różnych
zastosowań.

Podstawa stosowania
Według autora raportu Bipin Bangera,
rynek urządzeń bramowych IoT jest
podzielony głównie na sektor medyczny,
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Rittal

Ponad pół miliona euro oszczędności
w fabryce silników Forda
W kolońskiej fabryce silników Forda w ciągu jednego roku doszło do przestojów
maszyn ze względu na awarię klimatyzatorów. Pracownicy firmy zgłosili się
do specjalistów Rittal, którzy przeprowadzili przegląd urządzeń. Po kontroli
efektywności i serwisu klimatyzatorów wskazali potencjalne oszczędności oraz
zalecili dodatkowe działania.
Awarie urządzeń powodują szereg przestojów w przedsiębiorstwach, dlatego
usługa firmy Rittal, mająca na celu przeprowadzenie niezależnej inwentaryzacji wszystkich klimatyzatorów i analizę potencjalnych oszczędności energii,
została z przeprowadzona w zakładzie
produkcyjnym samochodów Ford. Kontrola wskazała na konieczność naprawy
i wymiany 11 procent zainstalowanych
klimatyzatorów. Specjaliści Rittal sporządzili także obszerną kalkulację efektywności energetycznej, która pokazała możliwe oszczędności w wysokości
ponad pół miliona euro w ciągu 10 lat
oraz czas amortyzacji inwestycji w przypadku instalacji nowych klimatyzato-

rów w ciągu zaledwie 2 lat i 4 miesięcy.
„Kontrola wykonana przez serwisantów
Rittal wykazała znaczne oszczędności dla
naszych zakładów” – mówi Helmar Bencker – Manager Plant Engineering & Environment w Ford Kolonia.

Kontrola ponad 220.
klimatyzatorów

Technicy Rittal sprawdzili i ocenili stan
ponad 220 klimatyzatorów w kolońskiej
fabryce Forda – zarówno urządzeń firmy
Rittal, jak i innych producentów. Zweryfikowali także prawidłowość działania
komponentów klimatyzatorów pod kątem
zanieczyszczenia, uszkodzeń i odgłosów
wydawanych przez łożyska w maszynie.

Rynek bramek IOT
Wartość
rynkowa (2019)

Wartość
rynkowa (2026)

Technologia łączności ZigBee (skumulowany
roczny wskaźnik wzrostu) CAGR (2020-26): >11%
Rynek europejski (skumulowany roczny wskaźnik
wzrostu) CAGR (2020-26): >15%

urządzenia przenośne, branżę automatyki budynków, motoryzację i transport,
elektronikę użytkową i produkcję przemysłową. Segment aplikacji dla służby
zdrowia zanotował w 2019 roku udział
w rynku na poziomie ponad 15% i szacuje się, że w przewidywanym terminie
odnotuje CAGR (skumulowany roczny
wskaźnik wzrostu) na poziomie 17%.
W ujęciu regionalnym Europa jest uważana za lukratywny rynek dla producen-
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Zdjęcie dzięki
uprzejmości:
Global Market
Insights

tów urządzeń bramowych IoT. Sprawozdania sugerują, że do końca 2026 r.
udział tego rynku może wynieść prawie 15% CAGR. Wspieranie inicjatyw
samorządów wspieranych przez inwestycje rządowe mające na celu napędzanie działań w zakresie inteligentnej infrastruktury może oznaczać znaczne możliwości wzrostu dla producentów urządzeń
bramek internetowych. Według Komisji Europejskiej (KE) rządy zamierzają

Po weryfikacji przygotowali listę kontrolną konserwacji i propozycje modyfikacji
urządzeń. Analiza wykazała, że 25 klimatyzatorów było uszkodzonych i wymagało
naprawy lub wymiany. Większość z tych
urządzeń miało średnio zaledwie pięć lat.
Jako długofalowe rozwiązanie problemów
związanych z efektywną klimatyzacją
zespół serwisowy Rittal zbudował instalację testową. Porównano 2,6-kilowatowy klimatyzator Rittal Blue e+
z 2,5-kilowatowym klimatyzatorem innej
firmy. Wyniki wykazały oszczędność
energii urządzenia Blue e+ na poziomie
aż 88,9%.
Na podstawie zebranych danych eksperci Rittal przygotowali obszerną kalkulację efektywności dla fabryki Forda w
Kolonii. Dzięki wymianie 150 klimatyzatorów na urządzenia Rittal Blue e i Blue
e+ możliwe było osiągnięcie oszczędności energii w wysokości ponad 552 000
euro i 276,3 ton dwutlenku węgla – dla
10-letniego okresu eksploatacji. Po odjęciu sumy inwestycji uzyskano krótki czas
amortyzacji – zaledwie 2,42 roku.
Rittal

wybudować ponad 300 inteligentnych
miast do 2020 roku. Ponadto obecność
w Europie dużych producentów OEM
z branży motoryzacyjnej, takich jak Audi
AG, Daimler i Volkswagen, może poszerzyć rynek dla przedsiębiorstw działających w sektorze IoT. Producenci samochodów koncentrują się na wprowadzaniu systemów Internetu Rzeczy, takich
jak zaawansowane czujniki i rozwiązania
ADAS, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności pojazdów.
Firmy działające na rynku urządzeń bramek dla transportu przedmiotów kładą
nacisk na tworzenie strategicznych sojuszy w celu wprowadzania nowych technologii i produktów na rynek, aby zwiększyć udział w rynku i poszerzyć bazę konsumentów. Na przykład w sierpniu 2020
roku Semtech Corporation nawiązała
współpracę z TensorIoT i Amazon Web
Services (AWS) w celu usprawnienia rozwoju rozwiązań IoT poprzez dostarczenie zestawów Smart Building Kits i Asset
Tracking.
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AKTUALNOŚCI

Targi

Targi potrzebują wsparcia, by przetrwać
O umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm, a także o rekompensaty w wysokości połowy ubiegłorocznego
przychodu dla firm – zwracają się do premiera Mateusza Morawieckiego przedsiębiorcy zrzeszeni w Komitecie Obrony
Branży Targowej. Do tej spontanicznej, oddolnej inicjatywy, swój akces zgłosili m.in. przedsiębiorcy „okołotargowi”, którzy od
początku pandemii skazani są na faktyczny niebyt. Z powodu odwołania imprez targowych, od ponad pół roku cierpią na brak
zleceń, nie wypracowują żadnych dochodów, stojąc dziś na krawędzi upadku. W środę 28 października o 11:00 wyruszyli
w okolicę Urzędu Rady Ministrów na Spacer dla Branży Targowej, by dostarczyć premierowi petycję ze swoimi żądaniami.
Związani przez cały czas swojej zawodowej działalności z branżą targową, przedsiębiorcy znajdują się dziś w bardzo trudnej sytuacji.
– Od ponad pół roku, a więc od kiedy trwa
pandemia Covid 19, branża targowa praktycznie nie istnieje, a patrząc na nią dziś,
już w najbliższej przyszłości czeka ją tragiczny koniec – ostrzegali w skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego piśmie i przypominali, że ich branża
do niedawna traktowana była jako swoiste „oczko w głowie” rządzących, będąc
jednym z głównych filarów, także eksportowych, polskiej gospodarki. Sytuacja
zmieniła się w marcu. Wtedy to z dnia
na dzień organizatorzy branżowych targów musieli je odwołać, przez co pracujące dla nich firmy pozbawione zostały
zleceń, a więc faktycznej możliwości działania i zarabiania. Pomoc z tarcz okazała
się zbyt mała, czerwcowe odblokowanie
targów – pozorne i właściwie pozbawione
znaczenia. Władza pominęła właściwie
olbrzymią część branży, wykreślając firmy
„okołotargowe” z ujętego w tzw. Tarczy
Turystycznej wsparcia we wrześniu.
– Targi to flagowy element polskiej gospodarki. Związane z nim są dziesiątki
tysięcy polskich firm i pracowników, którzy – np. jako podwykonawcy – reprezentują takie sektory, jak drzewny, meblowy,
metaloplastyczny czy informatyczny. Dziś
polski przemysł targowy pozostawiony jest
sam sobie – napisali w petycji jej sygnatariusze.
Przedsiębiorcy związanego z targami sektora są więc dziś zdeterminowani, by walczyć o przetrwanie. Inaczej ich firmom
grozi likwidacja, a całej branży targowej
w Polsce – koniec. Zwrócili się więc do
premiera Mateusza Morawieckiego o:
• Umorzenie całości otrzymanych
kwot pomocy z PFR dla firm, które
pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ich ubiegłorocznego przychodu było całkowicie
zależne od organizacji, obsługi oraz
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innych usług świadczonych na rzecz
imprez targowych w kraju i za granicą.
•	Otrzymanie rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu
dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75%
ubiegłorocznego przychodu firmy
była całkowicie zależne od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych
w kraju i za granicą.
Autorzy petycji zwrócili uwagę, że
wszystkie firmy targowe ucierpiały wskutek przesunięcia lub odwołania imprez
targowych i każda z nich posiada jednak zobowiązania związane z podpisanymi wcześniej umowami. Wynajęte hale,
zaprojektowane i wyprodukowane stoiska
to wartości, których nie mogą teraz odzyskać w postaci wystawionych faktur końcowych. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Komitecie przyznali, że ponieśli koszty i nie
mogą teraz spodziewać się ich rekompensaty.
– Bez wsparcia jakiekolwiek projekty dotyczące odrodzenia tego segmentu w gospodarce stanowić będą zwykłe bajki. Aby
cała branża mogła przetrwać, należy
w końcu spojrzeć na nią w sposób odpowiedzialny, oczywiście, jeśli zamiarem rządzących jest to, aby w podobny do jeszcze
zeszłorocznego sposób istniała ona i rozwijała się w Polsce – uważają przedsiębiorcy. W przeciwnym razie – ich zdaniem
– wiele z funkcjonujących tu imprez,
które wyrobiły sobie markę międzynarodową, zniknie z targowej mapy Polski

i przeniesie się do innych części Europy,
w czym z pewnością pomoże wsparcie,
jakie rządy innych krajów udzielają tamtejszym firmom okołotargowym. – Słyszymy od przedstawicieli władzy o bliżej niesprecyzowanych formach wsparcia
„niefinansowego” bądź o dość enigmatycznych „rozmowach na temat przebranżowienia” – napisali do premiera sygnatariusze petycji, którzy podczas Spaceru
dla Branży Targowej złożyli ją w Urzędzie
Rady Ministrów.
Wskazują, że zrekompensowanie przestoju firm przez okres kolejnych 12 miesięcy pozwoli im przetrwać oraz wprowadzić programy częściowego przebranżowienia. Jest to jedyny realny sposób na
uratowanie mającej ponad 100 lat polskiej branży targowej, która od pierwszego roku transformacji służy polskim firmom jako wystawcom na targach w kraju
i za granicą. Podkreślili, że cały przemysł
targowy, cała branża, oprócz zaspokajania potrzeb poszczególnych właścicieli
firm i pracowników, służy polskiemu przemysłowi i eksportowi. Niebezpieczeństwo
upadku tej branży miałoby daleko idące
skutki gospodarcze, traktowane całościowo jako wspomożenie eksportu i promocji polskiej na świecie. Branża targowa
jest na tyle znacząca i strategiczna dla
gospodarki, a jednocześnie mała w porównaniu do innych branż, że problemy związane z Covid-19 bardzo łatwo mogą
ją bezpowrotnie zniszczyć – zauważają
sygnatariusze petycji, zrzeszeni w Komitecie Obrony Branży Targowej.

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
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Dobór obciążalności prądowej
kabli zasilających, praktyczne
uwagi ekspertów technicznych
firmy HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Producent pierwotny, odpowiedzialność za materiały reklamowe i wnioski na podstawie dyrektywy
niskiego napięcia.

W

roku 2014 opublikowano nową wersję tak zwanej dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE). Jak wiadomo, jest ona europejską regulacją prawną
dotyczącą sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach
napięcia, a więc w sensie formalnym dotyczy
omawianych zagadnień jedynie w części. Należy
jednak podkreślić, że pewne przesłanki logiczne
w niej zawarte można uznać za mające szersze zastosowanie (czyli dla wyrobów o wyższym
napięciu znamionowym).
W punkcie 9. preambuły dyrektywy czytamy
zatem:
„Zważywszy, że producent posiada dokładną
wiedzę o procesie projektowania i produkcji,
jest on najbardziej kompetentny do przeprowadzenia procedury oceny zgodności. W związku
z tym ocena zgodności powinna pozostać
wyłącznie obowiązkiem producenta. […].”
Powyższe stwierdzenie nie występowało we
wcześniejszej wersji dyrektywy, jest zatem dość
nowym, ale niezwykle ważnym, wręcz rewolucyjnym podejściem do zagadnienia wiedzy o wyrobie. Można powiedzieć, że znacznie
wcześniej o tym wiedziano, lecz inną wagę ma
obiegowa opinia, a inną oficjalne prawo Unii.
W zasadzie można się było spodziewać ewolucji przepisów w tym kierunku, ponieważ
coraz szybszy postęp techniczny i lawinowy
wzrost ilości wyrobów technicznych na rynku,
przy jednocześnie wzrastającym opóźnieniu
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normalizacji względem globalnego rozwoju produktowego oraz zazdrosnym strzeżeniu wiedzy
typu know-how przez firmy produkcyjne – spowodował narastającą dysproporcję pomiędzy
wiedzą skodyfikowaną i właściwościami wyrobów w obrocie rynkowym. Po prostu usankcjonowano prawnie stan faktyczny.
Zatem jednocześnie wzrosła odpowiedzialność producentów za wyroby, w sytuacji
wyprzedzenia przez projekt i/lub konstrukcję ogólnodostępnych i zweryfikowanych specyfikacji technicznych oraz za informowanie
o istotnych cechach – również w materiałach
reklamowych.1

Wzmocniono nacisk na zapewnienie identyfikowalności urządzeń elektrycznych w całym łańcuchu dostaw. W ślad za tymi zapisami obserwuje się określone tendencje w modyfikacji
norm zharmonizowanych. I tak przykładowo
bardzo ważna dla przemysłu norma PN-EN
61439 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe” wprowadziła pojęcie producenta pierwotnego dla systemu rozdzielnic i sterownic,
a także zasadę black-box, konkretyzującą sposób identyfikacji parametrów urządzeń, z których w kolejnych stadiach przekształcania wyrobowi towarzyszą określone dane identyfikacyjne wyrobu nie tylko pod względem typu,
lecz także funkcjonalnym.

Obecnie często trudno powiedzieć, co dokładnie jest informacją techniczną, a co marketingiem. Zatem informacja powinna być rzetelna w obu przypadkach, ponieważ najprawdopodobniej będzie użyta przez
projektanta jako jedyne dostępne źródło wiedzy.

Listopad/Grudzień 2018
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↑ Przewód Cu, izolowany XLPE, jednożyłowy, ekranowany, podłużnie i poprzecznie uszczelniony, płaszcz PE.

Zwrócono większą uwagę na zapewnienie
nienaruszenia cech sprzętu, mających znaczenie dla bezpieczeństwa wyrobu w całym (czasem znacznie wydłużonym) łańcuchu dostaw.
Odnosząc się do powyższego przykładu,
można stwierdzić, że podmiot montujący
wyrób dla użytkownika końcowego (lub kolejnego podmiotu z łańcucha) jest zobligowany
zasadą domniemania do stosowania się do
zasad narzuconych przez pierwotnego producenta systemu, który ma do tego prawo –
ponieważ wykonał szereg różnorodnych działań konstrukcyjno-projektowo-badawczych,
uzyskując tym samym przewagę wiedzy nad
producentami wtórnymi.
Kolejnym krokiem w kierunku dostosowywania się do tempa postępu technicznego było
zrównanie dowodzenia zgodności na podstawie norm międzynarodowych IEC, a nawet
krajowych, wobec braku (i do czasu braku)
norm zharmonizowanych z dyrektywą na
podstawie mandatu Unii Europejskiej.
Oczywiście nie wszystkie wyroby elektryczne
podlegają dyrektywie niskonapięciowej, lecz
celem powyższych rozważań było nie tylko
zwrócenie uwagi Czytelnika na system oceny
zgodności, lecz spojrzenie na pewne koncepcje w nim występujące, jako na posiadające
znaczenie bardziej uniwersalne.

Kable średniego napięcia – informacyjna rola producenta wobec
projektanta.
Jak wiadomo, żyła powrotna kabla służąca
do odprowadzania prądów zwarciowych
powstałych w systemie energetycznym najczęściej jest wykonana z drutów miedzianych owiniętych spiralnie jedną lub dwoma
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taśmami miedzianymi o przekroju wymaganego prądami zwarcia – produkowane są
w różnych systemach zależnych od potrzeb
energetyki. Pod żyłą powrotną i na niej stosuje się taśmy półprzewodzące, które ograniczają kontakt metalowego ekranu z układem
izolacyjnym w przypadku przepływu prądów
zwarciowych i wzrostu temperatury izolacji
kabla oraz pełnią funkcję wzdłużnego zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci. Taśmy
te zabezpieczają ekran izolacji przed wgnieceniami drutów żyły powrotnej w przypadku
nagrzewania się kabla i wzrostu jego wymiarów w kierunku promieniowym. Stanowi też
barierę neutralną, taką aby potencjał ekranu
izolacji, taśm, żyły powrotnej, taśmy aluminiowej, będącej barierą promieniowego wnikania wilgoci, był na tym samym poziomie.
Taśma aluminiowa aplikowana jest wzdłużnie
pod powłoką kabla, z którą jest zespojona.

120 i 185 mm2 i żyły powrotnej 50 mm2.
Przekrój żyły powrotnej jest w tym przypadku
dość znaczny.2

W ofercie firmy HELUKABEL znajdują się między innymi kable jednożyłowe oznaczone
jako: N2XS(FL)2Y o przekrojach żyły czynnej

Inżynierowie i eksperci techniczni firmy
HELUKABEL Polska Sp. z o.o. potrafią doszacować dopuszczalne wartości prądów

• Kable te są wykonane ściśle zgodnie z normami niemieckimi.
• Kable posiadają uszczelnienie zarówno
wzdłużne, jak i promieniowe, a zatem charakteryzują się znaczną odpornością na oddziaływanie wody.
• Podstawowa izolacja kabli jest bardzo nowoczesna, ponieważ jest wykonana z polietylenu sieciowanego, co daje im znaczną
odporność cieplną (temperatura graniczna
dla XLPE i EPR to 90OC). Zatem przy obciążeniu ciągłym/długotrwałym (load factor =100%) dana temperatura nie może być
przekraczana.
• Żyła powrotna ma praktycznie największy stosowany w tego rodzaju kablach przekrój (50 mm2), co pozwala na przyjęcie mocy
W sumie, jak widzimy, kabel średniego napięzwarciowej nawet do 220 MVA.
cia jest dość skomplikowaną konstrukcją,
• Zakładając trójfazowe połączenie kablowe,
co bardzo utrudnia lub nawet uniemożlinależy pamiętać, że ułożenie płaskie kabli
wia ścisłą ocenę jego parametrów dla okrejednożyłowych zwiększa ich obciążalność prąślonych warunków pracy na podstawie prodową w stosunku do ułożenia trójkątnego w
stych wzorów.
powietrzu około 1,13 razy (max. o 13%), przy
ułożeniu w ziemi stosunek ten jest mniejszy,
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż prona poziomie około 1,05 razy (max. o 5%).3
ducenci nieustannie doskonalą swoje kon• Ułożenie kabli w powietrzu zwiększa średnio
strukcje, aby nadać im cechy korzystniejsze
o około 10% obciążalność.
z punktu widzenia przyszłego użytkownika.
Zatem z czasem producent staje się niezastąUWAGA: Dla napięć z przedziału od 1kV do
pionym źródłem informacji na temat wyrobu.
30 kV należy układać kable jednożyłowe tej
samej linii w układzie płaskim w odległości
Posłużmy się przykładem, aby lepiej przednie mniejszej niż 100 mm od siebie. W ukłastawić istniejącą sytuację.
dzie trójkątnym kable zwykle stykają się.

Można także spotkać konstrukcje o znacznie mniejszych przekrojach.
Przytoczone dane należy traktować jako orientacyjne.
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zastępczych dla swoich typów przewodów
w relacji do podanych parametrów technicznych dla porównywalnych kabli innych
producentów.
Przykład formuły obliczenia:
Wzór [1]:

I’2
=
I2

t’c – t’a
tc – ta

Gdzie:
I’ – prąd ciągły długotrwały kabla
w nowych warunkach,
I – prąd ciągły długotrwały kabla w znanych warunkach,
tc’ – temperatura żyły kabla w nowych
warunkach,
ta’ – temperatura otoczenia kabla
w nowych warunkach,
tc – temperatura żyły kabla w znanych
warunkach,
ta – temperatura otoczenia kabla w znanych warunkach.
Zatem, jeżeli, przykładowo, kabel leży
w ziemi w zwykle przyjmowanej w danych
katalogowych temperaturze 20OC i temperatura żyły dla obciążenia 400 A wynosi 75OC,
to dla temperatury żyły 90OC (maksymalnie
dla XLPE) jego dopuszczalny prąd wyniesie:

I’ = 400

90O – 20O
= 400 x 1,128 = 451A
75O – 20O

Korzystając z tego prostego równania, można
zatem szybko przeliczyć dla tego samego
kabla (i ewentualnie dla zmienionej temperatury otoczenia), na jaki prąd można sobie
pozwolić , aby nie przekroczyć założonej temperatury żyły (np. bezpiecznej dla materiału
izolacji).
Przeliczenie temperatury dla zmienionego
współczynnika obciążenia nie jest niestety już
takie proste.
Poszukujemy prądu zastępczego, który powinien wywołać taki sam skutek cieplny, jak
wiele różnych wartości prądu obciążenia,
które wystąpią w danym przedziale czasu:
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Wzór [2]:

obciążalności (load factor) 0,7 na pełną
obciążalność długotrwałą 1,0.

I B2 (t1 + t2 + ... + tn) = I 21 t1 + I 22 t2 + ... + I n2 tn
Zatem:

UWAGA: Nie są to badania laboratorium akredytowanego, tylko szacunkowe
obliczenia!

I 21 t1 + I 22 t2 + ... + I n2 tn
t1 + t2 + ... + tn

IB =

Współczynnik obciążenia, to:

k=

Czyli, dla przykładu – tabela poniżej:

IB

Imax

Gdzie Imax – to w naszym przypadku prąd,
który w danych warunkach obciążenia nie
podniesie temperatury żyły powyżej 90OC.
I tu wobec braku danych rysują się dwa
rozwiązania:

1. Wziąć dane z katalogu konkurencji dla jak
najbardziej zbliżonego kabla.
2. Przyjąć literaturowy4 współczynnik korekcyjny 0,93, aby przejść ze współczynnika

Z powyższego przykładu widzimy, że albo
należy zaufać współczynnikom inżynierskim
(z jakimś zapasem bezpieczeństwa, co też
kosztuje), albo zlecić badania (w przypadku
jednostkowej aplikacji, co najmniej dyskusyjne ekonomicznie), albo zaufać bezgranicznie informacjom od producenta.
I w tym miejscu rodzi się zasadnicze pytanie,
czy wspomniane wyżej rozwiązanie 1. – czyli
skorzystanie z danych dotyczących konkurencyjnego produktu, jest lepsze, biorąc pod uwagę,
iż firmy prowadzą zarówno działania badawczo-rozwojowe, jaki i walkę konkurencyjną.
Chyba jednak najpewniejsze jest korzystanie
z wiedzy producenta pierwotnego, tym bardziej że ponosi on odpowiedzialność za swoje
wyroby i rozpowszechniane informacje na ich
temat.


Temperatura 90OC
i współczynnik
obciążenia 0,7

Temp. 90OC
i współczynnik
obciążenia 1,0

Temp. 65OC
i współczynnik
obciążenia 1,05

I90 0,7

I90 1,0 = 0,93xI90 0,7

I90 1,0 = 0,93x0,8xI90 0,7

461 A (ułożenie trójkątne)

428 A (ułożenie trójkątne)

342 A (ułożenie trójkątne)

498 A (ułożenie płaskie)

463 A (ułożenie płaskie)

370 A (ułożenie płaskie)

A jak wiadomo, często –„zdania uczonych są podzielone”.
Zakładam typową temperaturę w ziemi 20OC. Wzór [1].
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3 etapy utrzymania ruchu
bazującego na informacji
o stanie sprzętu
Strategie obsługi systemów sprężonego powietrza ukierunkowane na zwiększenie wydajności.
Tianshu Zhang
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N

awet obecnie, mimo dostępności
różnych zaawansowanych technologii, wiele firm wciąż dysponuje ograniczonym wglądem w stan
i parametry pracy swoich systemów sprężonego powietrza. Często nadal stosuje się
w nich zasadę lepiej od razu wymienić niż
potem żałować, przedwcześnie wymieniając różne komponenty systemowe. Owa
rutyna i poleganie na zalecanych czynnościach utrzymania np. kompresorów, często kosztuje użytkowników systemów
sprężonego powietrza wiele tysięcy złotych wydawanych na dodatkowe czynności. Nadeszła jednak zmiana w podejściu do utrzymania sprzętu i w tzw. systemach zarządzania niezawodnością oraz
stanem maszyn. Mimo że wykorzystują
one podobne narzędzia utrzymania predykcyjnego (PdM), takie jak czujniki podczerwieni, monitorowanie wibracji oraz
analiza stanu oleju w celu dostarczenia
informacji o obecnym stanie podzespołów, różnią się jednak tym, że wykorzystują wzajemną zależność gromadzonych
i analizowanych danych, a w oparciu o nie
wyznaczają trendy mierzonych parametrów.
Inżynieria eksploatacji maszyn to dziedzina nauki określająca trwałość i stan
urządzeń poprzez tworzenie modeli systemów dzięki wykorzystaniu narzędzi statystyki. Stosowane algorytmy umożliwiają
ocenę tego, jak postępuje zużycie komponentu w odniesieniu do stanu z dnia
pierwszego oraz kiedy komponent przestanie już pełnić powierzoną mu funkcję.
Badania nad niezawodnością w systemach
sprężonego powietrza oraz pozyskiwanie
parametrów i ich analiza pomoże w utworzeniu przydatnych i ważnych nawyków
zawodowych związanych z czynnościami
utrzymania ruchu, bazującego na stanie

technicznym podzespołów (z ang. CBM
condition based maintenance).

Kompleksowy wgląd w system
Poziom płynów, wibracji i hałasu oraz temperatura powietrza, to odpowiednie parametry do oceny stanu technicznego systemu sprężonego powietrza. Pomimo tego,
że sterowniki sprężarek i wskaźniki wydajności mogą dostarczyć pewnych informacji, fabryki nie gromadzą tych danych
i często nie posiadają dostatecznych informacji na temat stanu sprzętu oraz wiedzy
o tym, jak różne części oddziałują na siebie
wzajemnie. Analiza danych czasu rzeczywistego jest niewystarczająca, współczesne
fabryki potrzebują narzędzi i metod pozwalających na estymację zachowania sprzętu
w przyszłości.
Utrzymanie typu CBM informuje, czy
wszystkie komponenty systemu działają sprawnie, i może pomóc operatorom
w przewidywaniu awarii, które mogą zdarzyć się w przyszłości. Ten rodzaj monitoringu wykorzystuje unikalne algorytmy,
które obliczają i określają interwały serwisowe w oparciu o aktualne, rzeczywiste zapotrzebowanie ze strony urządzeń,
a nie tylko uśrednione wartości bazujące
na doświadczeniach z przeszłości.
Wyróżnia się trzy podstawowe etapy
organizacji utrzymania ruchu typu CBM.
Każdy z nich posiada indywidualne
cechy i zapewnia menedżerom możliwość
wglądu, dzięki czemu mogą oni podejmować odpowiednie decyzje, w oparciu
o informacje na temat działania ich wyposażenia.

1

Utrzymanie typu CBM dotyczące
układów smarowania. Monitorowanie smarowania poprzez pobieranie pró-

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

www.utrzymanieruchu.pl

wego podzespołu. Na przykład jeżeli test
wykaże wysoką wilgotność w układzie,
oznacza to, że być może wymagana jest
instalacja dodatkowego urządzenia osuszającego.

IIoT i CMB

bek i badania laboratoryjne pozwala na
określenie zanieczyszczenia i stan środków smarnych, jak również zanieczyszczenie oleju/smaru metalami. Określenie
stanu oleju pozwala na zaplanowanie jego
wymiany w odpowiednim czasie. Zbyt
wczesna zmiana oleju to niepotrzebny
wydatek, a wymiana zbyt późna, skraca
trwałość elementów, np. kompresora.
Stan oleju jest wskaźnikiem stanu
sprężarki, podobnie jak badania krwi
w przypadku ludzi. W dodatku oznaki
starzenia się i zużycia sprężarki można
wykryć poprzez badanie zawartości
metalu w oleju. Na przykład, wysoki
poziom cząstek metalu w środku smarnym może wskazywać na zużycie wirników lub łożysk, w zależności od rodzaju
metalu zawartego w oleju. Innym źródłem opiłków metalu mogą być wymienniki ciepła lub inne przewody, które mają
bezpośredni kontakt z olejem. Zawartość
metalu w oleju wpływa również na czynności utrzymania typu CBM dotyczącego
podzespołów mechanicznych.

2

Utrzymanie elementów mechanicznych typu CBM. Uzupełnieniem
utrzymania układów smarowania CBM
jest monitorowanie metodą SPM (ang.
shock pulse monitoring) które pozwala
sprawdzić poziom wibracji i hałasu,
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w celu stworzenia całościowego obrazu
stanu kompresora. Zwykle polega to na
użyciu specjalistycznego sprzętu i czujników. Wysoki poziom hałasu lub wibracji
wskazuje na problemy, takie jak zużycie
łożyska lub degradacje wirnika. Śledzenie zużycia poprzez badanie parametrów
wibracji wraz z detekcją metalu w oleju
pozwala na opracowanie modeli określających potencjalną trwałość maszyny i jej
wytrzymałość w przyszłości.

3

Utrzymanie CBM systemów pneumatycznych. Ten rodzaj monitorowania polega na uważnym badaniu stanu
powietrza w systemie, wraz z upewnieniem się, że cały system działa efektywnie. Dzięki wdrożeniu utrzymania typu
CBM, fabryki mogą podejmować lepsze decyzje w oparciu o dane i parametry
robocze ich indywidualnych systemów.
Wykorzystanie systemów takich jak Ingersoll Rand Air System Modeling and Simulation (ASMS) w fabryce pozwala na lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania
i potrzeb systemu sprężonego powietrza.
Tego typu monitoring testuje bowiem stan
powietrza w układzie, ciśnienie w przewodach, wartości przepływu, a także wilgotność oraz inne parametry. Takie systemy
mogą również wskazać, gdzie w systemie wymagane jest zastosowanie dodatko-

CMB i IIoT to obecnie szybko rozwijająca się dziedzina wytwarzania, a połączenie akwizycji danych i monitoring wraz
z zaawansowanymi narzędziami, pomagają firmom i przedsiębiorstwom wyszukiwać potencjalne problemy szybciej niż
w przypadku metod konwencjonalnych,
przyczyniając się tym samym do oszczędności czasu i pieniędzy. Połączone do sieciowych systemów transmisji danych
i wzajemnej komunikacji systemy sprężonego powietrza pomagają przedsiębiorstwom poprawiać ogólną wydajność,
poprzez wirtualne monitorowanie systemów i prowadzenie działań utrzymania
PdM.
W dodatku, niektóre sterowniki sprężarek i systemy utrzymania działające w chmurze wykorzystują zaawansowane algorytmy i możliwości równoległej
obsługi procesorów, w celu umożliwienia
operatorom uzyskania najniższego możliwego zużycia energii i jak najlepszych
parametrów pracy systemów sprężonego
powietrza.
Poprzez stosowanie utrzymania CBM
firmy i zakłady mogą poprawić efektywność, dzięki analizie przechowywanych
danych w chmurze oraz zobaczyć, w jaki
sposób wszystkie komponenty ze sobą
współpracują. Możliwość wglądu w zależności pomiędzy komponentami systemu
pomaga planować dokładniej interwały
utrzymania i czynności serwisowych bez
potrzeby zgadywania, co aktualnie dzieje
się w maszynach. Od części eksploatacyjnych do części kluczowych, takich jak
wirniki silników, cyfrowa łączność zapewnia operatorom wgląd w każdy etap realizacji procesu. Taki sposób organizacji
monitorowania, dzięki odpowiedniej konstrukcji systemu i diagnostyce, pozwala
fabrykom osiągać wyższy poziom niezawodności, często zwany utrzymaniem
skupionym na niezawodności.
Tianshu Zhang, Services Product Manager
w firmie Ingersoll Rand Compression
Technologies and Services.
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Rozwiązanie odwiecznego
problemu cieknących złączy
elastycznych
Tradycyjne złącza z opaską zaciskową są używane w produkcji od ponad wieku, a związane z nimi
problemy zostały po prostu zaakceptowane jako ich nieodłączna cecha.
Oprócz trudności związanych z demontażem
i ponownym montażem opasek zaciskowych,
głównym problemem są wycieki. Jeśli proces
wymaga stosowania ciśnienia lub podciśnienia, każde złącze z opaską zaciskową do węży
stanowi potencjalne miejsce wycieku produktu i ulatniania powietrza.
Opaski zaciskowe do węży są zasadniczo
tanim rozwiązaniem, jednak utrata cennego
produktu, koszty codziennego sprzątania
oraz związane z tym potencjalne problemy ze
zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników
w dłuższej perspektywie znacząco wpływają
na ostateczną opłacalność ich stosowania.
Bardziej opłacalnym rozwiązaniem, stosowanym coraz częściej przez czołowych światowych producentów, jest rewolucyjny system złączy BFM®. Złącza te, będące kombinacją elastycznego zatrzaskiwanego łącznika
i trzpienia, eliminują problemy związane
z tradycyjnymi systemami opasek zaciskowych do węży.

Po zamontowaniu stalowych króćców BFM®
elastyczny „mankiet” złącza BFM® zatrzaskuje się, za każdym razem dokładnie we właściwej pozycji. Działanie uszczelniające skierowane jest od wewnątrz, dlatego połączenie
jest w 100% szczelne – również w warunkach
ciśnienia lub podciśnienia panującego w układzie. Oznacza to brak wycieków, a więc brak
strat cennego produktu i znacznie czystsze,
bezpieczniejsze i efektywne środowisko pracy.
Najbardziej popularne złącza poliuretanowe
Seeflex ® firmy BFM® są również wyjątkowo
wytrzymałe i trwałe, dlatego nie wymagają
częstej wymiany.
Złącza BFM® są stosowane w jednych z największych na świecie firm branży spożywczej,
chemicznej, farmaceutycznej, mineralnej
i spożywczej. Prezentację istotnych korzyści
osiąganych przez światowych producentów
instalujących system złączy BFM® ograniczymy jedynie do dwóch przykładów.

Złącza BFM® pozwoliły firmie
AkzoNobel ograniczyć ryzyko
wybuchów
Firma AkzoNobel, jeden z największych na
świecie producentów chemikaliów, przywiązuje ogromną wagę do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. W jej zakładzie
Elotex w Geleen (Holandia), wytwarzającym
dodatki budowlane, szczególnym problemem
okazały się miałkie proszki ścierne. Przy
ich produkcji trudno zachować szczelność,
a wydostający się z instalacji pył stwarzał
realne zagrożenie wybuchem.
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Niewielkie nawet uszkodzenia lub szczeliny
w elastycznych złączach układu transportu
pneumatycznego, zabezpieczanych tradycyjnymi opaskami (po lewej) powodowały przenikanie drobnego proszku ściernego.
Opaski zaciskowe nie spełniały właściwie
swej funkcji w warunkach ciśnienia, a przy 25
różnych złączkach nietrudno było o błąd podczas ręcznej instalacji złączy i wyborze odpowiedniej długości, co jeszcze bardziej zwiększało ryzyko nieszczelności.
Ze względu na realne zagrożenie eksplozją
w zakładzie firmie AkzoNobel bardzo zależało
na znalezieniu złączy, które zapewniałyby
trwałość i szczelność instalacji, a przy tym
umożliwiły ujednolicenie elementów instalacji w całym zakładzie.
Po wstępnej próbnej instalacji systemu złączy
BFM® na najtrudniejszym stanowisku – przesiewaczu (poniżej), uszczelnienie okazało się
na tyle doskonałe, że firma AkzoNobel zastępuje teraz wszystkie 25 elastycznych złączy
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produktami BFM®. Do instalacji nie przedostaje się już pył, co znacznie zmniejszyło
ryzyko wybuchu.
Hub Knoren, specjalista ds. inżynierii utrzymania ruchu w zakładzie AkzoNobel's Elotes,
skomentował to następująco:

uzyskała zgodę FDA (Am. Agencji Żywności
i Leków) na wykorzystanie medycznego
proszku ceramicznego z azotku krzemu do
produkcji rewolucyjnych implantów kręgosłupa. Technologia ta wymaga utrzymania
niezwykle wysokiego poziomu higieny. Rzecz
w tym, że podczas przetwarzania ten drobnoziarnisty proszek przenikał do połączeń urządzeń przetwórczych (po lewej), tworząc stałą,
proszkową atmosferę, zagrażającą zdrowiu
pracowników AMEDICA.

pracy zostały obniżone, bo nie ma już
potrzeby częstego czyszczenia.”
Więcej informacji na temat systemu złączy
BFM można uzyskać, poprzez kontakt
z wyłącznym dystrybutorem. W Polsce jest to
firma Fenix Systems Sp. z o.o.
krzemu, a chmura pyłu stale utrzymująca się
w fabryce, zmuszała pracowników do noszenia masek oddechowych. Występowały
poważne problemy z utrzymaniem standardów higieny, gdyż produkt długo utrzymywał
się między kołnierzami i złączami, a zapieczony proszek trzeba było ręcznie usuwać
z urządzeń przetwórczych.
System złączy BFM®, obejmujący specjalnie
zaprojektowane trzpienie i wymienne tuleje
zatrzaskowe, został zainstalowany w ciągu
dwóch tygodni od wstępnej konsultacji (poniżej). Złącze BFM® po prostu zatrzaskuje się
we właściwym miejscu, dlatego jest zawsze
idealnie dopasowane. Przenikanie proszku
nie jest już możliwe.

„Mimo swej prostoty, złącze jest niezwykle
skuteczne” – twierdzi Hub. „Jesteśmy bardzo
zadowoleni ze złączy BFM®.”

Amerykański producent
urządzeń medycznych i problem
chmury pyłu
AMEDICA była pierwszą na świecie firmą
z branży technologii medycznych, która
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I dodał: „Nasi pracownicy pracują teraz
w bezpieczniejszym środowisku, a koszty

Tradycyjne opaski zaciskowe do węży nie
były w stanie zatrzymać niezwykle drobnego proszku ceramicznego z azotku

„To, co zobaczyłem, przekonało mnie od razu.
Zamontowaliśmy złącze BFM® obok dotychczasowego, aby każdy mógł dostrzec różnicę.
Po kilku miesiącach wszystko było jasne: złącze BFM® zapewniło doskonale uszczelnienie
i pozostało przezroczyste.”
W miarę wymiany złączy następuje ujednolicenie rozmiarów rur i trzpieni, co pozwala
zmniejszyć ich zapasy i zrezygnować z części dostawców. Również wymiana jest teraz
szybka i łatwa, a możliwość błędu przy montażu wykluczona.

Pracownicy nie muszą już nosić masek oddechowych i spędzać nawet 6 godzin dziennie
na ręcznym usuwaniu proszku z urządzenia.

Szczelny system złożony ze złączy BFM®
sprawia, że proszek nie wydostaje się na
zewnątrz, a w środowisku nie ma już pyłu.
„Po pierwszym włączeniu naszych urządzeń
do przetwarzania proszku z zainstalowanymi
złączami BFM® byłem zaskoczony” – przyznał
Jeff Goodell, dyrektor ds. urządzeń i konserwacji AMEDICA. „Nie było już chmury piasku
i nie było absolutnie żadnego proszku przenikającego z rękawa.”

Kontakt z działem sprzedaży złączy BFM:
Aleksandra Michna
– koordynator ds. sprzedaży
michna@fenixsystems.eu
t. +48 601 408 207

Przykład wdrożenia w AkzoNobel zamieszczony za
uprzejmą zgodą BFM® Distributor Insolids BV., Holandia.
Przykład wdrożenia w Amedica zamieszczony za
uprzejmą zgodą BFM® Distributor Powder Solutions
Inc., USA.
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Projektowanie instalacji
elektrycznych oraz systemów
zasilania awaryjnego z uziemieniem
i bez uziemienia
Systemy zasilania bezprzerwowego pracują bez uziemienia
podczas dostarczania energii, co jest kluczowe dla ogólnego
projektowania instalacji elektrycznych i systemów zasilania
w budynkach niemieszkalnych.
Inż. John Schuring, firma CH2M

W skrócie

I

nstalacje elektryczne bez uziemienia
nie są stosowane często, ze względu
na realne i postrzegane zagrożenia dla
bezpieczeństwa. Instalacje w obiektach
handlowych są przeważnie trwale uziemione (ang. solidly grounded, SG). Systemy SG charakteryzują się dużymi prądami zwarcia fazy z ziemią, tak więc
wymagane jest w nich zastosowanie szybkich wyłączników nadprądowych, które
minimalizują ilość wydzielającej się niebezpiecznej energii. Zwarcia doziemne
w systemach SG należy eliminować jak
najszybszymi praktycznymi sposobami.
Instalacje elektryczne projektowane

w latach 40. XX w. były nieuziemione.
W okresie tym odkryto problem polegający na tym, że zwarcia w instalacjach
pozostawały niewykryte aż do wystąpienia kolejnych, które powodowały już
pożar albo zranienie ludzi.
Alternatywami dla trwałego uziemienia są: uziemienie przez niską rezystancję (ang. low-resistance grounding, LRG),
przez reaktancję (ang. reactance grounding,
RG) oraz przez wysoką rezystancję (ang.
high-resistance grounding, HRG). Uziemienie LRG lub RG jest zalecane w systemach średniego napięcia do ograniczania prądów zwarciowych podczas działania zabezpieczeń nadprądowych. Systemy
z uziemieniem HRG, w których prąd zwarciowy jest ograniczany do małej wartości, zostały przyjęte w przemyśle naftowym i chemicznym jako alternatywa
dla systemu nieuziemionego. Natomiast
w zakładach produkujących półprzewod-

→→ Identyfikacja instalacji elektrycznych oraz systemów zasilania,
które wymagają uziemienia.
→→ Wyznaczenie najlepszych metod
uziemiania instalacji elektrycznych oraz systemów rozdziału
energii.
→→ Zrozumienie sytuacji, w których
należy zastosować systemy zasilania bezprzerwowego (UPS).
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Źródło: Nanoprecise Sci Corp.

↗ Rys. 1. Zasilacz UPS zainstalowany wraz ze
swoją rozdzielnicą w typowym pomieszczeniu
technicznym. Jest to dobry przykład instalacji, w której użytkownik planuje przyszłą rozbudowę systemu UPS i przewidział miejsce
dla dodatkowych modułów, zwiększających
wydajność lub redundancję.
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↗ Rys. 2. Ten schemat 3-przewodowej (3L) instalacji zasilania awaryjnego z UPS obrazuje strefę nieuziemioną. Działanie instalacji elektrycznej bez uziemienia występuje podczas zasilania z baterii
UPS, gdy urządzenie to izoluje galwanicznie niezależne, własne źródło zasilania obiektu (SDS).

niki, w których panują podobne surowe
wymagania dotyczące ciągłości procesów
technologicznych, przyjęto także systemy
z uziemieniem HRG. W ostatnich latach
zaprojektowano kluczowe centra danych
z instalacjami z uziemieniem HRG. Własne generatory awaryjne i systemy zasilania bezprzerwowego (ang. uninterruptible power supply, UPS) są stosowane
powszechnie tam, gdzie koszty takiego
sprzętu mogą być uzasadnione wysokimi
stratami, wynikającymi z nieplanowanego
przerwania produkcji przez fabrykę (patrz
fot.1).
Preferowane są beztransformatorowe systemy UPS ze względu na większą sprawność, mniejsze wydzielanie się
ciepła oraz mniejsze gabaryty – w porównaniu do systemów opartych na transformatorach. Te systemy beztransformatorowe zostały wprowadzone w ostatniej
dekadzie i są powszechnie używane na

dużą skalę w centrach danych oraz kluczowych procesach produkcyjnych. Dla aplikacji domowych na średnią i dużą skalę
inżynierowie określają system rozdzielczy
UPS jako system 3-przewodowy 480 V
z listwami zasilającymi (ang. power distribution unit, PDU) w punkcie podłączenia. Przy zasilaniu odbiorników jednofazowych dostarczana jest listwa zasilająca lub

transformator separujący. W tym systemie
nie jest wymagany ani zalecany przewód
neutralny, o ile nie jest wymagane zasilanie odbiorników jednofazowych (patrz
rys. 2).
Mniejsze systemy, takie jak ze źródłem
UPS 208/120V, mogą pracować w instalacji 4-przewodowej (patrz rys. 3). Systemy pokazane na rysunkach 2 i 3 pracują bez uziemienia w okresie braku
zasilania podstawowego. Gdy podczas
zasilania z UPS przez przewód neutralny
lub uziemiający popłynie prąd zwarciowy,
to tranzystory w zasilaczu UPS odłączają
źródło energii, przerywając obwód zasilania i ścieżkę powrotną prądu zwarciowego.
Dla aplikacji, które nie mogą tolerować
strefy nieuziemionej w elektrycznym systemie rozdzielczym, opcją jest zastosowanie
transformatora separacyjnego wewnątrz
UPS. Bez takiego transformatora nie istnieje bezpieczny sposób połączenia źródła
prądu stałego z ziemią bez wprowadzenia równoległej ścieżki powrotnej prądu.
W aplikacjach beztransformatorowych,
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← Rys. 3. Ten schemat 4-przewodowej (3L+N) instalacji
zasilania awaryjnego z UPS
obrazuje strefę nieuziemioną. Działanie instalacji
elektrycznej bez uziemienia
występuje podczas zasilania
z baterii UPS, gdy urządzenie
to izoluje galwanicznie niezależne, własne źródło zasilania obiektu (SDS).
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↑ Rys. 4. Ten schemat jednokreskowy jest przykładem typowego uziemienia instalacji UPS. Uziemienie sprzętu zapewnia obwód zasilania
podstawowego. Bezpośrednie połączenia z uziomem budynku są poprowadzone osobno.

będących głównie wykorzystywanymi
w przemyśle, ważne jest, aby inżynierowie
rozumieli i ograniczali zagrożenia związane z działaniem systemu nieuziemionego
podczas przekazywania energii. Instalacje elektryczne nie muszą być koniecznie uziemione według standardu NFPA
70-2017 (wprowadzonego w USA przez
Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej, ang. National Fire Protection Association, NFPA), zwanego Krajowym Kodeksem Elektrycznym (ang. National Electrical
Code, NEC). Staranne wykonanie uziemienia nadal prowadzi do najwyższego priorytetu dla bezpieczeństwa. Jednak błędem jest uziemianie wszystkiego domyślnie. Duplikacje połączeń uziemiających
tworzą prądowe ścieżki równoległe, co jest
surowo zabronione dla przewodów neutralnych. Celowe podłączenie do uziemienia dostępnych metalowych obudów rozdzielnic oraz korytek kablowych powoduje powstanie wielu ścieżek prądowych,
równoległych do źródła zasilania. Jednak
prawidłowo uziemione systemy są podłączone do uziemienia tylko w jednym miejscu – przy źródle zasilania. Zastosowanie przewodu ochronnego (PE) powoduje
zamierzony przepływ prądu niezrównoważenia z powrotem do źródła. Takie uziemione (w punkcie gwiazdowym transformatora) przewody są oddzielone od instalacji uziemiającej, aby uniknąć powstania
równoległej ścieżki powrotnej. Najważniejsze jest jednak to, że odizolowanie
uziemionego przewodu PE od uziemienia
budynku zapobiega zamierzonemu i niezamierzonemu przepływowi prądu elektrycznego przez dostępne metalowe konstrukcje w normalnych warunkach pracy.
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Dla kluczowych aplikacji normalnymi praktykami jest użycie komponentów redundantnych wraz z alternatywnymi źródłami zasilania – z sieci zakładu
energetycznego i własnych generatorów
awaryjnych. Te oddzielnie wykonane systemy są uziemione u źródeł i połączone ze
sobą poprzez przełączniki zasilania awaryjnego. Wymagane jest wykonanie połączenia uziemień tych systemów oraz staranność wykonania połączeń, aby uniknąć
zagrożeń, takich jak niemożliwość odizolowania zwarcia doziemnego lub powstania pętli prądowych zamykających się
przez ziemię. Gdy wymagane jest zasilanie 4-przewodowe, to musi być rozważone przełączanie przewodu neutralnego
przez automatyczny przełącznik zasilania.
Bliższe informacje na ten temat podane są
w artykule „Wybór pomiędzy 3- a 4-biegunowym przełącznikiem zasilania awaryjnego” („Choosing between 3-pole and
4-pole transfer switches”), opublikowanym w magazynie Consulting-Specyfying
Engineer (www.csemag.com).

Wymagania kodeksu NEC
dotyczące uziemienia
Rozważmy sytuację, gdy budynek posiada
uziom spełniający wymagania Artykułu 250.53 Kodeksu NEC „Instalacja
uziomu” („Grounding Electrode Installation”). Dla instalacji prądu zmiennego
o napięciu od 50 do 1000 V omówienia wymagają podane dalej sekcje Artykułu 250.
Najpierw rozważmy Część II, Uziemienie Systemu, Sekcja 250.20, „Uziemianie
Systemów Prądu Zmiennego” (Part II Sys-

tem Grounding Section 250.20, „Alternating Current Systems to be Grounded”),
która dopuszcza uziemianie takiego systemu: „W innych systemach dopuszczalne
jest ich uziemianie. Jeśli takie systemy
są uziemione, to powinny one spełniać
wymagania określone przepisami podanymi w tym artykule. Systemowe źródło
zasilania nie musi posiadać przewodu neutralnego jako wiodącego prąd, jak określono to w Artykule 250.20 (B) (2), oraz
nie spełnia ono innych przepisów podanych w Części 20.”
Po drugie musi być rozważony Artykuł
250.30: „Uziemianie Systemów Prądu
Zmiennego z Niezależnym Źródłem Zasilania („Grounding Separately Derived
Alternating Current Systems”). Zasilacz
UPS nieposiadający transformatora nie
jest uważany za niezależne źródło zasilania (ang. separately derived source, SDS).
Należy odwołać się do definicji SDS podanej w Artykule 100. Jest to „Źródło energii elektrycznej, inne niż od dostawcy
zewnętrznego (zakładu energetycznego),
nieposiadające żadnego bezpośredniego
połączenia (połączeń) z przewodami obwodów elektrycznych dowolnego innego źródła energii elektrycznej, innego (innych)
niż za pomocą przewodów uziemiających
i wyrównawczych”. Należy odwołać się do
rys. 2 i zauważyć, że źródło prądu stałego
nie jest tam odizolowane. System prądu
stałego ogólnie działa bez uziemienia,
ponieważ podłączenie do przewodu neutralnego wymaga wyprowadzonego zacisku punktu środkowego uzwojenia transformatora oraz dławika indukcyjnego.
Dla systemów zasilanych z baterii akumulatorów ma zastosowanie Artykuł 250,
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Część VIII Kodeksu NEC „Systemy Prądu
Stałego” („Direct-Current Systems”). Na
rys. 4 przedstawiono typową konfigurację
uziemienia takiego systemu. Dla tego systemu z zasilaniem bateryjnym i pracującego pod napięciem ponad 500 V DC nie
jest wymagane uziemienie masy. Dla systemów o napięciu roboczym większym
od 60 V, ale nie większym od 300 V, ma
zastosowanie Artykuł 250.162: „Uziemianie Obwodów i Systemów Prądu Stałego”
(„Direct-Current Circuits and Systems to
be Grounded”). Uziemianie szaf bateryjnych opisuje Artykuł 250.169. Wymagana
jest elektroda uziemiająca do trwałego
połączenia szafy bateryjnej oraz innych
dostępnych części metalowych, znajdujących się pomiędzy baterią a pierwszym
odłącznikiem. Dla dużych zasilaczy UPS
domyślnym maksymalnym przekrojem
przewodu uziemiającego jest AWG 3/0
(85 mm2). Należy zauważyć, że wykrywanie zwarć doziemnych jest wymagane
dla systemu nieuziemionego, jak podaje to
Artykuł 250.169 Kodeksu NEC „Nieuziemione Systemy Prądu Stałego z Niezależnym Zasilaniem” („Ungrounded Direct-Current Separately Derived Systems”).
Czytelnik powinien przeanalizować dane
techniczne zasilacza UPS i upewnić się, że
producent urządzenia uwzględnił tę opcję.

Przełączanie przewodu
neutralnego
Rozważmy taki oto przykład z przełączaniem przewodu neutralnego. Na rys. 5
pokazano zasilanie z generatora awaryjnego i UPS jako zasilanie rezerwowe dla
zasilania podstawowego z sieci zakładu

Alternatywami dla trwałego uziemienia są: uziemienie
przez niską rezystancję (ang. low-resistance grounding,
LRG), przez reaktancję (ang. reactance grounding, RG)
oraz przez wysoką rezystancję (ang. high-resistance
grounding, HRG).
energetycznego. W układzie tym występuje przełączanie przewodu neutralnego
podczas przełączania zasilania. Przewód
neutralny zasilacza UPS jest połączony
z przewodem neutralnym źródła zasilania podstawowego, a zatem nie może
być podłączony do instalacji uziemiającej zgodnie z definicją niezależnego źródła
zasilania (SDS). Po zaniku zasilania z sieci
zakładu energetycznego realizowane są
następujące operacje:
1.
2.
3.

Otwarcie wyłącznika M1.
Uruchomienie generatora.
Zamknięcie wyłącznika G1.

W czasie wymaganym do uruchomienia generatora awaryjnego zasilacz UPS
dostarcza energię elektryczną do kluczowych odbiorników. Przewód neutralny
jest odłączony od uziemienia, gdy wyłączniki 4-biegunowe są otwarte. To powoduje, że zasilacz UPS tymczasowo pracuje
bez uziemienia. Jeśli możliwe jest wystąpienie zwarcia faza-ziemia przed zamknięciem wyłącznika generatora, to należy
zapewnić, że zasilacz UPS będzie nieprzerwanie dostarczał energię. Podczas normalnej pracy zwarcie za źródłem spowo-
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duje, że zasilacz UPS wejdzie w tryb obejścia (ang. bypass mode), tak aby można
było usunąć awarię w systemie.
Gdy zasilacz UPS dostarcza energię
w stanie awaryjnym, to konieczne jest,
aby zablokować obejście podczas zwarcia
doziemnego. Może to być zrealizowane
za pomocą oprogramowania układowego
UPS. Należy skonsultować się z innymi
producentami, aby dowiedzieć się, jakie
opcje są dostępne dla zasilaczy tego producenta, którego rozważamy. Blokowanie obejścia umożliwia pracę bez przerwy
w zasilaniu. Jest to pożądane dla systemu
z uziemieniem HRG.
Opcją zmniejszania prawdopodobieństwa wystąpienia powyżej opisanych sytuacji oraz ryzyka operacyjnego jest posiadanie instalacji 3-przewodowej oraz,
tam gdzie spełnione są warunki podane
w Artykule 250.36 Kodeksu NEC „Systemy z Punktem Neutralnym Uziemionym
Przez Wysoką Impedancję” („High-Impedance Grounded Neutral Systems”), zainstalowanie uziemienia przez wysoką rezystancję. Przy pierwszym zwarciu prąd
zostaje ograniczony do wartości poniżej 10 A. Wyzwalany jest alarm i uruchamiany system detekcji zwarć. To spełnia
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↗ Rys. 5. W instalacji 4-przewodowej z alternatywnym źródłem zasilania
przewód neutralny musi być przełączany, aby odizolować ewentualne zwarcia w przewodzie neutralnym podstawowego źródła zasilania. ATS – automatyczny przełącznik zasilania (automatic transfer switch), NC – normalne
zamknięty (normally closed), NO – normalnie otwarty (normally open).

przeznaczenie systemu uziemionego. System uziemiony izoluje i odnajduje miejsce
zwarcia poprzez wyzwolenie wyłącznika.
Ryzyko pracy bez uziemienia zostaje
zminimalizowane przez czas pracy. Gdy
uruchomione jest alternatywne źródło
zasilania, to zostaje wyeliminowana praca
bez uziemienia. Systemy UPS są zaprojektowane do pracy w czasie krótszym od
10 minut, zaś typowy generator awaryjny
uruchamia się w ciągu 10 sekund. Można
projektować systemy z generatorem awaryjnym, w których zasilanie zostanie
uruchomione w czasie od 5 do 45 s od
chwili uruchomienia. To pozostawia system nieuziemiony w czasie od 15 do 55
s. W tym krótkim czasie może powstać
zwarcie. Pierwsze zwarcie zostaje wykryte
przez UPS, ale nie spowoduje wyłączenia zasilania systemu. Utrzymane zostaje
napięcie znamionowe oraz przesunięcie
międzyfazowe 120°. Drugie zwarcie spowodowałoby powstanie ścieżki powrotnej
prądu i prawdopodobnie wyłączenie zasilania systemu. Czy taka sytuacja wystąpiła już w ciągu 20 lat od chwili uruchomienia tych systemów? Dziś nie są jeszcze
dostępne wyniki badań, jednak niepotwierdzone dane sugerują, że ryzyko jest
minimalne.
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↗ Rys. 6. Ten system z trzema podstawowymi źródłami zasilania oraz
komponentami redundantnymi zapewnia dodatkowy poziom niezawodności zasilania. Zalecane są w nim blokady mechaniczne i elektryczne, aby uniknąć niezamierzonych operacji.

Pokazany na rys. 6 system z trzema
źródłami zasilania nie jest przeznaczony
do równoległej pracy tych źródeł. W systemie tym znajduje się nie pokazany na
rysunku redundantny zasilacz UPS, który
posiada takie same parametry, jak pokazany podstawowy zasilacz UPS. Przy
takiej konfiguracji zasilacz podstawowy
może zostać wyłączony i serwisowany
bez wpływu na niezawodność zasilania.
Przy uziemieniu przez wysoką rezystancję każde ze źródeł zasilania musi posiadać swój własny indywidualny system.
Zapobiega to przepływowi prądu zwarciowego przez to źródło, bez ograniczenia
prądu przez wysoką rezystancję uziemienia. Pokazane systemy UPS są 3-przewodowe, podobne do pokazanego na rys. 2
i uziemione jak na rys. 5.

Najlepsze praktyki
Niniejszy artykuł koncentruje się na
wymaganiach Kodeksu NEC dotyczących
bezpieczeństwa oraz najlepszych praktykach zapobiegania powstawaniu zamykających się przez ziemię pętli prądowych
w aplikacjach UPS. Na świecie powszechnie stosowane są instalacje o napięciu
400/230 V i przewód neutralny jest tam

poprowadzony w całym systemie. Uziemienie przez wysoką rezystancję nie jest
opcją dla tej konfiguracji. Podczas zaniku
zasilania z sieci zakładu energetycznego
występuje „pływanie” przewodu neutralnego, utrzymane zostaje przesunięcie fazowe 120°, zaś działanie systemu
nie zostaje przerwane. Należy skonsultować się z dostarczaną przez producenta
instrukcją instalowania zasilacza UPS,
w celu uzyskania informacji na temat
dodatkowych wymagań. Każdy producent
stosuje inną metodę wykrywania zwarć
doziemnych i sekwencję działania zasilacza UPS. Przemysł jest obecnie w trakcie
doskonalenia 3-przewodowych systemów
UPS i nadal ewoluuje.

John Schuring jest starszym inżynierem
elektrykiem w firmie CH2M. Posiada
doświadczenie w projektowaniu dużych
zakładów przemysłowych z branży półprzewodnikowej oraz posiadających kluczowe znaczenie dla gospodarki. W ciągu
ostatnich 25 lat wykonał on projekty
w USA, Europie, Azji oraz ostatnio na Bliskim Wschodzie – co zainspirowało go do
napisania tego artykułu.
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PRODUKCJA W CZASIE PANDEMII

Trzy sposoby na zabezpieczenie
przedsiębiorstwa przed pandemią

Separacja, łatwe do czyszczenia powierzchnie i automatyzacja/zamykanie procesów to sprawdzone
sposoby ochrony przed wirusami w czasie pandemii i nie tylko.

P

andemia Covid-19 rzuciła nowe
światło na kwestię ochrony przed
wirusami, która już od lat znajduje
się w centrum zainteresowania projektantów obiektów branży biotechnologicznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
zarówno operatorom, jak i użytkownikom
końcowym, projektanci obiektów biotechnologicznych często stosują strategie separacji, czyszczenia i automatyzacji/zamykania procesów w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów. Ze względu na skutki
pandemii Covid-19, istnieje potencjał dla
rozwiązań bezpieczeństwa stosowanych
w projektach biotechnologicznych, które
mogą zostać przeniesione do innych projektów komercyjnych.
Ze względu na charakter obsługiwanych przez zakłady biotechnologiczne
materiałów wektorowych pochodzenia
wirusowego, podlegają one ścisłej kontroli
regulacyjnej i muszą być zgodne z wieloma przepisami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Poniższe zalecenia
wynikają z tych oraz innych powiązanych
przepisów.

Segregacja przestrzenna
W wytycznych UE wielokrotnie pojawia
się sformułowanie "podejmuje się odpowiednie środki łagodzące w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego lub
pomyłek". W praktyce przekłada się to na
fizycznie wydzielone obszary i wydzielone
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ścieżki poruszania się dla personelu, materiałów (np. produkty wirusowe) i sprzętu.
Jednym z głównych sposobów, w jaki
zakłady biotechnologiczne osiągają segregację, jest jednokierunkowy ruch. Ideą
jest posiadanie dedykowanego wejścia,
które jest oddzielone od wyjścia. Analogicznie, należy pomyśleć o popularnym
amerykańskim bloku mieszkalnym. Korytarz zaopatrzeniowy jest jak dobrze kontrolowana i utrzymywana frontowa ulica,
do której wchodzą ludzie i towary. Korytarz powrotny można uznać za analogiczny do osobnej alejki, z której usuwane
są odpady.
W otoczeniu obiektu prawdziwy jednokierunkowy ruch oznacza, że osoba wchodzi do przestrzeni produkcyjnej przez
dedykowany korytarz dostaw i wychodzi z niej przez korytarz zwrotny na tyłach
bloku produkcyjnego. Różni się to bardzo od tradycyjnych korytarzy z podwójnym załadunkiem, które są widoczne
w większości budynków komercyjnych,
z pomieszczeniami po obu stronach
i wszystkimi punktami wejścia i wyjścia
przez jeden korytarz. Podczas gdy zastosowanie korytarzy z podwójnym obciążeniem jest efektywne pod względem przestrzennym, zwiększa to ryzyko, że czysty
obiekt przecina ścieżki z obiektem zanieczyszczonym. Czasami w obiektach branży
biotechnologicznej nadal będą wykorzystywane korytarze o podwójnym obciążeniu, ale rekompensuje to fakt, że proces

produkcyjny będzie odpowiednio zabezpieczony lub będzie to proces zamknięty,
a każde pomieszczenie będzie posiadać kontrolowany ruch wewnątrz siebie. W takich przypadkach, przedmioty
wchodzą na jedną stronę pomieszczenia,
poruszają się w kształcie litery U wokół
zewnętrznej krawędzi pomieszczenia,
a następnie wracają do tego samego korytarza przez dedykowane do tego celu wyjście.
Innym sposobem na osiągnięcie segregacji przestrzennej w obiektach biotechnologicznych jest staranne rozważenie
układu obiektu. W pierwszej kolejności
oceniamy, jakie powierzchnie są potrzebne
do funkcjonowania obiektu: powierzchnie magazynowe, biura administracyjne,
powierzchnie produkcyjne, szatnie pracownicze itp. Następnie przyglądamy się
przyległości każdego z tych obszarów do
siebie. Oczywiste jest, że magazyn musi
znajdować się blisko miejsca, w którym
surowce miałyby trafić do rdzenia produkcyjnego – nie powinno być żadnych
"zdominowanych przez ludzi" przestrzeni
pomiędzy nimi. Ponadto, przychodzący
surowiec nie powinien przecinać ścieżek z odpadami wychodzącymi z zakładu.
Sztuczka polega na tym, aby zrozumieć,
co należy połączyć, a następnie odgrodzić teren obiektu, aby zminimalizować
czas, w którym krzyżują się różne rodzaje
ruchu. Ponieważ planowany jest obiekt
biotechnologiczny, tworzone są mapy
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budynku, oznaczane strzałki kierunku
ruchu, które pokazują, w którą stronę
przez obiekt mają przechodzić ludzie, produkty, materiały, sprzęt i odpady.
Idea minimalizacji lub eliminacji przecinających się ścieżek przepływu może
zostać rozszerzona na inne przestrzenie
komercyjne poprzez zastosowanie strzałek piętrowych kierujących pracowników
po całym budynku w jednokierunkowym
przepływie. Możliwe jest zastosowanie
przepływu jednokierunkowego w szatniach pracowniczych, umywalniach lub
kafeterii obiektu. W obiektach można również wyznaczyć zestaw drzwi wejściowych
i wyjściowych dla pracowników, aby zapobiec przekraczaniu przez nich ścieżek podczas zmiany.

Segregacja czasowa
Segregacja czasowa oznacza po prostu segregację w czasie. Polega ona na
sekwencjonowaniu ruchu czystych i zanieczyszczonych materiałów, personelu lub
sprzętu przez tę samą przestrzeń - ale
w różnym czasie. Koncepcja ta jest stosowana, gdy nieuniknione jest przejście
osoby z przepływem odpadów lub przejście czystego produktu przez ścieżkę
z zanieczyszczonym.
Takie podejście pozwala na uzyskanie pewnej ilości czasu pomiędzy momentem, w którym możliwe zanieczyszczenie przechodzi przez to samo miejsce, co
coś, co wymaga ochrony przed zanieczyszczeniem. Czasowa segregacja może nawet
oznaczać dodanie procedury czyszczenia,
zanim inna osoba lub czysty obiekt będzie
mógł przejść przez dane pomieszczenie.
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Podejście to może być realizowane
w niektórych obiektach poprzez rozłożone w czasie przepływy pracy. Na przykład operatorzy wyższego szczebla mogą
pracować w poniedziałki, wtorki i piątki
na zmianę, natomiast operatorzy niższego
szczebla pracują w środy, czwartki i piątki
na zmianę. Chronologiczna segregacja
działalności pracowników jest jednym ze
sposobów na osiągnięcie większej separacji w danym zakładzie.

Segregacja według kontroli
środowiskowej
Ważnym elementem segregacji czystych
i nieczystych procesów jest odpowiednia
kontrola środowiska pracy, czyli systemy
grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Takie systemy mogą stanowić skuteczne
zabezpieczenia przeciw rozprzestrzenianiu
się wektorów wirusów w obiekcie biotechnologicznym. Dowiedz się więcej o tym,
jak sprawować kontrolę zanieczyszczeń za
pomocą takich systemów.
Oczywiście, zastosowanie tych pomysłów może wiązać się z dużą ilością
modernizacji, ponieważ większość budynków komercyjnych nigdy nie była budowana z uwzględnieniem zasad separacji. Jednak przy pewnej dozie twórczego
i krytycznego myślenia, wciąż może być
możliwe zastosowanie większej separacji w celu ograniczenia rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń w prawie każdej przestrzeni komercyjnej.

Czystość
Istnieją różne poziomy czystości, które
należy wziąć pod uwagę w zależności
od wykorzystania przestrzeni w ramach
obiektu biotechnologicznego. Podczas
gdy pomieszczenia czyste są poddawane
największej kontroli, wszystkie obszary
obiektu biotechnologicznego powinny
zachęcać do zachowania czystości, w tym
toalety pracownicze, obszary administracyjne, przestrzeń magazynowa itp. Zasady
projektowania stosowane w celu osiągnięcia czystości w obiektach biotechnologicznych mogą być stosowane w innych
pomieszczeniach komercyjnych.

Czysty design
Część czystości obiektu zależy od tego,
jak jest on zaprojektowany. Oto niektóre
z wytycznych regulacyjnych, które architekt musi wziąć pod uwagę:
„Aby ograniczyć gromadzenie się kurzu
i ułatwić sprzątanie, nie powinno być żadnych trudnych do wyczyszczenia wnęk,
oraz powinno się ograniczyć do minimum
wystające gzymsy, półki, szafki i sprzęt”.
„Wszystkie pomieszczenia i miejsca
pracy, w których produkty są wytwarzane lub przechowywane, powinny być
utrzymywane w porządku, czyste i wolne
od zanieczyszczeń, kurzu, szkodników
i przedmiotów, które nie są wymagane do
produkcji”.
Przestrzeganie tych przepisów przekłada się na konstrukcję wolną od pęknięć
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i szczelin. Wymaga to wyeliminowania
wszelkich obszarów sprzyjających stagnacji lub gromadzeniu się cząsteczek. Wszelkie powierzchnie, które będą przyciągać
lub zbierać cząsteczki, muszą być ograniczone do absolutnego minimum lub całkowicie wyeliminowane. W praktyce oznacza to minimalizację ilości powierzchni
dostępnych do dotykania w pomieszczeniu czystym. Wszystkie powierzchnie
muszą być łatwe w czyszczeniu, a zatem
wolne od krawędzi, na których mogą zbierać się zanieczyszczenia, między innymi
parapety. Wszystkie ściany są tak skonstruowane, aby były gładkie, bez parapetów i gzymsów.
W obiekcie biotechnologicznym nie
ma miejsca dla gromadzących się skupisk
kurzu. Dlatego są one zaprojektowane
z bardzo prostymi pomieszczeniami, bez
dodatkowych zakamarków. W pomieszczeniach o podwyższonej klasyfikacji czystości procedury projektowania przenosi się
na kolejny poziom, zastępując 90-stopniowe narożniki zaokrąglonymi płytami,
rozszerzając w ten sposób promień szczeliny, aby łatwiej było ją czyścić.
Dodatkowo, powroty powietrza
umieszczane są na poziomie podłogi,
a nie na suficie. Taki schemat przepływu powietrza w dół kieruje cząstki
stałe i zanieczyszczenia w dół do podłogi,
zmniejszając ilość zanieczyszczeń przenoszonych przez powietrze lub zawieszonych. Strumień powietrza omiata następnie cząstki stałe przez podłogę w kierunku jednego z nisko umieszczonych
wlotów na poziomie podłogi. Czasami
odciągi wentylacji są wyposażone w filtry, które zapobiegają ponownej cyrkulacji
zanieczyszczeń w systemie HVAC.
Inne pomieszczenia komercyjne mogą
również wykorzystywać podobne rozwiązania, minimalizując liczbę miejsc, w których mogą gromadzić się kurz i zanieczyszczenia. Mimo że tylko w przypadku
budowy nowych budynków możliwe jest
wdrażanie funkcji trwałych, takich jak
konstrukcja ściany, którą możemy zmywać bieżącą wodą, to we wszystkich
obiektach komercyjnych warto rozważyć usunięcie bałaganu i zbędnych mebli,
w tym dodatkowych siedzeń tkaninowych, półek ściennych lub dekoracji. Personel biurowy powinien być zachęcany do
przechowywania jak najmniejszej ilości
rzeczy osobistych, tak aby biurka i inne
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powierzchnie mogły być łatwo czyszczone.

Wybór materiału
Zakłady biotechnologiczne po raz kolejny
stają przed wyzwaniem spełnienia konkretnych wymagań prawnych dotyczących
tego, jakie materiały mogą być stosowane
w ich zakładach, zwłaszcza w wyznaczonych strefach czystości.
Na przykład, zgodnie z amerykańskimi przepisami: „W obszarach czystych, wszystkie zewnętrzne powierzchnie
powinny być gładkie, nieprzepuszczalne
i nienaruszone, aby zminimalizować
wydostawanie się lub gromadzenie cząstek lub mikroorganizmów, oraz aby
umożliwić wielokrotne użycie środków
czyszczących i dezynfekujących, jeśli są
stosowane”.
Jak stwierdzono w powyższych wytycznych, jednym z głównych powodów,
dla których materiały budowlane muszą
być odporne na zużycie, jest odporność
na mycie w ramach rygorystycznych,
codziennych procedur czyszczenia. W procesie czyszczenia powierzchni często stosuje się żrące środki czyszczące, takie
jak wybielacz. Pomieszczenia zanieczyszczone wirusami są często odkażane przez
zamgławianie, co oznacza wprowadzenie i cyrkulację chmury odparowanego
nadtlenku wodoru (VHP), która zabija
wirusy, bakterie i prawie wszystkie żywe
organizmy mające z nimi kontakt. Materiały muszą być specjalnie dobrane, aby
wytrzymać wielokrotny kontakt z VHP.
Materiały nadające się do stosowania w zakładach produkcyjnych przemysłu biotechnologicznego to posadzki epoksydowe, ściany malowane farbami epoksydowymi, szkło i stal nierdzewna. Nie
można używać wykładzin dywanowych ze
względu na gromadzenie się w nich cząstek kurzu i nie wolno używać drewna,
ponieważ może ono stanowić potencjalne
obciążenie biologiczne.
Inne obiekty komercyjne mogą korzystać z doświadczeń zakładów biotechnologicznych, wybierając trwałe materiały,
które wytrzymują wzmożone procedury
czyszczenia i są odporne na odpryski,
łuszczenie się, utlenianie lub inne uszkodzenia, które mogą sprzyjać powstawaniu zapylenia w środowisku pracy. Tam,
gdzie to możliwe, tekstylia należy zastą-

pić łatwo zmywalnymi winylami, a okładziny okienne powinny nadawać się do
zmywania.

Czujniki bezdotykowe
Instalacja czujników bezdotykowych to
świetny sposób na zmniejszenie nakładu
pracy związanej z czyszczeniem i redukcją zanieczyszczeń powierzchni. W niektórych obiektach biotechnologicznych wykorzystuje się czujniki bezdotykowe w toaletach, pisuarach i umywalkach, a także
drzwi z napędem silnikowym aktywowane
ruchem w celu ograniczenia kontaktu
ludzi z przedmiotami. Wiele z nich jest
już powszechnie stosowanych w obiektach, w których nie stosuje się rozwiązań cGMP (z ang. Current Good Manufacturing Practices), ale podejrzewamy, że
nastąpi jeszcze dalsza integracja czujników bezdotykowych we wszystkich rodzajach projektów komercyjnych.
Główne wnioski płynące z badania zdolności do utrzymania czystości w obiekcie biotechnologicznym to
potrzeba czystego designu, dobrego
doboru materiałów oraz zastosowania
czujników bezdotykowych w obszarach
powszechnie dostępnych. Oczywiście, istnieje stała równowaga pomiędzy bezpieczeństwem publicznym a kosztami. Na
budowę każdego obiektu można przeznaczyć jedynie określoną w budżecie sumę
środków finansowych. Nawet w zakładzie biotechnologicznym nie wszystkie powierzchnie poza głównym obszarem produkcji są łatwe do oczyszczenia.
W przypadku innych obiektów komercyjnych warto zastanowić się, które obszary
naszej placówki są najbardziej narażone
na ryzyko, i skoncentrować swoje wysiłki
na zwiększeniu łatwości czyszczenia
w tych obszarach.

Zamknięcie procesu
i automatyzacja
Szczególnie interesującą częścią projektowania obiektów biotechnologicznych
jest zamknięcie procesu i automatyzacja.
Ze względu na to, że są one już głównym
przedmiotem zainteresowania w nowoczesnym projektowaniu obiektów biotechnologicznych, wiele z tych obiektów
jest w mniejszym stopniu narażonych na
skutki stosowania protokołów powrotu
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do pracy, niż pozostałe zakłady produkcyjne. W wielu zakładach, które radzą
sobie ze zmniejszeniem liczby pracowników ze względu na zalecenia społeczne,
zakłady biotechnologiczne, które już
wprowadziły automatyzację i zamykanie procesów, są dobrze przygotowane
do utrzymania wydajności.
W zakładzie biotechnologicznym
stale poszukujemy nowych sposobów na zamknięcie procesu w obszarze
strefy czystej. Dodanie warstwy ochronnej pomiędzy produktem a środowiskiem pozwala na zmniejszenie ochrony
pomiędzy operatorem a tym samym
środowiskiem o jedną warstwę. Dzięki
temu produkt jest lepiej chroniony
przed wpływem środowiska naturalnego, a nawet może to oznaczać mniej
rygorystyczne kontrole środowiskowe
lub jedną uciążliwą dla operatora warstwę ochronną mniej.
Pandemia ujawniła rzeczywiste
ryzyko związane z obecnością zainfekowanego operatora na linii produkcyj-

nej w każdej branży. Wiemy już, że operatorzy są najbardziej zanieczyszczonym obiektem na obszarach czystych,
a zatem wynika z tego, że zmniejszenie
liczby pracowników jest równoznaczne
ze zmniejszeniem ryzyka. Zwiększony
poziom automatyzacji zmniejsza liczbę
pracowników potrzebnych w każdym
zakładzie.
Automatyzacja zmniejsza również
ilość błędów. Automatyzacja standardowych procedur operacyjnych w celu
ochrony produktów i personelu zmniejsza wpływ błędów ludzkich, co oznacza większe bezpieczeństwo produktów i personelu. Podobnie jak telepraca
i inne formy pracy zdalnej stały się
powszechne w świecie biznesu, przemysł biotechnologiczny będzie prawdopodobnie odnotowywał tendencję do
większej automatyzacji urządzeń.
Zasady zamykania procesów i automatyzacji można zastosować do innych
zakładów, badając, jakie zadania mogą
być zamykane przed innymi lub wyko-

nywane przez maszyny. Epoka Covid19 to świetny czas na przeanalizowanie
powszechnych praktyk w celu sprawdzenia, czy istnieją bezpieczniejsze, bardziej wydajne sposoby wykonywania
wspólnych zadań w zakładzie. Będzie to
wyglądało bardzo różnie w zależności
od branży, ale jesteśmy przekonani, że
istnieje wiele możliwości poprawy, aby
każdy obiekt komercyjny mógł lepiej
sprostać wyzwaniom pandemii.
Szerokie konsekwencje Covid-19
będą miały wpływ na kształt obiektu
komercyjnego przyszłości. W celu
zapewnienia lepszej separacji, łatwości
czyszczenia i automatyzacji w każdym
komercyjnym zakładzie produkcyjnym
należy zastosować sprawdzone i skuteczne zasady projektowania biotechnologicznego.
Ten artykuł pierwotnie pojawił się na
stronie internetowej CRB. CRB jest partnerem CFE Media.
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Rośnie świadomość
niekorzystnego wpływu pandemii
na prowadzenie biznesu
Praca z domowego zacisza? Tak, ale nie w sektorze produkcyjnym.

W

ankiecie przeprowadzonej
nie na ograniczeniu podróżowania
w dniach 20–25 marca przez
(80%), zachęcaniu personelu do podjęfirmę CFE Media & Technocia pracy zdalnej (56%), opracowywaniu
logy niemal trzech na czterech responawaryjnych planów działania z uwzględdentów przyznało, że ich przedsiębiornieniem możliwości ich zmiany w niedastwo ucierpiało na skutek epidemii
lekim terminie (57%) oraz wykluczeniu
koronawirusa. Odpowiedzi twierdząmożliwości podróżowania. W tym ostatcej udzieliło 74% ankietowanych –
nim przypadku udział respondentów,
o połowę więcej niż tydzień wcześniej,
którzy zaznaczyli tę odpowiedź, wzrósł
przy czym udział tych, którzy ocenili ów
z 35 do 45%.
negatywny wpływ jako „duży” wzrósł
Na kolejnych pozycjach znalazły się:
z 13% odnotowanych w poprzednim
→→przesunięcie w czasie lub rezygnacja
z zatrudniania nowych pracowników,
→→nakaz pracy z domu (stosowany wobec
tych, którzy mają możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie),
→→przesunięcie w czasie lub rezygnacja
z inwestycji,
→→dywersyfikacja łańcucha dostaw, np.
przez poszukiwanie dodatkowych
dostawców,
→→zwiększenie mocy produkcyjnych w celu
zniwelowania skutków przerwania łańcuchów dostaw,
→→zwiększenie produkcji kluczowych wyrobadaniu (10–19 marca) do 35%. Niemal
bów w celu zaspokojenia zwiększonego
podwojeniu (z 9 do 17%) uległa również
popytu.
liczba osób, które doświadczyły negatywnego wpływu Covid-19 na ich łańcuNie każdy może pracować
chy dostaw.

Działania firm na rzecz ograniczenia liczby zarażeń
koncentrowały się głównie na ograniczeniu podróżowania
(80%), zachęcaniu personelu do podjęcia pracy zdalnej
(56%), opracowywaniu awaryjnych planów działania
z uwzględnieniem możliwości ich zmiany w niedalekim
terminie (57%) oraz wykluczeniu możliwości podróżowania.

z domu

W walce z wirusem
Działania firm na rzecz ograniczenia
liczby zarażeń koncentrowały się głów-

24

Na pytanie o to, czy i w jakim zakresie mogą pracować z domu, jedynie nieliczni respondenci odpowiedzieli, że
w ich przypadku nie ma takiej możliwo-
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Skumulowane dane z wszystkich firm
20–25 marca 2020 r.
45%
40%
35%

39%
35%

30%
ści. Niemal połowa (47%) stwierdziła,
25%
że jest w stanie wykonywać kluczowe
21%
zadania zdalnie, zaś tylko 24% było zda20%
nia, że jest to niewykonalne. Stosunkowo duża grupa (29%) nie była pewna,
15%
czy w ich przypadku praca zdalna przyniesie spodziewane efekty lub uważała,
10%
że jest w stanie w ten sposób realizować
tylko część swoich głównych obowiąz3%
3%
5%
ków zawodowych.
Aż 53% respondentów przyznało,
że ich firmy mają trudności z zapew0%
tak, ale
jeszcze nie,
nie
tak,
nie jestem
nieniem ciągłości łańcuchów dostaw.
w niewielkim
ale zmieni się
w znacznym
pewien/pewna
Liczba ankietowanych, którzy określili
lub trudnym
to, jeśli obecna
stopniu
do określenia
sytuacja się
owe trudności jako poważne, w ciągu
stopniu
utrzyma
tygodnia niemal się podwoiła – z 9%
w poprzednim badaniu do 17% w obec↑ Odsetek osób odczuwających negatywny wpływ epidemii koronawirusa na ciągłość łańcucha dostaw
nym.
wzrósł w ciągu tygodnia niemal dwukrotnie.
Ankietowani byli zgodni, że aby
w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji, konieczne są zdecydowane działajakie działania podjęła ich firma, aby
zadania w firmie najtrudniej jest wykonia rządu zmierzające w trzech komplezapobiec rozprzestrzenianiu się koronywać z innej lokalizacji, respondenci
mentarnych kierunkach:
nawirusa na terenie zakładu. Wśród
odpowiedzieli jednoznacznie: „wszyst→→tworzenia zachęt do przenoszenia klunajczęściej udzielanych odpowiedzi
kie związane z produkcją”. Zaś jeden
czowych gałęzi produkcji z powrotem do
pojawiły się codzienne wiadomości
z ankietowanych ze szczegółami opikraju,
e-mailowe z przypomnieniem o zasadach
sał ich zakres, wymieniając testowa→→inwestowania w badania i rozwój w celu
ochrony zdrowia stosowanych w firmie
nie, akwizycję danych, prace serwisowe
przyspieszenia opracowywania szczei wytycznych organów państwowych,
u klienta, instalację, wysyłanie i odbiór
pionki i zwiększenia dostępności testów,
a także zalecanie pracy z domu (w przytowaru, inwentaryzację oraz kontrolę
→→intensywniejszego wspierania automapadku, gdy pracownik mógł wykonywać
jakości.
tyzacji produkcji wszędzie tam, gdzie
swoje obowiązki zdalnie). Część ankietoOdpowiedzi na pytania otwarte dotymoże być ona realizowana z minimalnym
wanych wymieniła też obowiązek przejczące rządowych strategii walki z epideudziałem operatora.
ścia procesu dezynfekcji przed wejściem
mią z grubsza pokrywały się z tymi, któdo obiektu, a także konieczność pozostarych respondenci udzielili na pytanie
nia w domu przez 14 dni po powrocie
zamknięte. Najczęściej rekomendowali
Porady ankietowanych
z podróży.
relokację produkcji do kraju, aby ograniNa koniec respondenci zostali poproWyniki ankiety wyraźnie pokazały, że
czyć zależność od globalnych łańcuchów
szeni o udzielenie odpowiedzi na kilka
procesów produkcyjnych nie sposób zdidostaw.
pytań otwartych, w tym na pytanie,
gitalizować. Na pytanie, które kluczowe
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Źródło: CFE Media and Technology: Ankieta dotycząca wpływu epidemii Covid-19 na branżę produkcyjną, 20–25 marca.

Aż 53% respondentów
przyznało, że ich firmy
mają trudności
z zapewnieniem ciągłości
łańcuchów dostaw.
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Bardziej efektywne zarządzanie
danymi produkcyjnymi w czasie
pandemii
Czy epidemia Covid-19 skłoni producentów do usprawnienia zarządzania połączonymi zbiorami danych?
Sanjay Barnwal
L&T Technology Services

Z
W skrócie
→→ Inwestycje w robotyzację i automatyzację mimo pandemii nie
zwalniają tempa – w przeciwieństwie do projektów z zakresu
zarządzania danymi.
→→ Produktywność i cyfrowa transformacja zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 wymagają usprawnienia procesów z zakresu integracji
danych.
→→ Efektem braku integracji danych
są niespójne systemy, konieczność znacznej ingerencji manualnej skutkująca opóźnieniem
wejścia na rynek, niska jakość
produktu, wysoki koszt posiadania oraz niezadowoleni klienci.
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arówno decydenci, jak i kadra
zarządzająca zdają się rozumieć wartość i potrzebę stosowa-

manualnej, skutkująca opóźnieniem wejścia
na rynek, niska jakość produktu, wysoki
koszt posiadania oraz niezadowoleni klienci.

Niewiele wskazuje jednak na to, aby
sytuacja w najbliższym czasie miała się
poprawić. W wielu przedsiębiorstwach
systemy do zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management,
PLM) nadal są stosowane przede wszystkim do przechowywania dokumentacji technicznej. Zadania zaś związane
z zarządzaniem jakością produktu na etapie jego projektowania realizowane są
z wykorzystaniem odrębnych systemów
lub procesów, a często także plików Excel
i Word, podlinkowanych do systemu
PLM lub innego narzędzia.

nia zasad projektowania opartego na modelach (Model-Based Design, MDB) inżynierii
opartej na modelach (Model-Based Engineering, MBE) oraz inżynierii systemów opartej na modelach (Model-Based Systems Engineering, MBSE). Koncepcje te istnieją na
rynku od dziesięcioleci i umożliwiły opra-

W miarę postępów
w realizacji projektu, gdy
koszty, nakłady i presja
rosną, ludzie zaczynają
wracać do starych,
manualnych metod
działania.
cowanie, rozwijanie i serwisowanie tysięcy
wysokiej jakości produktów o dużym stopniu złożoności. Nie wszędzie jednak są
wdrażane w całym cyklu życia danego
wyrobu – od fazy projektowej przez rozwojową po produkcję i wsparcie techniczne.
Efektem tych zaniedbań są niespójne systemy, konieczność znacznej ingerencji

Ideał przegrywa
z rzeczywistością
Zanim epidemia Covid-19 zaburzyła funkcjonowanie przemysłu, raczej niechętnie
podchodził on do wdrażania szeroko zakrojonych programów zmiany sposobu projektowania wyrobów. Głównym czynnikiem,
który utrudniał osiągnięcie sukcesu w tej
dziedzinie, były różnice między percepcją
owej zmiany a rzeczywistością. Można je
podzielić na dwie grupy:
a)

Codzienność a szczytne wartości: większość projektów transformacji opiera się

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

www.utrzymanieruchu.pl

DROGA DO IMPLEMENTACJI
●	Usprawnienie współpracy
między działami
●	Integracja wszystkich
uczestników w jednym
zespole

WYZWANIA ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM
● Duże nakłady czasu, kosztów i pracy
●	Zaawansowane planowanie w celu
adaptacji wdrożenia na szeroką
skalę

ZINTEGROWANE
ZARZĄDZANIE
DANYMI

Źródło: L&T

KLUCZOWE CZYNNIKI ZMIANY
●	Stanowcze decyzje
kierownictwa
●	Zewnętrzny ogląd w celu
zapewnienia niezbędnej
elastyczności

ANALIZA PRZYCZYN
WDROŻENIA
● Niski priorytet
●	Trudności w znalezieniu
ekonomicznego uzasadnienia

↑ Transformacja zarządzania danymi wymaga uwzględnienia czterech aspektów: wyzwań związanych z wdrożeniem, przyczyn owego wdrożenia, kluczowych czynników zmiany oraz metod optymalizacji całego procesu.

na idealistycznych zasadach i metodologiach odwołujących się do wyższych wartości. W miarę postępów w ich realizacji,
gdy koszty, nakłady i presja rosną, ludzie
zaczynają jednak wracać do starych,
sprawdzonych metod działania. Nowe
metody pochłaniają bowiem zbyt dużo
czasu i pieniędzy, a dodatkowo są postrzegane jako ryzykowne.
b) Życie teraźniejszością a poświęcenie dla
przyszłości: głównym zadaniem kadry
zarządzającej jest prowadzenie biznesu.
A ponieważ nowe narzędzia i technologie
wymagają planowania z wyprzedzeniem,
komunikacji i zaangażowania, skutecznie utrudniają jej realizację innych zadań.
W efekcie działania na rzecz MBD, MBE
i MBSE rzadko kiedy wychodzą poza
wstępną fazę rozwoju i zostają wdrożone
w takich obszarach, jak produkcja, utrzymanie ruchu czy obsługa posprzedażowa.
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Automatyka lepsza, bo
zrozumiała
Mimo że udostępnienie dokumentacji projektowej działom obsługi posprzedażowej przynosi ewidentne korzyści: ułatwia tworzenie
broszur produktowych, powiązanej dokumentacji technicznej, materiałów szkoleniowych i filmów wideo, a także usprawnia
analizę i optymalizację działania produktu
w siedzibie klienta, koncepcje współdzielenia owych danych często pozostają na papierze. Podobny los spotyka zresztą inicjatywy
zmierzające do digitalizacji przedsiębiorstw,
tworzenia zestawień zasobów produkcyjnych
(mBOM) na podstawie zestawień materiałów wykorzystywanych w procesach projektowania (eBOM) oraz generowania symulacji oprzyrządowania i procesów wytwórczych
w celu wczesnej detekcji i korekty błędów.
Powolne tempo i kiepskie rezultaty wdrażanych zmian powodują, że początkowy opty-

mizm decydentów bardzo szybko przeradza
się tu we frustrację.

Wiele zakładów produkcyjnych
odsuwa więc w czasie projekty z zakresu
zarządzania krytycznymi zbiorami
danych, mimo że w dłuższej perspektywie mogą one przynieść przedsiębiorstwu
konkretną wartość dodaną. Jednocześnie zaś z zapałem inwestuje wielomilionowe kwoty w środki automatyki, które
w ostatecznym rozrachunku okazują się
znacznie droższe niż utrzymanie zastępowanych nimi pracowników. Dlaczego tak
jest? Czy szeroka akceptacja dla automatyzacji wynika z faktu, że łatwiej jest znaleźć uzasadnienie ekonomiczne dla redukcji miejsc pracy niż dla działań mających
na celu wzrost produktywności, obniżenie kosztów i integrację modeli danych
projektowych z procesami produkcji?
Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba
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najpierw zidentyfikować główne wyzwania związane z organizacją zespołów projektowych w przedsiębiorstwie. A do tych
należy bez wątpienia zdolność zaspokojenia potrzeb różnych działów powstających w efekcie zmiany zasad projektowania wyrobów.

Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi:
inżynierowie zatrudnieni w zakładzie zajmującym się naprawami i serwisowaniem komponentów dla jednego z dostawców części motoryzacyjnych z grupy Tier-1 nie wiedzieli, jak uzyskać dostęp do modeli 3D
części w systemie PLM. W efekcie pracowali na nieaktualnych rysunkach i instrukcjach. Wniosek? Jeśli zakład produkcyjny
wdraża technologie z zakresu Przemysłu
4.0, musi zaangażować w ten proces wszystkich pracowników. Mimo najlepszych intencji zajęci swoimi zadaniami specjaliści nie
mogą bowiem cały czas wspierać i edukować innych członków załogi. Dlatego przedsiębiorstwa, które poważnie myślą o pozycji
lidera na rynku, powinny tak zmodyfikować
swoją strukturę, aby maksymalnie ułatwić
współpracę między poszczególnymi stanowiskami i działami.

Jak to zrobić? Najlepiej zintegrować
kilka stanowisk i funkcji, takich jak projektowanie, produkcja, obsługa posprzedażowa, utrzymanie ruchu, technologie
cyfrowe, a nawet IT i technologie produkcji, w ramach jednego działu projektowania. Taka organizacja ma znacznie
większe szanse powodzenia – i to co najmniej z trzech powodów:
1. Projektowanie, produkcja, utrzymanie ruchu i obsługa posprzedażowa
jako odrębne działy w ramach organizacji z natury rzeczy funkcjonują autonomicznie. Ich połączenie ułatwi swobodny
przepływ danych pomiędzy różnymi rozproszonymi procesami. Tego typu zespoły
mogą efektywnie realizować standardowe
procedury operacyjne (SOP) i umiejętnie
łączyć najlepsze praktyki i technologie,
aby na tej podstawie generować długofalową wartość dodaną.
2. Jeśli zakład wykorzystuje modele 3D
w procesach realizacji zleceń, symulacji
oprzyrządowania i testowania produktów,
ręczne zmiany owych procesów wymagają zaangażowania projektantów.
3. Także zadania z zakresu utrzymania
ruchu i obsługi posprzedażowej wyma-
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Wykorzystać efekt synergii

gają stałego wsparcia ze strony projektantów, ułatwiającego bezproblemowe zarządzanie danymi.

Doradca spojrzy szerzej
W ramach nowej, zmodyfikowanej struktury
organizacyjnej funkcje strategiczne i decyzyjne muszą być realizowane na najwyższym szczeblu, podczas gdy zadania związane z definiowaniem sposobów działania
powinny należeć do poszczególnych zespołów. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że firma
będzie musiała ponieść dodatkowe koszty
związane z wdrożeniem, obsługą i utrzymaniem nowych technologii, narzędzi i systemów. W tej sytuacji odpowiednie planowanie pozwoli zaoszczędzić sporo czasu związanego z wyborem odpowiednich rozwiązań,
tworzeniem Proof of Concept i poszukiwaniem najlepszej metody zarządzania połączonymi danymi. Niezależnie od tego, które
narzędzie czy system wybierzemy, nigdy nie
spełni ono wszystkich potrzeb przedsiębiorstwa. I tu właśnie pałeczkę powinno przejąć
kierownictwo, podejmując samodzielne decyzje w oparciu o zasadę Pareta (80/20).
Jeśli to samo kierownictwo planuje przeprowadzić radykalne zmiany organizacyjne, konieczna może się okazać konsultacja
z doradcą ds. zarządzania. Doradca taki nie
zawsze wie więcej niż kadra zarządzająca,
ale wnosi świeże, obiektywne spojrzenie na
dany problem. Podchodzi do niego elastycz-

nie i nie zakłada z góry, co jest możliwe,
a co nie. A dzięki wsparciu przedsiębiorstwa
w tworzeniu listy wymagań względem projektowania, rozwoju i testowania systemu
doradcy tacy mogą się przyczynić do sukcesu
projektu zmiany zarządzania danymi na każdym etapie jego realizacji – od fazy wstępnej
po zakończenie.

Co poza Covid-19?
W ostatnim czasie wiele projektów transformacji zostało odłożonych w czasie. Zjawisko
to jest poniekąd naturalne w sytuacji zerwania łańcuchów dostaw i masowych zwolnień
pracowników, a tym samym maksymalnego
ograniczenia dodatkowych aktywności. Te
same czynniki powodują jednak uwolnienie
zasobów, które można wykorzystać na realizację projektów z zakresu zmiany sposobu
zarządzania danymi. Zwłaszcza że dane te
mogą odegrać istotną rolę w opracowywaniu
i tworzeniu strategii organizacyjnych przedsiębiorstwa po wygaszeniu pandemii.
Pamiętajmy, że w Przemyśle 4.0 wszystko
opiera się na danych, a ich bezproblemowa
wymiana i efektywne wykorzystanie decydują o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dlatego powinny one wykorzystać
obecny kryzys jako swoisty probierz ich zdolności i gotowości do transformacji systemu
zarządzania danymi technicznymi.

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

www.utrzymanieruchu.pl

Jak epidemia Covid-19 wpływa
na bezpieczeństwo cyfrowe
produkcji
Co bardziej myślący przyszłościowo przedsiębiorcy zrozumieli, że ochrona ich zasobów w dobie
pandemii wymaga takiej samej stanowczości działania, jak walka z koronawirusem. Może w tym pomóc
trzypunktowa strategia na rzecz cyberbezpieczeństwa.
John Livingston
Verve Industrial Protection

W skrócie
→→ Epidemia Covid-19 zmieniła
sposób funkcjonowania
przedsiębiorstw, zwiększając rolę
pracy zdalnej.
→→ Wzrost popularności
pracy zdalnej sprzyja
powstawaniu zagrożeń dla
cyberbezpieczeństwa.
→→ Zarządzanie bezpieczeństwem
na miejscu, przekrojowa
analiza ryzyka i zwiększanie
efektywności procesów
zarządczych umożliwiają znaczną
redukcję ryzyka cyberataków.

P

andemia Covid-19 spowodowała
największe zakłócenia w produkcji
od czasu II wojny światowej, a jej
implikacje dla cyberbezpieczeństwa systemów sterowania są większe niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Kadra kierownicza bardziej przyszłościowo zorientowanych firm dostrzegła, że ochrona ich
zasobów wymaga równie zdecydowanych
działań jak te, które podjęła, aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem.
Działania te przybierają formę trzypunktowej strategii, która umożliwia wypełnienie luki w systemach bezpieczeństwa cyfrowego, a tym samym umożliwia
zachowanie ciągłości funkcjonowania kluczowej infrastruktury przedsiębiorstwa
w nowej, pandemicznej rzeczywistości.

Zdalny dostęp staje się
standardem
Epidemia koronawirusa jest jednym z tych
wstrząsów, które stymulują tempo zmian
procesów gospodarczych. Przez ostatnie 15–20 lat systemy sterowania powoli
ewoluowały w kierunku rozwiązań zintegrowanych z całym systemem produkcyjnym, a jednocześnie tworzonych na bazie
standardowych, dostępnych od ręki komponentów. Zmiany te, określane od pewnego czasu jako Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), zachodziły
jednak powoli, zdecydowanie odbiegając
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pod względem tempa od tego, co zwykliśmy określać mianem rewolucji. Wymagają one bowiem modyfikacji struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa, przetestowania jej działania, sporych inwestycji
i rozwoju samych systemów sterowania.
A na to potrzeba czasu.
I pewnie rozwój ten w dalszym ciągu
powoli postępowałby naprzód, gdyby
nie zdarzył się Covid-19. Niespodziewanie, w ciągu 4–6 tygodni zdalne zarządzanie zakładami produkcyjnymi stało się
koniecznością. Aby bezpiecznie kontynuować działalność, należało zredukować
do minimum liczbę personelu na miejscu, a także odłożyć w czasie lub realizować zdalnie zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Drastyczne ograniczenie
możliwości podróżowania i przebywania
na terenie obiektów przemysłowych spowodowało, że w ciągu zaledwie sześciu
miesięcy poczyniliśmy większe postępy
w zakresie zdalnego dostępu do zakładów,
niż przez ostatnie sześć lat. Szeroko dyskutowane przez lata wady i zalety zdalnego dostępu i monitorowania zeszły na
dalszy plan – Covid-19 zmusił przedsiębiorstwa do działania, czy były na to
gotowe, czy nie.
Dziś, po upływie niemal roku, trudno
byłoby zagonić dżina z powrotem do
butelki. Jako że kryzys gospodarczy przedłużył się bardziej, niż się spodziewano,
nowe procesy biznesowe zdążyły się już
zakorzenić w świadomości pracowników
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Analiza ryzyka 360O
Inwentaryzacja sprzętu
i oprogramowania

Znaczenie/wpływ zasobu

Luki w zabezpieczeniach

Stan kopii zapasowych/
odzyskiwania systemu

Brakujące łatki

Zabezpieczenia
sieciowe

Niewłaściwa
konfiguracja

Stan oprogramowania
antywirusowego

Ryzyko związane
z użytkownikami
i dostępem do kont

↑ Ocena ryzyka 360º umożliwia lepszy wgląd w całość zasobów oraz ułatwia hierarchizację
infrastruktury pod kątem podatności na zagrożenia i tworzenie planów zaradczych.

i kadry kierowniczej. Wydano spore fundusze na wdrożenie nowych metod pracy,
przetestowano różne scenariusze działania, przygotowano Proof of Concept – sło-

W ciągu zaledwie sześciu
miesięcy poczyniliśmy
większe postępy w
zakresie zdalnego dostępu
do zakładów niż przez
ostatnie sześć lat
wem, zmienił się status quo. Zaś to, co
uznawano za krótkotrwałe rozwiązanie,
stało się standardem.
Koronawirus zmienił zresztą nie tylko
organizację wewnętrzną przedsiębiorstw,
ale także ich podejście do lokowania pro-
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dukcji. Długie, złożone łańcuchy dostaw
powoli ustępują miejsca lokalnej koncentracji kluczowych zasobów. Gdy gospodarka wyjdzie z kryzysu, przedsiębiorstwa będą musiały zainwestować w rozwój mocy produkcyjnych w kraju, a same
zakłady – wdrażać rozwiązania z zakresu
IoT i Przemysłu 4.0, biorąc za punkt wyjścia model działania z czasów pandemii.

Furtka ze staromodnym zamkiem
Zdaniem niektórych ekspertów epidemia Covid-19 przyspieszyła działania na
rzecz cyfryzacji i usieciowienia produkcji.
W opinii firmy McKinsey digitalizacja taka
w ujęciu globalnym może przynieść korzyści finansowe sięgające nawet 1 biliona
dolarów. Jednocześnie jednak ta sama
szybka, spontaniczna digitalizacja stanowi
istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów sterowania i procesów przemysłowych – głównie ze względu na brak odpo-

wiedniej infrastruktury bezpieczeństwa.
Systemy sterowania są bowiem z założenia mniej zabezpieczone niż np. nowoczesne rozwiązania IT, projektowane z myślą
o łączności ze światem zewnętrznym,
a więc i o ochronie przed zagrożeniami
cybernetycznymi. Nie są też poddawane
tak drobiazgowej kontroli bezpieczeństwa,
obejmującej regularną likwidację luk,
utwardzanie i zarządzanie konfiguracją,
tworzenie kopii zapasowych czy ochronę
przed złośliwym oprogramowaniem.
Co więcej, systemy te coraz częściej
są budowane na bazie standardowych,
dostępnych od ręki komponentów, co
powoduje, że ich możliwości rosną, ale
rośnie także ich podatność na ataki. Aby
rozwiązać ten problem, ich usieciowieniu
towarzyszyć powinny równoległe zmiany,
mające na celu ochronę przedsiębiorstw
przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
Jest to o tyle trudne, że epidemia
Covid-19 zmusiła wiele firm nie tylko do
przejścia na zdalne zarządzanie, ale także
do ograniczenia liczby personelu obecnego
na miejscu. Zwiększa to ich podatność
na ataki hakerskie, zwłaszcza za pomocą
oprogramowania typu ransomware (blokującego dostęp do systemu w celu wymuszenia okupu). Uszczuplenie liczby dostępnego na miejscu personelu ogranicza
bowiem możliwości bezpiecznego zarządzania systemami przedsiębiorstwa,
w tym np. manualnej aktualizacji programów antywirusowych czy tworzenia kopii
zapasowych. W obliczu ograniczonych
zasobów personalnych zakładów zadania
te są często spychane na dalszy plan.
W przeszłości, aby zabezpieczyć infrastrukturę przemysłową, firmy bardzo często starannie izolowały od siebie systemy operacyjne i IT, tak aby maksymalnie ograniczyć dostęp do tych pierwszych
z poziomu tych drugich. Epidemia koronawirusa spowodowała, że w murze tym
powstała furtka, a jednocześnie ograniczyła możliwości ochrony zasobów znajdujących się po drugiej stronie owej furtki.
A to stanowi wręcz zaproszenie dla podmiotów, które tej furtki przekraczać nie
powinny.

Trzypunktowa strategia ochrony
kluczowej infrastruktury
Aby odpowiednio zabezpieczyć połączone cyfrowo systemy przedsiębiorstwa,
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nie wystarczy monitorować dostępu do
sieci. Konieczna jest także odpowiednia
ochrona punktów końcowych. W czasach
powszechnej łączności i zdalnego dostępu
również dostęp do punktów końcowych
stał się łatwiejszy niż kiedykolwiek –
kosztem bezpieczeństwa wrażliwej infrastruktury, która pod nieobecność personelu nie może być efektywnie chroniona
na miejscu. Jak temu zaradzić? Konieczna
jest zmiana podejścia do zarządzania systemami produkcyjnymi na takie, które
stosuje się wobec systemów IT. Dobrym
punktem wyjścia będzie wdrożenie wielokierunkowej strategii zarządzania punktami końcowymi systemów sterowania.

miejscu, jeśli większość owego personelu
została oddelegowana do domu. Zdalne
zarządzanie bezpieczeństwem jest jednak
trudne: ustalenie priorytetów ochrony
wymaga bowiem wiedzy na temat samego
systemu, pozwalającej zidentyfikować

systemów IT. Narzędzia do zarządzania
systemami produkcyjnymi dedykowane
systemom sterowania oferują dziś bowiem
takie same możliwości automatyzacji
owego zarządzania przy zachowaniu lokalnej kontroli ze strony operatora. Umoż-

potencjalne zagrożenia dla jego funkcjonowania. Rozwiązaniem jest wdrożenie centralnej bazy danych obejmującej
wszystkie obiekty i zasoby, która umożliwi przeprowadzenie przekrojowej analizy ryzyka i opracowanie strategii ograniczenia owego ryzyka. Tego typu działanie
zapewni spójność oceny ryzyka i planowania działań zaradczych.
3. Zarządzaj bezpieczeństwem na miejscu:
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obiektów i systemów przemysłowych wymaga zarządzania, a nie
tylko monitorowania zasobów, co z kolei
oznacza konieczność zaangażowania specjalistów na miejscu. Jak już wspomniano,
duża część zagrożeń dla systemów sterowania wynika z braku efektywnego
zarządzania systemami bezpieczeństwa.
W wielu przypadkach firmy ograniczają
się do monitorowania punktów końcowych, ponieważ zarządzanie nimi jest
albo nieefektywne (wykonywane ręcznie),
albo ryzykowne (narzędzia automatyzacji
zarządzania systemami IT).
Istnieje jednak także trzecia opcja, niewymagająca ręcznej obsługi ani korzystania z rozwiązań tworzonych na potrzeby

liwiają automatyzację takich procesów,
jak usuwanie luk w systemach bezpieczeństwa, zarządzanie konfiguracją, oprogramowaniem, użytkownikami i kontami
użytkowników oraz tworzenie kopii zapasowych – z tym że są sterowane lokalnie,
a tym samym uruchamiane w odpowiednim momencie z zachowaniem właściwej
sekwencji testowej, co zwiększa niezawodność ich funkcjonowania.
Pandemia Covid-19 przewróciła do
góry nogami życie całych społeczeństw
i zagroziła egzystencji wielu przedsiębiorstw. Przyczyniła się także do tego, że
infrastruktura dużej części z nich musi
stawić czoła nowym zagrożeniom związanym z szybkim przejściem na pracę
zdalną i w konsekwencji zwiększonym
ryzykiem cyberataków. Aby sprostać tym
wyzwaniom, firmy muszą szybko zoptymalizować zarządzanie swoimi systemami
produkcyjnymi. Pomocna w tym może
się okazać trzypunktowa strategia działania ukierunkowana na ochronę krytycznej
infrastruktury przedsiębiorstwa.

Zapewnij wgląd w czasie rzeczywistym w status bezpieczeństwa wszystkich zasobów operacyjnych: prawdą jest,
że nie można chronić tego, czego się nie
widzi. Dlatego zabezpieczenie zasobów
przedsiębiorstwa wymaga czegoś więcej
niż tylko wiedzy o ich istnieniu. Trzeba
uzupełnić ową wiedzę o informacje umożliwiające ocenę, czy dany element infrastruktury jest chroniony i czy wdrożone
zabezpieczenia są aktywne i zaktualizowane. Informacje te obejmują m.in. dane
na temat oprogramowania i komponentów urządzenia, znaczenia owego urządzenia dla zachowania ciągłości procesów, łatek i luk w systemie, stanu kluczowych zabezpieczeń, takich jak programy
antywirusowe czy białe listy, kopii zapasowych, bezpieczeństwa konfiguracji oraz
ochrony za pomocą firewalla. Tego typu
wgląd we wszystkie informacje na temat
zagrożeń dla danego zasobu umożliwia
przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie
punktami końcowymi.
2. Myśl globalnie: nie można efektywnie chronić systemów sterowania, pozostawiając kwestie ich zabezpieczenia
w rękach personelu znajdującego się na
1.
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Epidemia Covid-19
zmusiła wiele firm nie
tylko do przejścia na
zdalne zarządzanie, ale
także do ograniczenia
liczby personelu
obecnego na miejscu.
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Case Study: diagnostyka

o niskiej prędkości obrotowej –
					 detekcja uszkodzeń
Inspekcja stanu łożysk
wolnoobrotowych metodą
ultradźwiękową
Wibrodiagnostyka od dawna jest
znaną metodą badania stanu maszyn
wirujących. Coraz częściej wykorzystywana jest w połączeniu z technologią ultradźwiękową, co pozawala
sprawnie i właściwie oceniać stan
maszyn.
Dzięki uniwersalności technologii
ultradźwiękowej, zakłady nieposiadające zaawansowanego programu
wibrodiagostyki mogą rozpocząć badanie nie tylko stanu łożysk, ale również
wielu innych rzeczy przy okazji wdrożenia jednego narzędzia pomiarowego.
Jeżeli analiza wibracyjna prowadzona
jest przez zewnętrzną firmę co miesiąc
lub kwartalnie, ultradźwięki mogą
przyjść z pomocą, aby łatwo wskazywać łożyska wymagające głębszej
analizy. Pozwoli to na zaoszczędzenie kosztów związanych z cyklicznymi
pomiarami i zmniejszy ryzyko potencjalnych awarii na zakładzie.
Innym scenariuszem, w którym technologie się uzupełniają, jest diagnostyka łożysk tocznych o niskiej prędkości obrotowej. Diagnostyka łożysk
o niskiej prędkości obrotowej jest bardzo prosta i szybka. Zaawansowane
urządzenia do diagnostyki ultradźwiękowej posiadają funkcję zmiany częstotliwości, co pozwala na inspekcję
maszyn o najniższych prędkościach
(nawet poniżej 25 obr./min). W takim
wypadku nie generują one podczas
normalnej pracy prawie żadnego
sygnału ultradźwiękowego.
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W tym wypadku bardzo ważna jest
analiza nagranego dźwięku. Analiza
przebiegu czasowego przy wysokiej
czułości pozwoli na wykrycie defektów w łożysku – uszkodzenia będą
objawiały się deformacją przebiegu,
a także słyszalnymi efektami, takimi
jak „trzaski” czy „skrobanie”.

Przykład wykorzystania
ultradźwięków do identyfikacji
uszkodzenia łożyska
wolnoobrotowego
Inspekcja została przeprowadzona na
zakładzie produkcyjnym z nowouruchomionym piecem bębnowym o długości około 20 m i szerokości około
5 m. Piec obracany był przez 4 duże
silniki, a każdy z nich posiadał dwa
duże zestawy łożyskowe. Silniki obracają piec z prędkością pomiędzy 7
a 10 obrotów na minutę. Jest to klasyczny przykład łożysk o najniższej
prędkości, dla których diagnostyka
jest dużym wyzwaniem.
Podczas inspekcji detektorem ultradźwiękowym prawie wszystkie łożyska posiadały gładki, jednorodny
szum i odczyt 0 dB. Z wyjątkiem
jednego, które dawało odczyt 2 dB
i miało inny dźwięk – pojawiały się
powtarzalne uderzenia. Było to wskazaniem, że z łożyskiem może dziać się
coś złego.
Po badaniu ultradźwiękowym zlecono
pobranie i analizę próbki smaru, która
pokazała obecność cząstek metalu.
Potwierdziło to wcześniej wykryte
uszkodzenie łożyska.

Kolejnym krokiem było zaplanowanie postoju, aby wymienić łożysko, które było w bardzo złym stanie
(jak na załączonych zdjęciach). Część
zewnętrznej bieżni wypadła po otwarciu łożyska, a jeden z elementów tocznych obrócił się o 90 stopni, a koszyk
uległ całkowitemu zniszczeniu.

Metoda pomiarowa dla łożysk
wolnoobrotowych
Technologia ultradźwiękowa jest prostą
i szybką metodą diagnozowania stanu
łożysk wolnoobrotowych, pozwalającą
pracownikom Utrzymania Ruchu zapobiegać ich awariom nawet przy bardzo
niskiej prędkości obrotowej.
Podczas badania łożysk o wyższej
prędkości obrotowej, inspekcja ultra-
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łożyska tocznego
ultradźwiękowa
dźwiękowa opiera się na porównywaniu zmian wartości mierzonych
dB w kolejnych interwałach pomiarowych, zaś poziomy alarmów informują o konieczności smarowania lub
o uszkodzeniu danego łożyska.
Jednak w przypadku łożysk wolnoobrotowych porównywanie decybeli
i ustalanie alarmów może nie wystarczyć – w wielu przypadkach wzrost
w dB nie będzie na tyle znaczący, aby
zaalarmować o obecności problemu.
Bardzo ważne jest, aby słuchać jakości
dźwięku i badać przebiegi. Potrzebne
jest do tego urządzenie pomiarowe
posiadające funkcję nagrywania
dźwięku, takie jak Ultraprobe 15000
oraz oprogramowanie do analizy jak
na przykład Spectralyzer od UE Systems. Po nagraniu dźwięku można
go łatwo przeanalizować i stworzyć
raport z przebiegiem czasowym.
Analiza przebiegu czasowego łożyska
silnika napędzającego piec bębnowy
bardzo wyraźnie pokazuje, kiedy obrócony element toczny uderza w pęknięcie. Dzięki temu udało się wykryć
obecność problemu zanim jeszcze
można było go usłyszeć „nieuzbrojonym” uchem.
Przebieg czasowy „dobrego” łożyska pokazuje bardzo równy i gładki
dźwięk, bez żadnych większych zmian
w amplitudzie.
Wykrycie tego problem zaoszczędziło
firmie znaczną sumę pieniędzy – do
wymiany łożyska konieczne było zorganizowanie ciężkiego sprzętu w celu
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↑ Przebieg czasowy dźwięku „dobrego” łożyska. Gładki przebieg, bez zmian
w amplitudzie.

↑ Przebieg czasowy dźwięku uszkodzonego łożyska, gdzie wzrosty amplitudy
wskazują jednoznacznie na jego uszkodzenie.

podniesienia pieca i samego łożyska. Wymiana zajęła około 6 godzin.
Dzięki zdobytej wiedzy na temat
uszkodzenia, wymiana odbyła się podczas planowanego postoju, zapobiegając wymuszonej przerwie w produkcji
i umożliwiając przygotowanie się do
koniecznych prac.

UE Systems Polska
Jurek Halkiewicz – Regional Manager
jurekh@uesystems.com
+48 510 518 832, www.uesystems.com
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Siedem sposobów
na niezawodne połączenie
śrubowe
Randy Riddell SCA
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ołączenia śrubowe to często ignorowany temat w przypadku niezawodności maszyn. Dla większości prawidłowo zaprojektowanych połączeń śrubowych, czynności utrzymania
mogą zostać ograniczone i nie będzie to
miało wpływu na niezawodność maszyny.
Wykonanie odpowiedniego połączenia śrubowego i jego prawidłowe utrzymanie sprawia satysfakcję. Podczas gdy
natychmiastowy wpływ na niezawodność
jest ciężki do zauważenia, prawidłowo
montując połączenie, uzyskujemy pewność trudną do przecenienia. Połączenia
złączne są nieodzowną częścią sprzętu
i jego niezawodności, łącząc wały, mocując sprzęt lub spajając najważniejsze jego
komponenty.
Podobnie jak w przypadku niezawodności każdego systemu, w połączeniu
śrubowym istnieje wiele detali, o które
należy zadbać. Podobnie jak w przypadku każdej awarii, istnieje również
wiele detali, które można przeoczyć podczas prowadzenia czynności utrzymania
połączenia śrubowego. Podczas gdy istnieją pewne zaawansowane metody rozwiązywania problemów połączeń śrubowych, najbardziej niezawodne połączenia
zawdzięczają swoją niezawodność odpowiednio przeprowadzonym czynnościom
podstawowym. Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu, wyposażenia
i jego niezawodności, istnieją kluczowe
czynniki, na których należy się skupić. Są
to konstrukcja połączenia, sposób instalacji i jego utrzymanie. Ponieważ konstrukcja złącza to podstawa niezawodności komponentów, tematem tego artykułu
będzie instalacja i utrzymanie połączenia śrubowego pod kątem jego niezawodności.

1

Upewnij się, że powierzchnie współpracujące są płaskie. Płaskość
powierzchni skutkuje równym rozłożeniem nacisku i stałymi odkształceniami,
powodując pewność, że kierunek działania siły w śrubie jest prostopadły do połączenia. Niektóre połączenia mogą powodować wycieki, jeżeli ich powierzchnie nie
mają dostatecznej płaskości.
Sprawdzaj śruby, nakrętki oraz podkładki, aby mieć pewność, że są
odpowiednie do danego zastosowania.
Czy śruba jest odpowiedniej klasy (SAE
2, 5, 8 lub metryczne 8.8, 10.9 itd.)?
Czy materiał śruby jest odpowiedni, jak
na przykład stal węglowa, nierdzewna
lub żarotrwały stop B7? Czy długość
śruby oraz długość części gwintowanej są odpowiednie? Niektóre ze śrub są
zaprojektowane tak, że część gwintowana
nie powinna przenosić sił ścinających.
Przed dokręceniem śruby upewnij się, że
żadna część nienagwintowana nie wystaje
z otworu, jak pokazano na rysunkach 1
i 2. Spowoduje to nie tylko uszkodzenia
gwintu, ale będzie prowadzić do luźnego
połączenia nawet w przypadku zastosowania dużego momentu dokręcenia.
Sąsiadujące śruby w tym połączeniu będą
przenosić większe obciążenia, zwiększając
prawdopodobieństwo uszkodzenia.
Upewnij się, że długość wkręcenia gwintu jest poprawna. Jako że
znaczna część naprężeń w śrubie przenoszona jest przez kilka pierwszych zwojów gwintu, sprawdź, ile wynosi długość
wkręcenia gwintu. Chcąc uzyskać odpowiednią długość wkręcenia, co najmniej
kilka zwojów gwintu musi znajdować się
w nakrętce, co zapobiegnie uszkodzeniom
podobnym jak w przypadku zastosowania zbyt krótkiej śruby. Początek gwintu

2
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(gwint z prowadzeniem) nie jest pełny,
więc śruba nie powinna kończyć się
razem z nakrętką, a kilka zwojów gwintu
powinno znajdować się już poza nią.
Nie ustawiaj połączenia po jego
dokręceniu, ponieważ spowoduje
to nierównomierne naprężenia w śrubie
i może prowadzić do luzowania się połączenia podczas pracy maszyny. Poluzuj
połączenia jeżeli należy wykonać jakiekolwiek przesunięcie flanszy lub maszyny,
np. w celu jej pozycjonowania.
Właściwie dobieraj narzędzia i sposób dokręcania. Różne metody dokręcania cechują się różnym błędem. Metodami, dzięki którym uzyskamy żądany
moment przykręcenia śruby, są dokręcenie na wyczucie, za pomocą klucza dynamometrycznego (z wyświetlaczem, z kliknięciem, z sygnałem lub kluczem hydraulicznym), obrót nakrętki o kąt (stosowany
bardzo często na sporych rozmiarów konstrukcjach skręcanych), oraz ultradźwiękowa metoda badania wydłużenia śruby.
Nie używaj siły udarowej do dokręcania
śrub. Występuje wówczas przeciążenie
złącza i niska dokładność momentu przykręcenia. Stosuj gładkie ruchy przy używaniu klucza dynamometrycznego. Szarpanie kluczem może również spowodować
spore błędy w momencie dokręcenia.
Dobierz właściwy moment dokręcenia śruby, by zyskać odpowiednie napięcie w śrubie. Moment dokręcenia śruby może zostać obliczony ze wzoru
podanego poniżej, gdy znamy współczynnik tarcia K oraz żądaną siłę w śrubie F.

↙ Rys 1. (z lewej) oraz Rys 2. Ważne jest
aby sprawdzać śruby, nakrętki i , by mieć
pewność, że są odpowiednie dla danego
zastosowania. Przed dokręceniem sprawdź
czy nienagwintowana część śruby nie wystaje
poza część, którą skręcasz.

4

6

Moment (Nm) = K*D*F
Gdzie,
K= Współczynnik tarcia pod nakrętką
(bezwymiarowy)
D= Średnica nominalna śruby (m)
F=Siła w śrubie (N); Należy stosować siłę równą 75% naprężenia próbnego
dla połączeń stałych, takich jak elementy
strukturalne.
Obliczony moment jest tylko tak
dokładny, jak dokładne są dane użyte
w równaniu. Dowiedz się, jaki współczynnik tarcia cechuje nakrętkę, a zależy on
od warunków montażu (montaż suchy,
nasmarowany, skorodowany itp.). Stosuj
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smar na śruby, jeśli to możliwe (olej, preparat przeciw zapiekaniu, Loctite itp.).
Dużo osób smaruje część gwintowaną,
ale zapomina o smarowaniu dolnej części
łba śruby. Zwykle ponad 60% momentu
śruby jest tracone przez tarcie pod łbem
śruby. Stosowanie smaru zmniejszy rozstrzał wartości napięcia wstępnego, zabezpieczy łeb śruby i ułatwi późniejszy
demontaż. Jeżeli dokonujesz montażu na
sucho upewnij się, że wartość momentu
jest poprawna. Pokrycia śruby mogą również znacznie wpływać na współczynnik
tarcia. Stosuj smarowanie połączenia, aby
wydłużyć trwałość nakrętki zwłaszcza gdy
śruba wkręcana jest w gwintowany otwór
w maszynie.
Przestrzegaj reguły przykręcania śrub
na krzyż. Stosuj też metodę dokręcania śrub etapami z momentem dokręcania
wynoszącym kolejno 30, 60 i 100 procent momentu, by uzyskać równy rozkład
naprężeń. Podczas gdy przestrzeganie tych
reguł dotyczy każdego typu złącza śrubowego, szczególne znaczenie ma w przypadku sporych rozmiarów połączeń, gdzie
połączenie może się odkręcić lub może
wystąpić różnica w napięciu śrub, jak
w przypadku sfazowanych piast.

7

Jak złącze jest dobrze zaprojektowane
i odpowiednio zmontowane, jego odpo-

wiednie utrzymanie jest krytyczne dla
jego kondycji i bezawaryjnej pracy. Należy
dokręcać śruby po rozgrzaniu się maszyny
zwłaszcza w przypadku krytycznych aplikacji. Rozszerzalność cieplna oraz inne
czynniki mogą sprawić, że połączenie
się poluzuje. Dla dodatkowej pewności
można zastosować również inne metody
przeciw odkręcaniu, jak na przykład Loctite, specjalne podkładki lub nakrętki,
śruby z łbem koronowym czy zaspawane
nakrętki, tak by nie nastąpiło luzowanie
się połączenia. Klucz dynamometryczny
należy sprawdzać raz w roku, by mieć
pewność, że jego odczyty są dokładne.
Klucz należy przechowywać tak, by wartość momentu na nim ustawiona była
najniższą wartością jego zakresu. Stosuj
nowe śruby i nakrętki tam, gdzie to możliwe. Jest to tani sposób na pewne połączenie. Wraz z każdym ponownym użyciem tej samej śruby zmniejsza się powtarzalność i dokładność siły w śrubie
i nakrętce.
Jeśli założenia konstrukcyjne są
błędne lub nie dołożono należytych starań przy montażu lub utrzymaniu połączenia, może nastąpić awaria połączenia.
Popularnymi awariami złącza są pęknięcia zmęczeniowe, zbyt wysokie naprężenie, uszkodzenia gwintów, ścinanie i korozja. Uszkodzenia zmęczeniowe i powstałe

35

UTRZYMANIE RUCHU

a) 15% awarii występuje na
promieniu będącym przejściem
z rdzenia śruby do łba

b) 65% uszkodzeń występuje
przy pierwszych zwojach
gwintu w nakrętce

← Rys. 3. Uszkodzenia zmęczeniowe i awarie powstałe na skutek zbyt wysokiego obciążenia to najczęstsze awarie śrub. Wiele
z awarii występuje przy pierwszych zwojach gwintu pracującego,
ponieważ miejsce to przenosi największe obciążenie.

c) 2
 0% uszkodzeń występuje na początku
części gwintowanej

amplituda
obciążenia
cyklicznego

wydłużenie śruby

ścisk połączenia

zewnętrzna siła

Wysokie napięcie
w śrubie powoduje
podatność na
przeciążenie w złączu

właściwe napięcie
wstępne śruby

niskie napięcie
wstępne w śrubie
powoduje podatność
na obciążenia
zmęczeniowe

zewnętrzna siła

1.
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Randy Riddell, menedżer
ds. niezawodności w SCA.

niskie napięcie wstępne
w śrubie

Używaj śrub z gwintem walcowanym,
nieskrawanym, jako że ten rodzaj obroki
cechuje większa wytrzymałość zmęczeniowa. Większość standardowych śrub
jest wykonywana metodą walcowania,
ale istnieją specjalistyczne zastosowania
w maszynach, które mogą wykorzystywać śruby skrawane. Użycie śruby o wyższej klasie twardości również wpłynie na
zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej,
ponieważ wytrzymałość śruby jest wyższa.
2. W połączeniu ważne jest, aby kąt między
powierzchnią łba śruby a powierzchnią
elementu był mniejszy niż 1°. Obciążenie
zmęczeniowe wzrasta znacząco powyżej
1° kąta między powierzchniami. Otwór
z pogłębieniem walcowym na łeb śruby to
częsta metoda stosowana do mocowania

stosowane w połączeniach śrubowych
dają nam dodatkową pewność w przypadku trudnych do przewidzenia czynników działających na nasze połączenie.
Skomplikowane zastosowania ze skręcającymi i zginającymi obciążeniami, obciążeniami zmieniającymi kierunek, obciążone
termicznie oraz gwintowane w obudowie
elementy stwarzają prawdziwe wyzwanie dla uzyskania niezawodnego połączenia śrubowego. Konstrukcja takich połączeń musi być szczególnie niezawodna, by
przeciwdziałać czynnikom zewnętrznym.
Połączenia śrubowe są proste z pozoru,
ale wiele drobnych czynności należy zrobić poprawnie, aby zapewnić niezawodność połączenia śrubowego każdego
rodzaju. Jeśli natkniesz się na połączenie
śrubowe, które często ulega awarii, zajrzyj do podstaw na temat połączeń śrubowych, by poprawić jego niezawodność.

Siła

niektórych podzespołów, jak na przykład
łoża silnika.
3. Podczas montażu upewnij się, że siła
w śrubie jest wystarczająca, w sposób
opisany powyżej. Ograniczy to cykliczne
wahania siły, tym samym zwiększy jej
wytrzymałość zmęczeniową. Jak pokazano na wykresie 4, jeśli siła zewnętrzna
działająca na połączenie przewyższy siłę
napięcia w śrubie, siła połączenia zostana skutek zbyt wysokiego obciążenia są
nie wyzerowana i wówczas całe obciążenajpopularniejszymi uszkodzeniami. Wiele
nie przenoszone jest przez śrubę. Śruba
z uszkodzeń występuje w okolicy pierwz wyższym napięciem wstępnym pozwoli
szego zwoju gwintu, ponieważ ten obszar
połączeniu na przenoszenie większych sił
przenosi największe obciążenia. Uszkocyklicznych i zabezpieczy ją przed pękniędzenia w okolicy łba oraz początku częciem zmęczeniowym.
ści gwintowanej to również popularne
Podczas gdy większość połączeń śruuszkodzenia, jak pokazano na rysunku
bowych posiada konstrukcję pozwalającą
3. Jeśli śruba nie jest zbyt mocno dokręna ich instalację z pewnymi niedoskonacona, powodem zbyt wysokiego obciążełościami, bez wpływu na ogólną niezania śruby są siły zewnętrzne działające
wodność połączenia, istnieje wiele wymana połączenie. Uszkodzenia zmęczeniowe
gających zastosowań, gdzie precyzyjny
mogą być ciężkie do wyeliminowania, ale
montaż jest kluczowy w celu zapobiegamożna ich unikać, stosując się do pewnia awarii sprzętu. Dla pozostałych przynych zasad. Oto trzy czynności pozwalapadków wymienione powyżej praktyki
jące na uniknięcie awarii zmęczeniowej
złącza śrubowego.

oddzielenie się
połączenia

Wydłużenie/ścisk
↑ Rys. 4. Jeśli zewnętrzne obciążenie przekroczy napięcie wstępne połączenia, nastąpi wyzerowanie śruby ściskającej.
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Jak przygotować

gospodarkę smarowniczą

do wprowadzenia w erę Przemysłu 4.0
Wiele osób z branży przemysłowej oraz odpowiedzialnych za
utrzymanie ruchu rozważa wdrożenie inteligentnych technologii
obsługi maszyn z myślą o zwiększeniu niezawodności parku
maszynowego. Jak jednak przygotować gospodarkę smarowniczą
w zakładzie do wprowadzenia tych nowoczesnych rozwiązań?

Marcin Pałka

P

rzez ostatnich 15 lat na naszym
rynku przemysłowym zaszły
ogromne zmiany, które były efektem rosnących wymagań dla maszyn, konkurencji oraz pogoni za wynikiem finansowym. Coraz szersze zastosowanie nowych
technologii jeszcze bardziej przyspieszyło
te zmiany. Jak jednak zauważył rząd niemiecki już w 2011 r., przygotowanie się
do zastosowania nowych technologii może
być szansą, a nie zagrożeniem.

Światowy przemysł dąży do maksymalizacji wydajności, aby zwiększać zyski.
To jedyny sposób, by w dobie globalizacji
wyprzedzić konkurencję.
Obecne zmiany, nazywane czwartą
rewolucją przemysłową, mają ogromne
znaczenie dla całego świata przemysłowego. Co jednak znaczą one dla firm
polskich, jakie stwarzają szanse, a jakie
zagrożenia?

Czwarta rewolucja globalnie
i lokalnie
Obecnie każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku musi zapewniać zwrot
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z inwestycji. Światowy przemysł dąży
przede wszystkim do maksymalizacji
wydajności, aby zwiększać zyski. Jest to
jedyny sposób na to, by w dobie globalizacji i cyfryzacji wyprzedzić konkurencję. Podejmowane są następujące działania: wzrost wydajności produkcji, pełne
wykorzystanie potencjału wytwórczego,
indywidualizacja produktów według
potrzeb klienta oraz dostosowanie się
produkcji do dynamiki rynku.
Na rynku polskim również zauważamy te procesy, jednak nasza rewolucja przemysłowa ma swoją lokalną specyfikę. Dzieje się tak, ponieważ oprócz
wszystkich globalnych zmian nasza
gospodarka musiała przejść transformację ustrojową i działać w nowej rzeczywistości, wiele zakładów musiało
zmienić reżimy pracy z ruchu ciągłego i produkcji długich serii na szybkie zmiany detali i krótkie serie produkcyjne. Doszły do tego nowe wymagania dla SUR i nowoczesne zarządzanie.
W ostatnich latach mamy też do czynienia z gruntowną wymianą pokoleniową, z brakami kadrowymi włącznie,
czego efektem jest outsourcing usług,
często nonsensowny. Sytuacja wymaga
uporządkowania, a przede wszystkim
odpowiedniego podejścia do utrzymania ruchu.

Przyczyny awarii maszyn
Co jest istotą utrzymania ruchu? Otóż
UR musi zapewnić ciągłość procesu. Aby
ten cel osiągnąć, musi zagwarantować
niezawodność maszyn w łańcuchu produkcyjnym. Aby zaś tę niezawodność
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↘ Rys. 1. Wpływ zanieczyszczenia oleju na
niezawodność urządzeń (według normy
ISO 4406).

utrzymać, należy ograniczyć przyczyny
awarii.
Według badań Ernesta Rabinowicza
z Massachusetts Institute of Technology
(MIT) za skrócenie żywotności
maszyny odpowiada w 70% degradacja powierzchni roboczych, z czego 50%
to zużycie mechaniczne, a 20% – korozyjne. Pierwotną przyczyną degradacji powierzchni jest obecność zanieczyszczeń, dlatego szczególną uwagę
należy zwrócić na czystość środka smarnego. Wystarczy przeanalizować wykres
wpływu zanieczyszczenia oleju (według
normy ISO 4406) na niezawodność różnych urządzeń (rys. 1).

Metody zapewnienia ciągłości
procesu
Wśród dostępnych koncepcji utrzymania ruchu, gwarantujących ciągłość procesu, znajdują się strategie: reaktywna,
zapobiegawcza i predykcyjna (tabela
1). Mają one swoje zalety i możliwości
zastosowania w określonych sytuacjach.
Z tabeli 1 wynika, że najbardziej zbliżone do koncepcji Przemysłu 4.0 jest
podejście predykcyjne, oparte na nieinwazyjnych metodach oceny stanu
maszyny. Odpowiednie opomiarowanie
i określenie na podstawie odczytu wielkości charakterystycznych aktualnego
zużycia wprost przekłada się na wczesne
wykrywanie symptomów awarii.

Listopad/Grudzień 2020

Wielu specjalistów bezgranicznie
zawierza swoje maszyny nowym technologiom, jednak czy zawsze uzyskują
oczekiwane efekty? Czy opomiarowanie
maszyny jest faktycznie jedyną metodą
zapobiegania awariom i zwiększania niezawodności?
Spójrzmy na wykres krzywej P-F (rys.
2), na którym przedstawiono sposoby
kontroli podzespołu w odniesieniu do
postępu awarii maszyny.
Widać na niej, że odczyty z czujników
pokazują i śledzą postęp awarii maszyny.

Nie zapobiega to jednak przyczynom źródłowym. Awaria w pewnym momencie
się zaczyna, natomiast zespół UR jest
w stanie jedynie zaobserwować, w którym miejscu znajduje się na drodze do
całkowitego zniszczenia maszyny.
Podstawą zapewnienia niezawodności
i maksymalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa
jest podejście proaktywne, w myśl którego należy usunąć przyczyny źródłowe
uszkodzenia podzespołów. Jednym z najważniejszych aspektów w tej analizie
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↙ Rys. 2. Krzywa P-F.

jest uświadomienie sobie, jak ważne jest
tutaj odpowiednie zarządzanie gospodarką smarowniczą. Odpowiednie podejście do pielęgnacji właśnie środka smarnego jest bardzo ważne w usuwaniu
przyczyny awarii.

Konserwacja proaktywna
– analiza środków smarnych
Nowoczesne podejście do procesu smarowania wymaga całościowego programu
zawierającego: dobór właściwego środka
smarnego, optymalizację częstotliwości smarowania, właściwe przechowywanie, dozowanie, kontrolę zanieczyszczeń,
monitorowanie jakości i edukację.
Mając świadomość, jak destrukcyjny
wpływ na kondycję maszyny ma zanieczyszczenie, należy dokładnie zabezpieczyć środek smarny i w odpowiedni sposób analizować jego czystość. Mówimy
bowiem o zanieczyszczeniu pierwotnym,
które jest przyczyną degradacji oleju,
a w wyniku tego utraty jego przydatności i generowania cząstek zużyciowych.
Kondycja środka smarnego może
dać miarodajną odpowiedź na pytanie
o stan maszyny. Traktuje o tym stosunkowo nowa norma ISO 18436, doty-
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cząca monitoringu stanu i diagnostyki
maszyn, mówiąca o kluczowej czynności w programach konserwacji proaktywnej (tabela 2) dla większości branż, czyli
zastosowaniu nieinwazyjnych metod
analizy środków smarnych w celu monitorowania stanu maszyny i odpowiedniego diagnozowania usterek. Z założenia inne nieinwazyjne technologie,
w tym termografia, analiza drgań, emisja
akustyczna i analiza prądu silników elek-

trycznych, są stosowane jako narzędzia
uzupełniające.
Aby możliwości strategii opartej na
badaniu kondycji środka smarnego były
w pełni wykorzystane, należy wprowadzić zasady precyzyjnego smarowania.
Tylko zmiana dotychczasowych złych
nawyków na najlepsze praktyki opracowane przez specjalistów z całego świata
zapewni sukces i pomoże wcielić w życie
podejście proaktywne.
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Gospodarka smarownicza
– najlepsze praktyki
Macierz tworzenia wartości w gospodarce smarowniczej wskazuje kierunek,
w jakim należy podążać (rys. 3).
Jak wynika z macierzy, tworzenie
wartości w gospodarce smarowniczej
należy rozpocząć od stworzenia odpowiedniego systemu, opartego na założeniach zebranych przez ekspertów i najlepszych praktykach. System powinien
być w założeniu uniwersalny, zapewniający specyficzny kodeks postępowania, co pozwoli uniezależnić się od ciągle zmieniających się wymagań dotyczących maszyn, wyszkolenia załogi, zmian
na rynku pracy i rotacji firm outsourcingowych. Dzięki takiemu systemowi smarowanie będzie wpływało na wzrost niezawodności maszyn, spadek ilości awarii, brak przestojów oraz w konsekwencji
zwiększenie produktywności i rentowności.
System ten powinien się opierać na
zbiorze zasad definiujących nowoczesne podejście do gospodarki smarowniczej. Wymaga ono mianowicie stworzenia wspomnianego wcześniej całościowego programu zawierającego: dobór
właściwego środka smarnego, optymalizację częstotliwości smarowania, właściwe przechowywanie, dozowanie,
kontrolę zanieczyszczeń oraz monitorowanie jakości. Jasne, łatwe do opano-

↘ Rys. 3. Macierz
tworzenia wartości
w gospodarce
smarowniczej.
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wania zasady uodpornią dział utrzymania ruchu na rotację personelu, a także
dadzą jasne kryteria przy wyborze firmy
outsourcingowej.
Ponadto niezbędne jest zapewnienie
odpowiedniego poziomu edukacji, czyli
podnoszenie kwalifikacji załogi, aby
zapewnić mistrzostwo i w pełni wykorzystać wszystkie dostępne środki monitorowania i obsługi maszyn.

Kontrola zanieczyszczeń
Opierając się na badaniach oraz
doświadczeniu, należy stwierdzić, że najskuteczniejszym i stosunkowo najprostszym sposobem uzyskania wzrostu wartości naszej gospodarki smarowniczej
jest przeciwdziałanie przyczynom źródłowym, a więc zapobieganie zanieczyszczeniom na każdym etapie smarowania. Sprowadza się to do zabezpieczenia
smaru/oleju przed zanieczyszczeniami
na każdym etapie obsługi.
Istnieje wiele metod, dzięki którym
można minimalizować ryzyko wnikania zanieczyszczeń, w tym: filtrowanie
nowego oleju przeznaczonego do napełniania układów i wykorzystywanego do
dolewek, stosowanie zbiorników z wysokiej jakości filtrami oddechowymi, właściwe przechowywanie oleju, stosowanie
nieinwazyjnych metod inspekcji, modernizację uszczelnień i wiele innych.

Smary i Oleje

W większości przypadków zanieczyszczenia przedostają się podczas uzupełniania układu nowym olejem oraz
w czasie oddychania układów zanieczyszczonym powietrzem, które wnika
do zbiorników. Na szczęście oba te źródła można łatwo wyeliminować, stosując dobre praktyki, m.in. filtrowanie nowego oleju i dodawanie go przez
szybkozłącza, pozwalające na zachowanie czystości, stosowanie wysokiej jakości filtrów oddechowych z funkcją separacji wilgoci lub innych technik, które
minimalizują ilość cząstek stałych i wilgoci, wnikających do systemu w wyniku
wymiany powietrza.
Większość zbiorników, układów olejowych oddycha wskutek rozszerzalności
cieplnej czynnika lub zmiany poziomu
oleju. Wymiana standardowych odpowietrzników na wysokowydajne filtry
oddechowe z funkcją separacji wilgoci
może zapobiec znacznemu zanieczyszczeniu cząstkami stałymi nawet o 99,5%
i zminimalizować ilość wilgoci.
Drugim podstawowym rodzajem kontroli zanieczyszczenia jest usunięcie
go z układu. Tu również istnieje wiele
metod usuwania większości powszechnie
występujących zanieczyszczeń w olejach
smarowych. Najbardziej powszechna jest
filtracja mechaniczna i wirowanie, stosowane w większości układów hydraulicznych i cyrkulacyjnych. Do usuwania cząstek miękkich stosuje się filtrację elektrostatyczną oraz głęboką filtrację opartą
na wkładach filtracyjnych z nawiniętą
celulozą. Do usuwania wody wykorzystuje się filtry polimerowe oraz dehydratory próżniowe, które skutecznie usuwają także wodę związaną.
Podczas wdrażania programu kontroli zanieczyszczeń konieczne jest często
zwiększenie wydajności filtra lub dodanie dodatkowych funkcji filtracji, takich
jak filtracja w trybie offline lub „filtracja
bocznikowa”.
Oczywiście nie wszystkie systemy,
zwłaszcza fabrycznie zaprojektowane,
gwarantują skuteczną filtrację w całym
okresie eksploatacyjnym. W przypadku
filtracji okresowej lub doraźnej, „na
żądanie”, często najlepszym rozwiązaniem jest filtr przenośny. Takie jednostki
sprawdzają się w eliminowaniu zanieczyszczeń w urządzeniach narażonych ze
względu na specyfikę produkcji na działanie znacznego zanieczyszczenia lub
w urządzeniach wymagających okresowej filtracji.
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System zarządzania
gospodarką smarowniczą
według najlepszych
praktyk obejmuje:
→	zoptymalizowane wyposażenie
w oleje smarowe,
→	zorganizowane i ergonomiczne
przechowywanie, obsługę i dozowanie środka smarnego,
→	oznakowanie olejów i smarów
według kodów zamiast nazw własnych (producenta itp.),
→	optymalizację sprzętu do konserwacji,
→	przemyślany i czysty magazyn smarów i olejów,
→	kontrolę wycieków i rozlewów olejowych,
→	zasadę Poka Yoke (stworzenie warunków, w których błąd
nie może się zdarzyć albo będzie
natychmiast widoczny),
→	wystandaryzowaną strategię
ochrony przed zanieczyszczeniami,
→	opracowanie standardów inspekcji
i konserwacji prewencyjnej,
→	tworzenie i popularyzację wskaźników gospodarki smarno-olejowej,
→	wzorce odniesienia zapewniające
zgodność z najlepszymi praktykami.

Dobry program kontroli zanieczyszczeń powinien być zdolny do usuwania
także innych zanieczyszczeń, nie tylko
cząstek stałych. Wilgoć i miękkie zanieczyszczenia równie często są przyczyną
degradacji oleju. Filtracja powinna eliminować szlam pokostów, kwaśne
cząstki i inne produkty starzenia oleju,
aby wtórnie nie pogłębiać jego degradacji.
Przed wyborem systemu do usuwania zanieczyszczeń warto skonsultować się z ekspertem w zakresie kontroli zanieczyszczeń, ponieważ każda
metoda ma różne poziomy skuteczności, w zależności od sytuacji i zastosowania.
Gdy już wiadomo, jakie metody
zastosować, aby nie dopuszczać do
zanieczyszczenia pierwotnego oraz jak
skutecznie usuwać je z układów, należy
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zadbać o skuteczne przechowywanie
wymiany oleju, mogły być przeprowai transport środka smarnego do urządzane bez narażania oleju na wpływ środzeń.
dowiska zewnętrznego. Aby to osiągnąć,
Wielu dostawców nie posiada spewszystkie urządzenia, zbiorniki i beczki,
cjalnych procedur dotyczących zapewktóre są napełniane lub filtrowane wóznienia odpowiedniej klasy czystości
kami filtrującymi, powinny być wypoprzy dostawie. Dlatego czystość więksażone w szybkozłącza na adapterach
szości nowych środków smarnych jest
napełniania, aby zapobiec zanieczyszczenieodpowiednia dla wielu zastosoniu i zmniejszyć prawdopodobieństwo
wań. Zdarza się, że normy mogą być
wycieków.
przekroczone od 8 do 32 razy. Zatem
Ogólne wytyczne do zapobiegakonieczne jest, aby nowy olej został
nia przedostawaniu się zanieczyszczeń
właściwie oczyszczony przed jego
do układu smarnego maszyn w trakcie
zastosowaniem. Nowa beczka zawietransportu środka smarnego są następurająca świeży olej często ma klasę
jące:
czystości według normy ISO 4406
→→wyposażenie maszyn w szybkozłącza do
ok. 19/16/13 lub wyższą. Oznauzupełniania oleju – przy okazji uzbracza to, że każdy centymetr sześcienny
jania maszyny należy przewidzieć możoleju w beczce zawiera między 2500
liwość podłączenia filtracji bocznikowej
a 5000 cząstek o średnicy co najmniej
za pomocą filtrów przenośnych, a także
4 mikronów, co odpowiada około
ciągłej filtracji „offline” oraz możliwość
miliardowi cząstek zanieczyszczenia.
poboru próbek, najlepiej za pomocą zawoMagazyn smarno-olejowy powinien
rów próbkujących;
być odpowiednio przygotowany, aby
→→wyposażenie odpowietrzeń w skuteczne
skutecznie chronić olej. Wymagane jest
filtry oddechowe z separacją wilgoci.
m.in.:
→→zapewnienie stałej temperatury przechowywania środków smarnych,
→→zapewnienie możliwości filtracji
i poboru próbek świeżego oleju,
→→zabezpieczenie zbiorników (beczek)
przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci w czasie napełniania, wydawania
oleju oraz transportu do maszyn,
→→zastosowanie przyłączy (szybkozłączy)
do hermetycznego połączenia węży,
→→zabezpieczenie odpowietrzeń filtrami
oddechowymi z separacją wilgoci,
→→stosowanie specjalnych pojemników do
przechowywania i transportu oleju,
→→jasna kodyfikacja: kolorem, kształtem
i symbolem (bez oznakowania konkretnej marki tylko rodzajem) danego typu
środka smarnego. W przypadku olejów smarowych w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego można wykorzystać rozmiary przyłączy.
Pierwszym krokiem poprawy czystości oleju jest filtrowanie do akceptowalnego poziomu. Należy ustalić cele
dla wszystkich nowych środków smarnych w oparciu o charakter smarowania i typ oleju, zastosowanie i krytyczność maszyny. Zalecane klasy czystości dla typowych cieczy przedstawiono
Tak przygotowany magazyn oraz
w tabeli 3.
maszyny zapewnią optymalną ochronę
Kontrola zanieczyszczeń wymaga
oleju i pewność, że dostarczany środek
również, aby zadania smarowasmarny rzeczywiście zwiększa niezawodnia, takie jak kontrola poziomu lub
ność.
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Analiza olejowa
Kolejnym kluczowym elementem systemu jest analiza olejowa. Aby była
skuteczna, należy mieć świadomość
dokonywania pomiarów odpowiednich
parametrów. Jeśli wiadomo, że głównymi przyczynami zużycia maszyn są
zanieczyszczenia stałe, wilgoć oraz
użycie niewłaściwego środka smarującego, analiza będzie właściwym narzędziem.
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Aby zbudować skuteczny program analizy oleju, należy wprowadzić
dobre praktyki pobierania próbek,
dobrą interpretację danych i dobre
zarządzanie danymi, a także zespół UR
powinien mieć chęć do podejmowania działań. Aby wykorzystać wyniki,
należy ustanowić odpowiednie cele
lub warunki brzegowe oraz odnieść ich
wartość do wzorcowej. Ponadto ważnym elementem jest przechowywa-
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nie danych. Zaleca się, aby dane dotyczące analizy oleju i ich interpretacja
były zintegrowane z innymi narzędziami oceny stanu, takimi jak analiza
drgań, termografia i inspekcje wizualne.
Aby wyniki były powtarzalne
i pozwalały śledzić trend, ważną rolę
odgrywa technika i sposób pobierania
próbek. Materiał do badań powinien
pochodzić z tej samej lokalizacji, reali-
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zowany za pomocą tej samej ścieżki
i za każdym razem spójnej procedury.
Aby dane faktycznie reprezentowały
stan maszyny, próbki oleju należy
pobrać z właściwej lokalizacji dla
danego typu maszyny, a integralność
tej próbki musi być chroniona przed
środowiskiem zewnętrznym. Miejsce poboru próbek powinno dostarczać informacji o oleju, który faktycznie smaruje odpowiednie elementy
maszyny. Na przykład w przekładni
olej zgromadzony w karterze i pobierany z zaworu spustowego nie jest
wiarygodną próbką dla oleju pomiędzy
elementami współpracującymi.

Edukacja i określenie poziomu
kwalifikacji
Elementem wymaganym do pełnej skuteczności stworzonego systemu jest
wyszkolenie ludzi. Niezbędne są: edukacja oraz określenie poziomu kwalifikacji i kompetencji zespołu, najlepiej
pod patronatem niezależnych organizacji lub stowarzyszeń. W tabeli 4 przed-

stawiono przykładowe kryteria szkolenia zespołu według stowarzyszenia
International Council of Machinery
Lubrication (ICML). Każdy, kto zajmuje
się konserwacją, projektowaniem lub
obsługą urządzeń wymagających smarowania, musi posiadać podstawowy
stopień wiedzy w tym zakresie.
W tabeli 5 przedstawiono podstawowe certyfikaty wydawane przez
ICML i stanowiska w dziale UR, na
których należy legitymować się określonym poziomem kompetencji.

Podsumowanie
Stosowanie najlepszych praktyk jest
uniwersalnym sposobem na zarządzanie gospodarką smarowniczą. Dzięki
nim świadomie można korzystać
z obecnie dostępnych metod i technologii opomiarowania oraz monitoringu
parametrów maszyn.
Odpowiednie przygotowanie procesu smarowania maszyn pozwala na
obranie właściwego kierunku w procesie interpretacji danych, a dzięki

temu wydłużenie okresu między obsługami. Gdy mamy pewność, że środek smarny jest optymalnie chroniony
przed zanieczyszczeniem pierwotnym,
analizy mogą się skupić na rzeczywistym stanie maszyny i faktycznie nieinwazyjnie śledzić i przewidywać jej
zużycie jako proces zachodzący bez
wpływu zewnętrznego.
Wprowadzenie w zakładzie założeń
koncepcji Przemysłu 4.0 jest w takim
momencie naturalną konsekwencją
działań. Dobre przygotowanie załogi
do zmian pozwala na szybką adaptację
do nowych warunków i jest gwarancją
niezawodności.

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

Chcesz oszczędzać energię w swojej fabryce
lub w magazynie?
Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz na stronie:

www.inteligentnybudynek.eu
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Zrozumienie procesu

smarowania z perspektywy łożysk
Wiele czynników może wpłynąć na to, w jaki sposób prawidłowe
użycie środków smarnych może zmniejszyć tarcie w łożyskach.

P
Keith Barthley
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rawidłowe smarowanie jest tym
czynnikiem, który ma największy wpływ na żywotność łożysk.
W przemyśle powszechnie uważa się, że
ca najmniej 80% awarii łożysk ma związek z ich smarowaniem i zanieczyszczeniami. Środki smarne minimalizują zużycie, zapobiegają korozji i zmniejszają
wydzielanie się ciepła. Środki te zawierają
kilka składników, mogą być one mineralne lub syntetyczne.
Smary stałe są używane w większości
aplikacji łożysk tocznych. Smar jest połączeniem zagęszczacza i oleju bazowego.
Olej ten może być mineralny lub syntetyczny, Po nałożeniu smar przylega do
wewnętrznych elementów łożyska, uwalniając lub wydzielając olej na poruszające
się elementy. W aplikacjach smarów stałych olej nadal realizuje kluczową funkcję smarowania. Zagęszczacz jest tylko
medium utrzymującym olej.
W łożyskach smarowanych smarem stałym olej wydziela się z zagęszczacza na poruszające się elementy. Podczas pracy łożyska właściwości oleju stopniowo pogarszają się i powoduje to, że
smar w końcu musi być wymieniony.
Okres wykorzystywania smaru nazywa się
trwałością eksploatacyjną smaru (GSL,
grease service life). Na trwałość tę ma
wpływ wiele czynników, takich jak prędkość obrotowa, temperatura pracy, obciążenie i warunki środowiskowe pracy łożyska. Okresy czasu pomiędzy wymianami
smaru powinny być dostatecznie krótkie
tak, aby nowy smar został zaaplikowany
na łożysko przed upływem czasu GSL.
Jeśli te przedziały czasowe są zbyt długie,

to warstwa smaru na łożysku stanie się
zbyt cienka albo ulegnie przerwaniu, co
spowoduje szybkie zużycie lub uszkodzenie łożyska.
Gdy łożysko zostanie ponownie
nasmarowane, to nowy smar spowoduje
początkowo wzrost temperatury, ponieważ smar ten zwiększa nieco siły oporu
dla łożyska. Jest to przejściowe i zwykle temperatura łożyska powraca do normalnego poziomu. Przy niskich i średnich
prędkościach obrotowych łożyska mogą
być w 100% napełnione smarem, co jest
dodatkowym środkiem zapobiegającym
wnikaniu zanieczyszczeń. Jednak w aplikacjach, w których łożyska przenoszą
wysokie prędkości obrotowe, opór i tarcie spowodowane zbyt dużą ilością smaru
mogą spowodować nagły wzrost temperatury i w konsekwencji uszkodzenie łożyska. Ilość smaru dodanego za każdym
razem podczas konserwacji powinna być
określana na podstawie pożądanej funkcji smaru.
Składy chemiczne smarów są opracowywane dla szerokiej gamy ich zastosowań. Podczas produkcji miesza się
różne typy zagęszczaczy, olejów i dodatków, w wyniku czego powstaje smar spełniający pożądane kryteria funkcjonowania. Nie wszystkie smary mogą być mieszane ze sobą. Jeśli dwa niekompatybilne
smary zostaną ze sobą wymieszane, to ich
zagęszczacze mogą wejść ze sobą w reakcję chemiczną, w wyniku której powstanie ciastowaty związek stały, nie posiadający żadnych właściwości smarnych. Jeśli
wymagana jest wymiana smaru, to stary,
oryginalny smar może wymagać całkowi-
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↙ T ypowe przyczyny uszkodzenia
łożysk w procentach występowania.

Enkodery i silniki skokowe

Gdy liczy się precyzja
Wady produkcyjne
1%

Typowe przyczyny uszkodzenia łożysk w procentach występowania. Źródło: ABB

Niewłaściwe
łożysko z najczęściej stosowanych elementów pomiarowych w automatyce.
Enkodery
są jednymi
9%
Zanieczysczenia płynne
Zamieniają one ruch obrotowy na sygnały, które umożliwiają określenie dokładnego położenia
60%
kątowego, liczby obrotów czy prędkości obrotowej.

Instalacja
10%
Smary
80%

Źródło: ABB

Adam Kowalski Control Engineering Polska

Zanieczysczenia stałe
20%

tego usunięcia z łożyska przed zaaplikowaniem nowego. Producenci łożysk i smarów mogą udzielać pomocy w określeniu,
czy dane dwa smary są bezpieczne w ich
połączeniu ze sobą.

Problem lepkości.
Lepkość jest najważniejszym parametrem
oleju smarnego. Lepkość to gęstość oleju
albo jego odporność na przepływ i ścinanie. Lepkość oleju wyznacza jego struktura molekularna. Oleje o większej lepkości posiadają większe cząsteczki. Oleje
mineralne są produktami destylacji ropy
naftowej i zawierają naturalne cząsteczki,
różniące się wielkością i strukturą. Przeciętna wielkość tych cząsteczek określa
lepkość oleju. Ponieważ oleje mineralne
ulegają starzeniu, to zmienia się wielkość i kształt ich cząsteczek, co powoduje
zmniejszanie się lepkości w okresie eksploatacji oleju. W przypadku olejów syntetycznych cząsteczki są tworzone sztucznie, proces produkcyjny powoduje, że są
one bardzo trwałe pod względem wielko-
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ści i kształtu. Oleje syntetyczne oferują
lepsze właściwości smarne i mogą znosić o wiele wyższe temperatury robocze.
Inne parametry tych olejów to ich odporność na utlenianie oraz stabilność termiczna, co powoduje dłuższy czas eksploatacji. Oleje o niższej lepkości są rzadkie i łatwiej przepływają przez łożyska
oraz pompy, niż oleje gęstsze. Podczas
gdy oleje ciężkie są używane do smarowania maszyn przenoszących duże obciążenia, to stawiają ponadto dodatkowy opór
w maszynach wirujących.
Dobór oleju o właściwej lepkości dla
danej aplikacji jest bardzo ważny. Grubość filmu olejowego w rzeczywistej temperaturze pracy musi być wystarczająca, aby oddzielać od siebie metalowe
powierzchnie i realizować przenoszenie
obciążeń. Ponieważ lepkość oleju rośnie
wraz z temperaturą, to początkowa grubość filmu musi być większa przy rozruchu maszyny, aby uwzględnić ten spadek
grubości po wzroście temperatury. Przy
większych prędkościach obrotowych gęsty
olej zwiększy opory ruchu i może nie być

rozprowadzony wystarczająco po obciążonej strefie łożyska. Dobór właściwej lepkości dla niskich lub wysokich temperatur
oraz dużych prędkości obrotowych wału
jest koniecznością. Producenci łożysk
i olejów mogą dobrać lepkość oleju dla
konkretnej aplikacji.

Zrozumienie tarcia.
Głównym celem smarowania w łożyskach
jest oddzielenie od siebie powierzchni
metalowych, wspieranie obciążeń i eliminowanie lub minimalizowanie zużycia. Poprzez utworzenie warstwy pomiędzy elementami tocznymi a bieżniami olej
w rzeczywistości może rozdzielić poruszające się podzespoły, w pełni przenosząc obciążenia łożysk i zapobiegając ich
zużyciu. Poza lepkością kluczową rolę,
pod względem smarowania i zapobiegania zużyciu, odgrywa także obróbka
powierzchniowa wewnętrznych elementów łożysk.
Oglądając pod mikroskopem bardzo gładkie powierzchnie bieżni łożysk,
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można zobaczyć nierówności, określane
mianem chropowatości powierzchni.
W idealnym przypadku film olejowy
rozdziela poruszające się elementy
i zapobiega stykaniu się ze sobą tych
powierzchni. W rzeczywistości występują
zmieniające się stopnie separacji, w zależności od typu łożyska, lepkości oleju,
obciążeń i prędkości obrotowych. Na ich
podstawie wyróżnia się: tarcie graniczne,
tarcie mieszane i tarcie płynne.
Podczas smarowania granicznego lub
gdy ilość smaru jest niewystarczająca,
warstwa smaru nie jest w stanie rozdzielić
powierzchni metalowych i następuje ich
stykanie się ze sobą. Obciążenia zostają
przenoszone raczej za pomocą chropowatości powierzchni, a nie filmu olejowego. Tarcie osiąga najwyższy poziom,
w wyniku czego następuje wydzielanie
się ciepła, szybsze zużycie i uszkodzenie
łożyska. Niektóre konstrukcje specjalne,
takie jak łożyska poprzeczne, są zaprojektowane tak, aby pracowały przy smarowaniu granicznym. Ponieważ czop wału
obraca się w stosunku do bardziej miękkiego materiału, to nierówne fragmenty
powierzchni tego drugiego odrywają
się i reagują z gorącym olejem, tworząc
ochronny film, który przejmuje obciążenia i znacznie zmniejsza zużycie. Ten typ
łożysk posiada ograniczone zastosowania
pod względem obciążeń i prędkości obrotowych. W przypadku łożysk tocznych
smarowania granicznego należy unikać.
Przy tarciu płynnym dwie powierzchnie metalowe są odseparowane od siebie całkowicie. Grubość filmu olejowego
jest wystarczająca do zapobiegania stykaniu się tych powierzchni ze sobą i w pełni
przejmuje obciążenia. Przy smarowaniu
hydrodynamicznym obracające się elementy wciskają olej do obszaru pomiędzy
elementami tocznymi a bieżniami łożyska,
co powoduje utrzymywanie odpowiedniej
grubości filmu olejowego. Łożyska wykorzystujące ten typ smarowania podlegają
procesom zużycia tylko przy uruchamianiu i zatrzymywaniu maszyny.
Przy smarowaniu mieszanym dwie
powierzchnie metalowe są oddzielane
od siebie za pomocą odpowiedniej warstwy płynnego środka smarnego, jednak
występuje wtedy niewielki styk pomię-
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dzy chropowatościami tych powierzchni.
Przy smarowaniu elastohydrodynamicznym obracające się elementy wpychają
olej w obszar styku pomiędzy elementami tocznymi a bieżnią łożyska. Ten
obszar styku pomiędzy elementami tocznymi a bieżnią jest zwykle bardzo mały
z powodu różnych geometrii tych dwóch
elementów. Ponieważ olej jest przeciskany
przez ten obszar, to ciśnienia osiągają ekstremalne wartości, powodując zwiększenie lepkości oleju. Siły wywierane w tym
obszarze powodują, że elementy toczne
i bieżnia deformują się elastycznie i tworzą obszar liniowy lub równoległy, przez
który przepływa olej, powodując rozdzielenie powierzchni metalowych oraz przenoszenie obciążeń łożyska.
Prawidłowo nasmarowane łożyska
toczne pracują przy smarowaniu elastohydrodynamicznym, jednak z powodu
wysokich obciążeń występuje w nich
także mieszane tarcie graniczne, co oznacza, że istnieje niewielki styk chropowatości powierzchni. W miarę upływu
czasu powoduje to powstawanie odprysków metalu i w końcu uszkodzenie łożyska. Ten typ uszkodzenia określa trwałość nominalną łożyska L10. Ze względu
na występowanie wielu zmiennych, stworzenie i utrzymanie warunków smarowania hydrodynamicznego w łożyskach tocznych może być trudnym zadaniem.

Olej a zanieczyszczenia.
Wilgoć i zanieczyszczenia cząstkami stałymi to główne powody zużywania się
oleju i uszkodzeń łożysk. Gdy cząstki
stałe mieszają się z olejem, to zostają
wciągane do strefy obciążenia łożyska. Wysokie ciśnienia i obciążenia kierują cząstki zanieczyszczeń na bieżnie,
co powoduje zużycie wykruszające (pitting) i w końcu powstawanie odprysków.
Wilgoć absorbowana przez olej powoduje
zmniejszanie się lepkości oleju i w konsekwencji pogarszanie się jego zdolności do
separacji powierzchni trących oraz smarowania.
Łożyska pracujące w środowiskach
narażonych na znaczne zanieczyszczenia
lub wilgoć mogą wymagać częstej konserwacji, polegającej na usunięciu starego
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smaru i nałożeniu nowego, aby utrzymać odpowiednią jakość filmu olejowego.
Można także zastosować środki zabezpieczające uszczelki łożysk przed narażeniem
na zanieczyszczenia i wodę. Każdy typ
smarowniczki powinien być oczyszczony
przed podłączeniem pistoletu do smarowania. Jeśli na smarowniczce znajduje
się brud lub piasek i nie zostanie on usunięty, to może dostać się do łożyska wraz
z nowym smarem.
Gdy sprzęt zostaje wyłączony
z ruchu na dłuższy okres, to jego łożyska pozostają nieruchome. Powierzchnie wewnętrzne tych łożysk są zwykle
pokryte cienką warstwą środka smarnego, który może wyparowywać w miarę
upływu czasu, realizując jednak minimalne zabezpieczenie przed korozją. Jeśli
jednak ten środek smarny zawiera wilgoć,
to łożyska mogą ulec korozji, a konkretnie
obszary styku pomiędzy elementami tocznymi a bieżniami.
Za każdym razem, gdy sprzęt jest
wyłączany na dłuższy czas, należy napełnić jego łożyska w 100% nowym smarem. Zapewnia to powstanie warstwy czystego oleju o pełnej grubości, która zabezpiecza przed korozją. Zaleca się także
okresowe obracanie podzespołów na łożyskach, aby ponownie rozprowadzić na
nich olej.
Wyznaczenie harmonogramu smarowania łożysk zależy od wielu czynników,
zaś każda aplikacja posiada swój własny
zestaw wymagań. Zrozumienie, że smarowanie jest używane do płukania lub
czyszczenia lożesk, zapobiegania korozji
oraz być może zapobiegania nadmiernemu
wydzielaniu się ciepła, jest kluczowe dla
opracowania właściwej procedury smarowania. Producenci łożysk i środków
smarnych mogą pomóc swoim klientom
w realizacji tych zaleceń.


Keith Bartley jest głównym inżynierem
specjalistą od łożysk marki Dodge oraz
podzespołów przenoszenia mocy w firmie
ABB. Posiada on ponad 25 lat doświadczenia w przemyśle. Rozpoczął pracę w ABB
w 2015 r. .
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firma prezentuje

Trendy na rynku
biodegradowalnych środków
smarowych

Wzrost liczby ludności, industrializacja i postęp
technologiczny otaczającego nas świata przyczynił się do większego zużycia energii, ale
także do zanieczyszczenia środowiska. W ciągu
ostatniego stulecia rozwój przemysłu i proces pozyskiwania energii był uzależniony głównie od paliw kopalnych (tj. ropa naftowa czy
węgiel kamienny), co spowodowało szybsze
wyczerpywanie się ich rezerw oraz wzrost kosztów ich wydobycia ze względu na coraz trudniej dostępne źródła. Wzrost zapotrzebowania na środki smarowe spowodowany jest stale
rosnącą industrializacją na świecie, a także ciągłym 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 produktów specjalistycznych z uwzględnieniem konkretnej klasy lepkości. Równolegle zwiększano
udział w zakresie poszukiwania alternatywnych
źródeł energii oraz produktów chemicznych.
Ropa naftowa stała się tym samym cennym źródłem wielu półproduktów. Obecnie jako alternatywne, odnawialne źródła energii wykorzystywane są także woda, wiatr, słońce czy biomasa. Spośród nich źródłem energii, które
może zastąpić w przemyśle ropę naftow, może
być jedynie biomasa.
Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań nie
ominęło również branży olejowej. Popularne
w tym segmencie stały się bio-środki smarowe, które dzięki swoim naturalnym cechom
mają zastosowanie we „wrażliwych” ekologicznie miejscach. Ich stale rosnące zastosowanie zależne jest m.in. od inwestycji w badania i rozwój tej grupy produktów, aktualizacji
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przepisów środowiskowych oraz wdrażaniu bardziej restrykcyjnych wymagań, tam gdzie ryzyko
niekontrolowanych wycieków jest duże. Do jednych z takich regulacji należy między innymi
VGP (Vessel General Permit) – praktyczny przewodnik dla operatorów statków pływających
po wodach USA określający także wymagania Agencji Ochrony Środowiska dla środków
smarowych. Zastosowanie mogłyby tutaj znaleźć produkty z certyfikatem ekologicznym,
takim jak na przykład: EU Ecolabel, Nordic Swan
Ecolabel, Blue Ecolabel. Ma to służyć zmniejszeniu negatywnego wpływu na otaczające nas
środowisko w przypadku niekontrolowanej utylizacji lub wycieku.
Bio-środki smarowe pozyskiwane są w oparciu o oleje naturalne (roślinne bądź zwie-

W połączeniu z dodatkami uszlachetniającymi
bio-środki stanowią dobrą alternatywę dla konwencjonalnych produktów.
W swoich działaniach produkcyjnych ORLEN
OIL stawia na innowacyjność i technologicznie zaawansowane produkty, odpowiadając na wyzwania dzisiejszej cywilizacji. Kierując
się ideą zrównoważonego rozwoju, nasi eksperci we współpracy z prestiżowymi ośrodkami
naukowo-badawczymi stale opracowują produkty, które są przyjazne naturze, a ich stosowanie minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.
Ta inwestycja w prace nad nowoczesnymi technologiami zaowocowała powstaniem nowych
biodegradowalnych olejów hydraulicznych
HYDROL BIO HEES EL 46 oraz HYDROL BIO

Źródło: ORLEN OIL

Elżbieta Migdał
Kierownik Produktu
Dział Badań i Rozwoju,
ORLEN OIL Sp. z o.o.

rzęce) lub syntetyczne. Oleje naturalne wykazują niższą stabilność w wysokich temperaturach 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 produktu wymaga często także uzupełnienia bazy
olejowej odpowiednimi dodatkami uszlachetniającymi, takimi jak modyfikatory lepkości,
depresatory, inhibitory korozji. Zaletą takiego
produktu jest niska toksyczność, biodegradowalność, ale także bardzo dobre właściwości smarujące i wysoka temperatura zapłonu.

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 producentem środków smarowych, który uzyskał licencję EEL dla tej grupy produktów, co
potwierdza ich najwyższą jakość w segmencie
produktów ekologicznych. Znak EEL jest dowodem autentycznego zaangażowania na rzecz
ochrony środowiska.
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Uzyskanie lepszego

zrozumienia procesów smarowania
Należy zrozumieć wzajemne oddziaływanie metali i środków smarnych

S

Helmut Seubert

Źródło: Klüber Lubrication.

marowanie zaworów, siłowników
i silników pneumatycznych stwarza pewne wyzwanie, ponieważ
urządzenia te składają się z elementów
wykonanych z różnych materiałów. System trybologiczny jest bardzo złożony, co
utrudnia dobranie właściwego specjalistycznego środka smarnego dla napędów
i systemów sterowania.
Personel fabryk musi posiadać odpowiednią znajomość kluczowych czynników trybologicznych, aby mógł dobrać
prawidłowy środek do wykonania smarowania wstępnego przed uruchomieniem
urządzenia. Muszą być przeanalizowane
komponenty urządzeń, które poruszają
się względem siebie, takie jak tłoczyska, ściany siłowników, suwaki zaworów
oraz elementy uszczelniające, aby zapew-

50

nić maksymalny czas eksploatacji i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.
Środki smarne zastosowane do zmniejszenia tarcia i zużycia współpracujących komponentów muszą ponadto być
dobrane między innymi do takich parametrów, jak: temperatura otoczenia,
prędkość poślizgowa i siły prostopadłe do
powierzchni styku.

Zmienne parametry
w warunkach operacyjnych.
Wartości ciśnień, temperatur, prędkości
poślizgowych i częstotliwości pracy tłoków mogą zmieniać się radykalnie w różnych warunkach pracy sprzętu. Inżynierowie projektanci i specjaliści od trybologii muszą rozumieć, jakie współczynniki

← Z łożone podzespoły pneumatyczne, takie
jak siłowniki, silniki lub zawory, mogą
zawierać całą gamę różnych materiałów, co
może spowodować narzucenie wysokich
wymagań wobec środków smarnych.
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wpływają na siły tarcia, działające na
wały czy tłoczyska w miejscu ich przechodzenia przez ściany obudów urządzeń
mechanicznych.
Na poziomie mikroskopijnym z systemem trybologicznym, który obejmuje
różne szczeliny, przestrzenie i punkty tarcia, związane są takie czynniki, jak:
→→Siły międzycząsteczkowe.
→→Przenikalność i przewodzenie ciepła.
→→Tarcie i zużycie.
→→Korozja chemiczna i elektrochemiczna.
Na poziomie mechanicznym analiza
trybologiczna musi objąć:
→→Materiały cylindrów i tłoczysk.
→→Różne materiały uszczelek i geometrie
krawędzi uszczelek.
→→Ciśnienie na powierzchni styku i mikrogeometrię powierzchni.
→→Działające ciśnienia.
→→Pozycję montażu i sytuację.
Na komponenty urządzeń oraz punkty
tarcia mają także wpływ warunki otoczenia, takie jak niskie i/lub wysokie temperatury, agresywne media w postaci cieczy
lub gazów albo zanieczyszczenia ścierne
takie jak piasek.
Wpływ tych złożonych czynników jest
najlepiej przeanalizowany, gdy inżynierowie projektanci i trybolodzy współpracują ze sobą we wczesnym etapie opracowania urządzenia mechanicznego, aby
zidentyfikować korzyści płynące z prawidłowego doboru środków smarnych.

Mniejsze nieszczelności
w podzespołach
pneumatycznych obniżają
zużycie energii.
W podzespołach pneumatycznych zapobieganie nieszczelnościom jest kluczem
do zapewnienia prawidłowego działania
tych urządzeń. Gdy jakiś komponent pracuje, to pewne nieszczelności mogą pozostać niezauważone, takie jak wyciekająca z pompy woda, która odparowuje
na miejscu. Istnieją jednak poważniejsze
nieszczelności, które muszą być usunięte
znacznym nakładem czasu i kosztów.
Na przykład koszt generowania sprężonego powietrza jest wysoki, a zatem
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usuwanie nieszczelności w terenie czy na
obiektach jest ekstremalnie kosztowne.
Praktyczna reguła mówi, że koszt
ten wynosi 5 centów za każdy metr sześcienny generowanego sprężonego powietrza. Można przyjąć, że zwiększanie
ciśnienia w instalacji pneumatycznej o
każde dodatkowe 14,5 psi (1 bar) zwiększa koszty zużytej energii o około 10%.
Oznacza to, że koszty mogą wzrastać
szybko, szczególnie wtedy, gdy nieszczelności pozostają niewykryte w liniach
łączących, zaworach zwrotnych, zaworach sterujących, rurach z szybkozłączkami, kompresorach czy urządzeniach
końcowych, takich jak np. narzędzia
pneumatyczne.
Patrząc na koszty widać, że znaczenie ma nie tyle koszt samego sprężonego powietrza, co ilość energii potrzebnej do utrzymania wymaganego ciśnienia
powietrza w punkcie podłączenia urządzenia z napędem pneumatycznym. Przeciętnie około 33% sprężonego powietrza
jest generowane tylko po to, aby uciekało
z instalacji przez wielką ilość małych nieszczelności, które razem tworzą wielką
dziurę.

Oczy ekspertów mogą wychwycić
możliwe oszczędności
Aby zapobiec nieszczelnościom wynikających z kruszących się uszczelek, zasadniczą sprawą jest prawidłowe dobranie
środka smarnego do materiału uszczelek.
Różne operacje realizowane przez
urządzenia mechaniczne stwarzają różne
wymagania dotyczące kombinacji uszczelek i środków smarnych. Dziś operatorzy
systemów pneumatycznych mogą czerpać
korzyści z lepszych napędów, zaworów
i uszczelek pneumatycznych. W wyniku
tego prawidłowo dobrany środek smarny
może pomóc w obniżeniu kosztów energii zużytej przez maszyny i jednoczesnym
przedłużeniu czasu ich eksploatacji.
Niedawno dwóch producentów z
branży hydrologii i środków smarnych
współpracowało ze sobą, wykorzystując mechaniczno-dynamiczne stanowiska
badawcze, które bardzo przypominały
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W liczbach
Wyznaczanie strat ciśnienia w instalacjach sprężonego powietrza.
Proste obliczenia pozwalają na
wyznaczanie oczekiwanych strat
ciśnienia w instalacjach sprężonego
powietrza oraz określanie możliwości
dokonywania ulepszeń tych instalacji.
Praktyczny przykład:
Firma średniej wielkości posiada stację kompresorów o mocy 100 kW.
Wszystkie jej kompresory pracują
ogółem przez 6000 godzin w roku.
Przy cenie energii elektrycznej około
0,082 USD za kWh roczne koszty
zużytej przez kompresory energii wyniosą około 48700 USD. Jeśli
można będzie zapobiec typowym
przypadkom nieszczelności w instalacji pneumatycznej, to zakład będzie
potrzebował o 30% mniej sprężonego powietrza, oszczędzając rocznie
około 15000 USD na kosztach energii elektrycznej zużywanej przez kompresory.

realia rzeczywistej pracy komponentów.
Poprzez połączenie swojej wiedzy fachowej obie firmy znalazły okazję do wprowadzenia ulepszeń swoich wyrobów.
Zidentyfikowanie mających znaczenie czynników trybologicznych i operacyjnych, często wymaga współpracy
pomiędzy ekspertami od środków smarnych, operacji realizowanych w fabryce
oraz producentami sprzętu oryginalnego (OEM). Może ona przynieść firmie
znaczne korzyści wobec konkurencji. 

Helmut Seubert jest kierownikiem działu
inżynierii aplikacji w firmie Klüber Lubrication München SE & Co. KG.
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Czyszczenie układów olejowych
Prawidłowo wykonane czyszczenie powinno usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które występują
na powierzchniach układu. Dotyczy to kurzu, produktów starzenia – żywic i asfaltów, a także innych
osadów obejmujących korozję, szlakę spawalniczą oraz elementy zużycia, łącznie z zanieczyszczeniami
gromadzącymi się w miejscach instalacji, przez które nie przepływa środek smarny.
Damian Żabicki

W

praktyce przemysłowej wykorzystuje się kilka metod czyszczenia.

Czyszczenie chemiczne
i płukanie
Czyszczenie chemiczne rurociągów olejowych pozwala na usuwanie z wewnętrznych powierzchni instalacji zanieczyszczeń w postaci produktów starzenia
oleju, zgorzelin hutniczych, produktów
korozji atmosferycznej oraz luźnych osadów. Jednocześnie zapewnia ono zabezpieczenie powierzchni przed korozją
wtórną.
Do czyszczenia chemicznego wykorzystywane są pompy obiegowe, zbiorniki
i filtry (β3 ≥ 200) oraz instalacje pomocnicze. Jeżeli rurociąg bazuje na fragmentach instalacji wykonanych ze stali nierdzewnej lub węglowej, to dodatkowo
przeprowadzane są czynności związane
z odtłuszczaniem, trawieniem i pasywacją.
Przed rozpoczęciem prac zazwyczaj
przyjmuje się zakładane kryterium czystości powierzchni wewnętrznych rurociągów. Na przykład firma Ecol, wykonując
czyszczenie chemiczne, bierze pod uwagę
klasy czystości BE lub Sa 3 według normy
DIN 556928 cz. 4 (brak zanieczyszczeń
możliwych do odspojenia, możliwe przebarwienia od procesu pasywacji).
Do płukania po czyszczeniu chemicznym bardzo często wykorzystuje się olej
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płuczny, który ma niską lepkość – nieprzekraczającą VG 32 cSt. Ważne jest,
aby olej cechował się parametrami kompatybilnymi ze środkiem smarnym używanym docelowo. Trzeba pamiętać
o zachowaniu warunków przepływu turbulentnego. Można je utrzymać przy
prędkości oleju w instalacji mieszczącej
się pomiędzy 4 a 6 m/s. W praktyce płukanie można uznać za zakończone wraz
z uzyskaniem klasy czystości według
NAS 1638:4-5 dla układów hydrauliki siłowej (co odpowiada 13/1014/11
według normy PN-ISO 4406) oraz 56
dla układów smarowania olejowego (co
odpowiada 14/1115/12 według normy
PN-ISO 4406). Po zakończeniu płukania układ należy opróżnić z oleju płucznego i napełnić instalację olejem eksploatacyjnym.

Czyszczenie hydrodynamiczne
Czyszczenie hydrodynamiczne w porównaniu z czyszczeniem chemicznym ma
kilka zalet. Wśród nich należy wymienić:
brak substancji chemicznych i utrzymanie
ochrony powierzchni wewnętrznych rurociągu w efekcie zachowania naturalnych
warstw ochronnych tlenków, a także brak
konieczności demontowania poszczególnych elementów układu olejowego.
Ponadto eliminowany jest olej płuczny,
nie ma potrzeby używania obejść stalowych, a samo płukanie trwa krócej
w porównaniu z innymi metodami.
Jak zatem przebiega płukanie hydrodynamiczne? W pierwszej kolejności
wykonuje się czyszczenie pod ciśnieniem
nieprzekraczającym 1500 barów. Najczę-

ściej do czyszczenia używa się wysokociśnieniowego natrysku wodnego lancami
elastycznymi, dzięki czemu dochodzi do
odspojenia miękkich osadów, takich jak
produkty starzenia oleju, szlamy, żywice,
asfalty itp. Ważne jest także usuwanie
osadów twardych w postaci szlaki spawalniczej i korozji. Kolejny etap czyszczenia obejmuje suszenie przy użyciu sprężonego i filtrowanego powietrza z dużym
przepływem. Następnie przeprowadza
się zabezpieczenie antykorozyjne układów i ochronę przed zanieczyszczeniem
wszystkich otworów i króćców.
Kolejny etap prac to płukanie instalacji za pomocą oleju z dużym natężeniem
przepływu przy użyciu węży obejściowych, rozdzielaczy przepływu oraz agregatów pompująco-filtracyjnych. To właśnie w taki sposób układ olejowy przygotowuje się do płukania przy użyciu
docelowego oleju eksploatacyjnego.
Podczas płukania zmienia się temperatury oleju i wymusza się zaburzanie
przepływu poprzez różne sekwencje płukanego układu. Należy zwrócić uwagę,
aby przy płukaniu prędkość przepływu
przez poszczególne fragmenty instalacji wynosiła przynajmniej 3 m/s, zapewniając przepływ turbulentny. Przyjmuje
się, że klasa czystości oleju, uwzględniając wszystkie punkty układu zgodnie
z normą PN-ISO 4406, powinna wynosić przynajmniej 15/12. Na filtrach kontrolnych umieszczonych w odpowiednio
dobranych miejscach nie powinny znajdować się jakiekolwiek cząstki stałe.
Przed uruchomieniem urządzenia
przeprowadza się dodatkowe filtrowanie bocznikowe oleju. Jego zadaniem jest
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usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń
pomontażowych, które mogły przedostać
się do układu. Bocznikowe dofiltrowanie
jest z reguły dokonywane podczas rozruchu instalacji.

Zanieczyszczenia olejów
W przypadku silników spalinowych
w oleju mogą się znajdować ciała stałe –
sadza, koks oraz popiół. Ich obecność jest
efektem niecałkowitego spalania paliwa,
spalania oleju w częściach silnika o wysokiej temperaturze czy też koksowania.
Zanieczyszczenia tego typu bardzo często przedostają się do układu smarnego
w efekcie niedokładnego wypłukania
nowych urządzeń wymagających smarowania, niewystarczającego uszczelnienia
łożysk czy niedostatecznego filtrowania powietrza, które jest przeznaczone
do wentylacji skrzyni korbowej. Zdarza się również obecność zanieczyszczenia w postaci paliwa, co zazwyczaj jest
efektem niewłaściwego spalania. Jeżeli
wymiary zanieczyszczeń stałych przekraczają grubość warstewki oleju, która
powstaje podczas smarowania, następuje
zwiększenie tarcia pomiędzy współpracującymi częściami. Oprócz tego trzeba
się liczyć z porysowaniami i, rzecz jasna,
z przedwczesnym zużyciem.
Zanieczyszczenie produktami utleniania oraz niezupełnego spalania paliw
powoduje zmianę własności fizykochemicznych oleju. Produkty utleniania
powstające w efekcie starzenia oleju są
przyczyną wzrostu jego lepkości. Oprócz
tego problemem jest wystąpienie właściwości korozyjnych, powstawanie szlamu
oraz ogólnych zanieczyszczeń części smarowanych.
Na ograniczenie poziomu zanieczyszczeń zdecydowanie wpływa prawidłowo
przeprowadzony odbiór zużytego oleju
oraz dystrybucja nowego środka smarnego. W pierwszej kolejności niezbędne
jest więc odebranie zużytego oleju. Do
tego celu używa się zlewarek, wysysarek,
a także wanien zlewowych i pomp zużytego oleju. Najprostsze zlewarki pozwalają na odprowadzanie zużytego oleju
bezpośrednio do beczki za pomocą misy
zlewowej. Bardziej zaawansowane modele
zlewarek mają własne zbiorniki.
W maszynach o utrudnionym dostępie sprawdzają się wysysarki do oleju.
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Niektóre modele mają zasilanie pneumatyczne, a dzięki zestawom kołowym są
mobilne. Są również dostępne wysysarki
z zestawami sond, a zbiorniki mogą być
opróżniane pneumatycznie. Interesujące
rozwiązanie stanowią także wysysarki ze
zbiornikami kontrolnymi.
W celu szybkiego, a zarazem bezpiecznego odpompowania oleju z urządzenia odprowadzającego warto zastosować
pompy zużytego oleju. Dobierając urządzenie, należy zwrócić uwagę na takie
parametry, jak ciśnienie zasilania i podawanego oleju oraz maksymalna wydajność.
Zestawy do dystrybucji oleju występują w kilku wersjach, a poszczególne
modele różnią się między sobą pojemnością beczki lub pojemnika. Urządzenia
tego typu są dostępne jako stacjonarne
lub mobilne. Podstawowym elementem
zestawów do dystrybucji oleju jest pompa
o odpowiednim przełożeniu. Przydatnym
rozwiązaniem jest pistolet z przepływomierzem elektronicznym. W dostępnych
na rynku zestawach do dystrybucji oleju
można zmieniać konfigurację – wąż o różnej długości, inna konstrukcja pistoletu,
pompa o innym przełożeniu.

Oczyszczanie i filtrowanie oleju
Wraz z usługą czyszczenia układu olejowego bywa także oferowane oczyszczanie
lub filtrowanie oleju. O wybraniu konkretnej metody decyduje przede wszystkim rodzaj usuwanych zanieczyszczeń.
Jedną z metod jest oczyszczanie elektrostatyczne, pozwalające usunąć zanieczyszczenia bez względu na ich rodzaj
i wielkość. Ważna jest przy tym możliwość przechwytywania najmniejszych
cząstek, zanieczyszczeń miękkich, a także
produktów starzenia oleju oraz wody.
Przy oczyszczaniu elektrostatycznym olej
przepuszcza się przez komory, na których obecne jest wysokie napięcie. Wykorzystywane jest przy tym działanie prawa
Coulomba. Zanieczyszczenia osadzają się
w specjalnym kolektorze.
Do usuwania cząstek o wielkości
powyżej 5 μm stosuje się technologię
jonizowania. Trzeba mieć przy tym na
uwadze, że metoda ta nie zapewni usunięcia wody oraz produktów starzenia
oleju. Przy jonizowaniu cząstek dochodzi do nabijania zanieczyszczeń do dwóch
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Jeżeli wymiary zanieczyszczeń stałych przekraczają
grubość warstewki oleju,
która powstaje podczas
smarowania, następuje
zwiększenie tarcia pomiędzy współpracującymi
częściami.
osobnych komór przy użyciu ładunków
„+” i „–”. Następnie cząstki przepływają do trzeciej, wspólnej komory, gdzie
dochodzi do ich połączenia i powstania
większych cząstek. Te z kolei usuwa się
mechanicznie.
Inną metodą jest filtracja magnetyczna. Dzięki niej można skutecznie usunąć zanieczyszczenia metalowe, w technologii tej wykorzystuje się bowiem działanie silnych magnesów odciągających
z oleju cząstki zanieczyszczeń.
Z kolei filtracja wirówkowa pozwala
usunąć z olejów mniejsze lub lżejsze
cząstki stałe oraz produkty starzenia
oleju. Należy jednak podkreślić, że masa
usuwanych zanieczyszczeń powinna być
przynajmniej 4 razy większa od ciężaru
właściwego oczyszczanego oleju. Filtracja
wirówkowa wykorzystuje działanie siły
odśrodkowej.
Warto wspomnieć także o filtracji
mechanicznej, która jest wykorzystywana
przy usuwaniu cząstek stałych o wielkości mieszczącej się pomiędzy 5 a 10 μm.
Jednak filtry mechaniczne nie są w stanie
usunąć produktów starzenia oleju i wody.
Na skuteczność tego rodzaju filtracji
w dużej mierze wpływa poziom przepuszczalności materiału filtracyjnego. Jeżeli
do jej przeprowadzenia użyte zostaną filtry o porowatości mniejszej niż 5 μm,
trzeba liczyć się z wyładowaniami elektrostatycznymi, a w konsekwencji przyspieszonym procesem degradacji.

Damian Żabicki jest dziennikarzem,
redaktorem, autorem zajmującym się
tematyką techniczną i przemysłową,
a także specjalistą public relations firm
z branży technicznej.


53

Smary i Oleje 2021

Przewodnik

		 po najlepszych praktykach
w gospodarce smarowniczej cz. 1.
Wstęp, przygotowanie, zasady ogólne
1. WSTĘP
Systematyczne zmiany otoczenia przedsiębiorstwa powodują, że organizacje muszą
przystosowywać się szybko do nowych
warunków funkcjonowania. Już od lat
70. otoczenie to stawało się bardzo dynamiczne i złożone. W latach 90. zmiany
te stały się burzliwe i radykalne. Głównym powodem jest postępująca globalizacja, rosnąca konkurencja, postęp technologiczny czy zniesienie barier w międzynarodowej wymianie handlowej. Nie bez
znaczenia są też zwiększające się wymagania odnośnie bezpieczeństwa pracy,
ochrony środowiska i redukcji śladu
węglowego. To zmusza kadrę zarządzającą
do ciągłego poszukiwania sposobów na
ograniczanie kosztów operacyjnych i kosztów funkcjonowania oraz coraz częściej
działania proekologiczne.
Przy zbliżonych cenach i jakości produktów potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa kluczowym staje się
pytanie, gdzie szczególnie w zakładzie
przemysłowym szukać luk i oszczędności?
Jednym z takich miejsc jest dział utrzymania ruchu, a zwłaszcza gospodarka smarownicza, która nieodpowiednio zarządzana może przyczynić się do strat rzędu
kilkudziesięciu procent w całym budżecie remontowym. Według badań Exxon
Mobil, mimo że zakup olejów smarowych
stanowi jedynie 0,5% kosztów UR, efekty
złej gospodarki smarowniczej mogą na
późniejszych etapach wynieść nawet 30%
całkowitych rocznych kosztów utrzymania
zakładu. (1)
Niewątpliwie znajomość najlepszych
praktyk w tej dziedzinie poparta wiedzą
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i doświadczeniami zebranymi przez niezależne organizacje pozwoli na poczynienie
postępu w zakresie oszczędności w tym
obszarze.
W poprzednim moim artykule pt.:
„Zrozumieć awarie wynikające z procesu smarowniczego”, publikowanym na
łamach niniejszego czasopisma omówiłem w zarysie główne przyczyny awarii maszyn i jak odpowiednie zarządzanie
procesami smarowniczymi może im zapobiegać.
W niniejszym opracowaniu pozwolę
sobie zebrać i usystematyzować działania
„krok po kroku”, aby gospodarka smarownicza przynosiła korzyści dla przedsiębiorstwa i zwiększała niezawodność
maszyn. W rozważaniach opierać się będę
na kluczowym zadaniu działu utrzymania
ruchu, którym jest zapewnienie nieprzerwanej pracy maszyn i urządzeń i zachowanie ciągłości procesów. Ciągłość procesów osiągana jest przez niezawodność
i dlatego właśnie o nią będziemy zabiegać. Niezawodność bowiem zależy od
wielu czynników, a większość z nich jesteśmy w stanie kontrolować. Dlatego też
przed przystąpieniem do transformacji smarowniczej należy uświadomić, jak
duży wpływ ma ona na bezproblemową
pracę każdej maszyny w zakładzie.
Przede wszystkim smarowanie jest
procesem, który wykonywany w sposób prawidłowy będzie przyczyniał się do
wzrostu niezawodności. Podczas prowadzonych przez naszą grupę Rato Service
Team warsztatów wprowadzamy pojęcie smarowania precyzyjnego. Dużo osób
traktuje i porównuje dobre smarowa-
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↑ Rys. 1. Piramida projektu precyzyjnego smarowania (2)

nie do użycia środka smarowego o lepnie magazynka olejowego w sprzęt i proszych parametrach lub wysokiej cenie.
cedury – aby zapewnić maksymalną
Jest to duże nieporozumienie i nie chodzi
ochronę właściwości chemicznych
tu o to, że nie ma różnic pomiędzy smai fizycznych środka smarnego.
rami czy olejami, ale w prostym znaczeniu →→Optymalizacja konserwacji zapobiegawstosowanie tego typu środka nie zapewczej (PM optimization) – dobranie odponia nam pełnego sukcesu, a jest jedynie
wiednich osób do obsługi – aby wszelkie
częścią precyzyjnego smarowania. Podobczynności i sposób ich wykonywania był
nie błędną jest opinia, że lepsze smarozgodny z profesjonalnym zarządzaniem
wanie to nadmierne smarowanie lub smagospodarką smarowniczą.
rowanie częstsze. Czym zatem jest dobre
Takie podejście ma jeszcze jedną dużą
smarowanie? Otóż jest to podejście holizaletę w postaci oszczędności wysiłku,
styczne do zagadnienia, obejmujące:
ponieważ czynności smarownicze wyko→→Dobór właściwego środka smarnego –
nywane prawidłowo i w sposób przemypoczynając od jego specyfikacji w odnieślany według procedur są o wiele łatwiejsieniu do warunków pracy maszyny.
sze i prostsze od powszechnie stosowanej
→→Odpowiednia edukacja – wiedza, kiedy
praktyki. Chociaż wiele firm chce mieć
podawać środek smarny, w jaki sposób,
doskonały program smarowania, często
w jakiej ilości, jak badać olej i smar, aby
z różnych powodów nie osiągają celu. Jedmieć pewność, czy jest w dobrej kondynym z największych czynników sukcesu
cji lub czy wymaga wymiany. Metody i
lub jego braku jest posiadanie odpowiedreprezentatywne miejsca pobierania prónich ludzi kierujących programami niezabek do badań i sposoby ich analizy.
wodności w organizacjach. Dobre i prawi→→Kontrola zanieczyszczeń – podjęcie czyndłowe zrozumienie, czym jest zarządzanie
ności zmierzających do ograniczenia
gospodarką smarowniczą, jest tutaj czynwpływu środowiska zewnętrznego na
nikiem decydującym.
stan środka smarnego podczas wymiany
Na rysunku 1 przedstawiono Piraw maszynie.
midę projektu zarządzania precyzyjną
→→Odpowiednie przechowywanie środka
gospodarką smarowniczą. Największym
smarnego – odpowiednie wyposażewyzwaniem stojącym przed menedże-
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rami w danej organizacji jest zmiana kultury organizacyjnej i wybranie odpowiednich liderów do właściwego, sprawnego jej wprowadzenia. Te osoby muszą
nauczyć załogę poruszać się w odpowiednim kierunku. Zweryfikować, jakie przedsięwzięcia są już przeprowadzone i do
jakich celów musimy dążyć. Należy konkretną grupę osób przeszkolić. Podczas
szkoleń można zweryfikować, kto spośród uczestników jest aktywny, dociekliwy, kreatywny. Będą to potencjalnie osoby posiadające potrzebne cechy
gotowe do przeprowadzania zmian. System certyfikacji pozwoli nam na znalezienie odpowiednich osób (zespołu) nadających się do przeprowadzenia procesu i eliminację osób nie nadających się w tym
momencie do nowych zadań. Ta grupa
będzie budowała infrastrukturę gospodarki smarowniczej, poczynając od prawidłowego przechowywania i dystrybucji środków smarowych w zakładzie. To
najbardziej wrażliwe miejsce, wpływające na kondycję olejów i smarów. Podejmowane działania na tym polu pociągają za sobą inne modyfikacje, szczególnie
maszyn i urządzeń, aby przygotować je
do precyzyjnej wymiany i uniknąć wtórnego zanieczyszczenia. Na przykład mon-
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↙ Rys. 2. Proces uczenia się organizacji
i pracowników (1).
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WYSOKA

Na początku drogi problem nie jest
przez organizację do końca zrozumiany.
Występuje istotny brak wiedzy, jak go rozwiązać i co potrzeba zrobić, żeby go rozwiązać. Zdarza się, że wielu podważa
sens danego zagadnienia. Na tym etapie,
nazwanym nieświadomą niekompetencją, załoga często jest niezmotywowana,
działa według złych zasad i nie wykonuje
swojej pracy właściwie.
Aby to zmienić, należy przejść wspomniany proces szkolenia i weryfikacji,
który pokaże problemy w innym świetle i obecny stan zaawansowania w odniesieniu do wzorca. Nabywamy wiedzę, co
jest wykonywane źle, jak działa środek
smarny w praktyce, jak go używać, aby
zachować jego właściwości. Gdzie zastosować smar, a w jakiej aplikacji olej itd.
Dzięki temu w naturalny sposób zidentyfikujemy błędy. Znajdujemy się w fazie

1.

ZORGANIZUJ

Sukces

SUKCES

MISTRZOSTWO

•	Wymaga ciągłego
nadzoru i wsparcia

Jakość Systemu

taż zaworów do pobierania próbek, czy
też specjalne szybkozłącza uniemożliwiające wtórne czy krzyżowe zanieczyszczenie. Trzeba też zwrócić uwagę na to, jak
i czym będziemy transportować środki
smarne. Konieczne będzie zaopatrzenie
się w specjalne pojemniki transportowe
i przenośne zestawy filtracyjne, zapewniające odpowiedni poziom czystości i zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci.
Wszystko to są bardzo drobne usprawnienia, ale istotne jest, że wynikiem będzie
jasne i przemyślane działanie zapewniające w konsekwencji podczas każdej czynności wzrost niezawodności maszyny. Tak
zbudowane podstawy wymuszają optymalizację procesów gospodarki smarowniczej. Weryfikację i selekcję środków smarnych w odniesieniu do wymagań
eksploatacyjnych maszyn usprawnienie prewencyjnej strategii konserwacji.
W końcu dochodzimy do narzędzi, dzięki
którym będziemy zarządzać naszą gospodarką smarowniczą. Z pomocą przychodzi
nam technologia w postaci analizy olejowej w czasie rzeczywistym, weryfikowana
tylko w niepokojących zmianach stanu
przez profesjonalne laboratorium. Istnieje wiele technik, które mogą zweryfikować, że stworzony przez nas system działa
i dzięki niemu osiągamy założone cele.
Podsumowując, każdy zrównoważony
program modernizacji gospodarki smarowniczej musi posiadać solidne podstawy w postaci odpowiedniej kultury
organizacyjnej z dobrze przygotowaną
kadrą.
Proces przemiany organizacyjnej został
przedstawiony na rysunku 2, gdzie zobrazowano etapy i trudności w kształtowaniu
się nowej rzeczywistości.

świadomej niekompetencji. Przejście do
tej fazy nie jest najtrudniejszym krokiem
w przemianie organizacyjnej. To właśnie
od liderów wykreowanych w tym procesie
zależy teraz przejście do fazy nazywanej
świadomą kompetencją. To proces najtrudniejszy, wymagający spójnego planu
działania i celu.
Jedynie konsekwencja, determinacja wsparta odpowiednią organizacją
projektu pozwoli na przełamanie barier
i naukę nowych dobrych nawyków.
W trakcie realizacji nowych zadań krok
po kroku zbliżamy się do fazy nieświadomej kompetencji, w której załoga działa
już według nowych zasad, instynktownie
obserwując jednocześnie, że wysiłek włożony w wykonywanie zadań w nowej rzeczywistości jest dużo mniejszy, a praca
łatwiejsza.
Aby osiągnąć ten stan, przede wszystkim należy podczas opracowywania projektu pomyśleć o docelowym systemie
organizacji gospodarki smarowniczej.
Tylko dobry system z dobrym zespołem
pozwala na osiągnięcie sukcesu (rys. 3)
Poniżej przedstawiono Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS) dobrego systemu smarowniczego (3),(4):

PORAŻKA

•	Dzięki odpowiednim
narzędziom i systemom

PORAŻKA

•	Niezmotywowani
pracownicy bez szczegółowych wytycznych

•	Sfrustrowani
pracownicy często szukają
nowych wyzwań

Jakość Pracowników
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↑ Rys. 3. Macierz tworzenia wartości w gospodarce smarowniczej.
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← Rys. 4. Przykładowe
wskaźniki smarowania
na podstawie analizy
olejowej i konserwacji
prewencyjnej.

→→Dystrybucję środków smarnych według
jące łatwe wykrywanie przecieków i niezasady FIFO;
szczelności.
→→Ergonomicznie zaplanowane przechowywanie smarów i olejów dla sprawnego
4. STANDARYZACJA
dozowania i dystrybucji;
→→Zastosowanie wzorca działań, procedur
→→Usunięcie osprzętu, który umożliwia złą
i reakcji w danej sytuacji, który pozwoli
praktykę, np. lejki wielorazowego użytku,
na osiągnięcie spójności w działaniu
otwarte zbiorniki do napełniania, pompy
i pomoże uniknąć błędów, określić przyręczne (zwłaszcza bez systemów filtrujączyny awarii, rejestrować i wykorzystywać
cych), bagnety i nieodpowiednie odponaszą wiedzę oraz podejmować przyszłe
wietrzniki fabryczne.
decyzje za pomocą rzetelnych informacji. Należy pamiętać, aby podać swo2. UPORZĄDKUJ
jemu zespołowi szczegółowe informacje
→→Oznakowanie środka smarnego według
na temat typowych zadań, takich jak częokreślonego kodu bez nazwy własnej prostotliwość przy ponownym smarowaniu,
ducenta;
dozowaniu oleju, pobieraniu próbek itp.
→→Pełna kontrola odnośnie identyfika→→Rozwiązania uniemożliwiające popełniecji smarowania w krytycznych punktach
nie błędów (POKA YOKE) to po prostu
kontrolnych;
metoda lub mechanizm, który albo zapo→→Optymalizacja osprzętu pod kątem łatwobiega, poprawia lub szybko zwraca uwagę
ści przechowywania bez ryzyka zaniena ludzkie błędy. W rzeczywistości tłumaczyszczenia z zewnątrz, np. prasa do tłoczenie brzmi „unikaj błędów”.
czenia, która wymaga okresowych uzu→→Procedury kontrolowania zanieczyszczenia.
pełnień oleju i / lub wymiany, może być →→Ustalenie standardu rutynowych kontroli
wyposażona w szybkozłącza w mieji zasad prowadzenia zapisów w dzienniku
scach napełniania i spustu, dzięki czemu
rutynowych kontroli konserwacji prewenmożemy skutecznie dodawać i / lub filtrocyjnej.
wać olej, nie otwierając systemu.
5. SYSTEMATYKA
3. ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ
→→Stworzenie wskaźników dobrej gospo→→Należy zadbać o obszar, który jest
darki smarowniczej oraz zapoznanie z
zarówno przykładem, jak i dumą z pronimi załogi. Wskaźniki pozwalają nam
gramu. W przypadku gospodarki smarowłatwo rozpoznać osiągnięcia i dostrzec
niczej może to być jednoznaczna i oczywiluki wymagające poprawy.
sta wizualizacja profesjonalizmu zespołu, →→Aktualizowanie na bieżąco wzorca w celu
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
zapewnienia zgodności z celami dobrej
organizacji;
gospodarki smarowniczej.
→→Przestronne i przejrzyste zagospodaroZnajomość Kluczowych czynników
wanie magazynu olejowego umożliwiasukcesu daje nam podstawę do przedstawienia wizji naszego programu od
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samego początku. A musimy pamiętać, że
nie wszyscy w firmie chcą tego samego.
Menedżerowie i kierownicy oczekują
bonusów, awansu i uznania kierownictwa wyższego szczebla. Pracownicy szeregowi natomiast liczą na łatwiejszą pracę,
uznanie w grupie oraz akceptację kierownictwa.
W artykule pt. „Jak przygotować
gospodarkę smarowniczą do wprowadzenia w erę Przemysłu 4.0” wskazałem najważniejsze kryteria szkolenia zespołu
według niezależnej organizacji ICML
(International Council of Machinery Lubrication). Warto zapoznać się też z procesem certyfikacji tego stowarzyszenia oraz
zakresem materiału potrzebnego do pozytywnego zdania egzaminu. Osoby legitymujące się certyfikatem ICML posiadają
świadectwo uznawane na całym świecie
według międzynarodowych standardów
oraz dysponują określonym poziomem
kompetencji.
Peter Drucker, ekspert w dziedzinie
zarządzania, powiedział kiedyś: „Jeśli
nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz
tym zarządzać”. Idąc w ślad za tym
stwierdzeniem, na zakończenie niniejszego opracowania jeszcze jeden ważny
fragment dobrego programu smarowniczego, potrzebny do odpowiedniego kierowania ludźmi i stymulowania procesu
modernizacji smarowniczej w zakładzie.
Tym elementem jest stworzenie Kluczowych Wskaźników Efektywności Precyzyjnego Smarowania. Popularne w wielu
organizacjach i przedsiębiorstwach tzw.
KPI (z ang. Key Performance Indicator) są
obecne w wielu dziedzinach działalności
różnych organizacji. Jednak bardzo niewiele działów utrzymania ruchu czy działów serwisu smarowniczego używa KPI do
określania efektywności smarowania.
Program precyzyjnego smarowania
potrzebuje wskaźników do tego:
→→aby w łatwy sposób uzyskiwać informację zwrotną o podejmowanych działaniach,
→→aby skupić zespół na istocie programu
smarowania,
→→aby angażować do pracy właściwe osoby
→→aby zachować obiektywność w decyzjach
i wnioskach.
W ogólnie przyjętym schemacie postępowania, przy wyznaczaniu KPI należy
kierować się głównymi celami danego
programu. Wskaźniki pomogą nam monitorować realizację tych celów na różnych
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Eksloatacja olejowych środków smarnych
(ilość zużyta w odniesieniu do całkowitej pojemności zbiorników - mis olejowych)
Rok

Plac
Drzewny

TMP

Celulozownia/
Bielarnia

Maszyny
Papiernicze

Wykańczalnia

20X0
20X1

35%
27%

52%
35%

21%
17%

12%
8%

23%
22%

↑ Rys. 5. Wskaźniki zużycia oleju w zakładzie przemysłu papierniczego.

jego poziomach i etapach przez różnych
pracowników.
Dla gospodarki smarowniczej punktem wyjścia jest analiza olejowa. Jest to
doskonały sposób oceny efektywności stosowanych technik smarowniczych. Czyli
jak omawiałem to na początku, istotą precyzyjnego smarowania jest sprawdzenie
czy dobrałem odpowiedni środek smarny
i czy jego właściwości fizykochemiczne są
zachowane przez brak zanieczyszczeń stałych i wody. Właśnie analiza olejowa daje
nam odpowiedzi na te zagadnienia. Jeśli
dobrze dobraliśmy nasz środek smarny
i odpowiednio kontrolujemy stan środka
smarnego, analiza olejowa pomoże nam
podjąć odpowiednie działania.
Spójrzmy na przykład z rys. 5, gdzie
zastosowano wskaźnik zużycia oleju
w kolejnych latach dla różnych wydziałów
w papierni.
Kontrola jakości oleju oraz kontrola zanieczyszczeń, a także odpowiednia interpretacja danych daje możliwość
zmniejszenia ilości wymienianego oleju

bez pogorszenia pracy maszyn. Olej czysty, pozbawiony zanieczyszczeń stałych,
wolny od wilgoci, mający dobre właściwości fizykochemiczne nie powoduje wzrostu degradacji powierzchni współpracujących i chroni maszynę. Jest to swoiste
zarządzanie stanem kondycji oleju w celu
wydłużenia jego żywotności.
Zachęcam zatem do wykorzystywania wskaźników do oceny efektów zmian
a podstawą ich opracowania dla gospodarki smarno-olejowej jest m.in. zgodność
z harmonogramem konserwacji prewencyjnej, kondycja środka smarnego (poziom
jego degradacji) oraz poziomy zanieczyszczenia oleju.
Podsumowując, nasze rozważania zwiększenie niezawodności maszyn
poprzez modernizację gospodarki smarowniczej należy przeprowadzać w sposób zrównoważony, zaczynając przede
wszystkim od stworzenia niezawodnego
systemu. Aby podołać temu zadaniu,
należy zainwestować w szkolenie załogi,
następnie należy wybrać zespół wykonaw-
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czy składający się z osób, które przede
wszystkim mają chęć do zmian i wierzą,
że przyniesie to korzyść. Rozumieją dlaczego i mają pomysł, jak przeprowadzić
zmiany. Odpowiednich ludzi do zespołu
wybieramy podczas szkoleń podstawowych i certyfikujących. Grupa liderów
opracowuje konsekwentny plan. Wykonanie zadań i postęp prac weryfikowany
jest za pomocą specjalnie opracowanych
wskaźników.
Kolejnym elementem systemu jest
wyposażenie w odpowiednio dobrany
sprzęt spełniający wymagania stawiane
przez wzorcową gospodarkę smarno-olejową. W następnej części pokażemy kryteria, według których należy dobrać odpowiednie narzędzia, jakie muszą posiadać cechy, aby efektywnie wpływały na
powiększanie niezawodności maszyn.

Literatura
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przygotowawczy MLT I
(2) J arrod Potteiger materiały wewnętrzne Des
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(4) Improving Your Lubrication Program with
5S Principles Trigg Minnick, CMRP, CLS, MLT
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(5) B
 reaking the Lubrication Mentality Barrier
Stacy Heston Sr. Project Manager- Reliability
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Wykorzystanie analityki
Big Data

Źródło: pl.freepik.com

w zarządzaniu
smarowaniem

Utrzymanie ruchu w przemyśle doskonale pasuje do świata Przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT).
Dr Robert M. Gresham, Stowarzyszenie
Inżynierów Specjalistów od Tribologii
i Smarowania (Society for Tribology and
Lubrication Engineers, STLE)

U

trzymanie Ruchu 4.0 (Maintenance 4.0) to nowe popularne
określenie, oznaczające zwiększony poziom monitoringu stanu technicznego, konserwacji i zarządzania zasobami
w przemyśle. W Utrzymaniu Ruchu 4.0
nacisk kładziony jest na zarządzanie ryzykiem. Niektóre z cech zarządzania ryzykiem w utrzymaniu ruchu obejmują wyższy poziom konserwacji opartej na stanie
technicznym urządzeń, wykorzystującej czujniki zainstalowane na kluczowym
sprzęcie oraz analizę wielkiej ilości różnorodnych i zmiennych w czasie danych –
analitykę Big Data, która bardziej precyzyjnie określa stan techniczny sprzętu i jego
tendencje do zmian.
Oczywiście wyznaczanie poziomu
ryzyka dla całościowego funkcjonowania
każdego sprzętu w zakładzie w przypadku
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jego awarii – oraz skutków ekonomicznych – zostaje przeniesione na o wiele
wyższy poziom. Sprawą kluczową jest,
aby podjąć proaktywne działania w celu
wyeliminowania tego ryzyka dla sprzętu
lub systemu posiadającego największy wpływ na funkcjonowanie zakładu.
Może to przyjąć formę wyznaczania statystycznego – jeśli np. łożyska jednej
firmy mają większą trwałość w danej
aplikacji, to stosuje się te trwalsze łożyska, niezależnie od ich kosztów. W analizie oleju, wykonywanej najczęściej przy
wykorzystaniu czujników, monitorujemy nie po prostu stan samego oleju, ale
raczej kluczowe systemy dodatków do
tego oleju i gdy zaczynają one się rozkładać, to jest to sygnalizowane. W ten sposób można wymienić olej zanim maszyna
zacznie pracować na już zużytym oleju.
Gdy myślimy o nadzwyczaj dużej
inwestycji kapitałowej oraz równie nadzwyczaj wysokich kosztach napraw
w dużych farmach wiatrowych, to podejście z wykorzystaniem technologii Utrzymania 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 wykonuje już prac produkcyjnych lub montażowych, zamiast niego wykonuje to
robot. Natomiast operator programuje
robota tak, aby wykonywał wymagane
prace, a następnie monitoruje go, wykorzystując zainstalowane na nim czujniki
oraz analitykę Big Data, aby zobaczyć,
czy robot wykonuje swoje zadanie. Jednocześnie operator przeprowadza prace
konserwacyjne robota.
Gdy przeanalizujemy ryzyka i koszty
związane z działaniem elektrowni nuklearnej, to program Utrzymania Ruchu 4.0
także wygląda całkiem dobrze. Na Konferencji OilDoc w Bawarii (Niemcy) członek Stowarzyszenia STLE Steffen Bots,
wiceprzewodniczący należącego do STLE
Komitetu Certyfikacyjnego OMA (nada-
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jącego specjalistom certyfikaty OMA –
Oil Monitoring Analyst – Analityk Monitoringu Oleju) oraz członek Rady Certyfikacyjnej STLE powiedział: „Określenia
‘Przemysł 4.0’ lub ‘Przemysłowy Internet’ powinny wskazywać punkt startowy czwartej rewolucji przemysłowej,
nadchodzącej po epoce nowoczesnego
przemysłu, produkcji masowej i rewolucji cyfrowej. Jest to synonim produkcji zautomatyzowanej, w której wszystkie informacje dotyczące procesu produkcji lub stanu technicznego i działania
sprzętu produkcyjnego są monitorowane
w sposób ciągły. Kluczowym aspektem
tej idei jest praca sieciowa maszyn, czujników i ludzi w celu komunikowania na
temat Internetu Rzeczy (IoT).”
Steffen Bots zilustrował te koncepcje na przykładzie ich wpływu na społeczność analityków oleju za pomocą
technologii Analizy Oleju 4.0 (Oil Analysis 4.0). Widzi on, że klienci chcą,
aby więcej danych było do nich przesyłane droga elektroniczną. W tym
celu konieczne jest, aby znacznie większa ilość testów, wyników oraz inter-

pretacji była monitorowana wewnętrznie za pomocą czujników, programowania, przechowywania w pamięci oraz
związanych z tym usług informatycznych. Pozwoli to na wysyłanie danych
i w ostateczności zachowanie zgodności z obliczeniami oraz przesyłem danych
Big Data. Analiza oleju jako dyscyplina
utrzymania ruchu niezwykle 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 dużą ilością
danych oraz wymaganiami statystycznymi. Wymagane są nowe metody przechowywania, przetwarzania i analizowania danych, jednak nie ma jeszcze
żadnych standardów dla takiego opracowania. Tak samo nie ma żadnych modeli
bezpiecznego dostępu do danych, interpretacji danych bez ludzkiej interwencji
w celu dodania wiedzy, techniki i kontekstu aplikacji. Lub, jak określa to Steffen Bots, „kogoś siedzącego w kokpicie”.
Każda część przemysłu produkcyjnego ma problemy – zarówno swoje wła-
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sne – jak i wspólne, związane z wykorzystaniem i wdrożeniem analityki Big
Data. Faktycznie słyszymy o podobnych
niepokojach poza przemysłem produkcyjnym – z koncepcją zautomatyzowanych samochodów i ciężarówek.
Jednak jest to natura całej transformacji nauki i technologii. Istnieje bardzo mało sytuacji, gdy ktoś krzyknie
„Eureka!”. Zamiast tego jest dużo ciężkiej pracy, przypominającej kopanie
rowów w błocie: dwa kroki w przód,
jeden do tyłu. Tak właśnie jest realizowany postęp. I tak właśnie rozwija się
nauka.

Bob Gresham jest dyrektorem ds. rozwoju
personalnego w Stowarzyszeniu STLE.
Kontakt z nim jest możliwy pod adresem e-mail: rgresham@stle.org. Niniejszy
artykuł po raz pierwszy został opublikowany w TLT, magazynie Stowarzyszenia
STLE, będącym partnerem CFE Media
ds. treści.
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Wykorzystywanie w przemyśle

wszystkich danych

pochodzących z analiz olejów
Wiele czynników może spowodować, że użytkownicy końcowi w zakładach przemysłowych nie
otrzymają więcej danych z raportów z analiz olejów.
Jeanna Van Rensselar

P

odczas analizy oleju zbierane są
duże ilości danych, jednak nie
wszystkie z nich są zawsze wykorzystywane. Laboratoria wykonujące analizy olejów stosują analizę elementarną,
analizę cząstek zanieczyszczeń oraz wiele
innych testów chemicznych dla fabryk.
Celem tych analiz i testów jest kontrolowanie tego, co dzieje się z wykorzystywanymi przez te fabryki przemysłowymi
środkami smarnymi oraz płynami do
obróbki metalu.
„Oczywistym powodem wykonywania
w naszej firmie Seminole Electric analiz
używanego oleju jest monitorowanie jakości tego środka smarnego oraz stanu technicznego naszego sprzętu”, mówi Brian
Thorp, specjalista od konserwacji prognozowanej (PdM Tech III), certyfikowany
specjalista ds. smarowania CLS (Certified Lubrication Specialist) i posiadacz cer-

tyfikatu MLA III (analityk III poziomu
maszynowych środków smarnych, Level
III Machine Lubricant Analyst), pracownik firmy Seminole Electric Cooperative
Inc. z siedzibą w Palatka, (Floryda, USA).
Program konserwacji prognozowanej
(PdM) firmy Seminole Electric jest realizowany już od prawie 20 lat. Program ten
wykorzystuje wiele technologii, także gdy
coś zostanie zidentyfikowane (np. zbliżająca się awaria), to może zostać potwierdzone za pomocą innej technologii. „Tak
jak w przypadku każdej firmy, czasami
sprzęt jest naprawiany, innym razem jest
monitorowany aż do chwili, gdy może być
naprawiony lub tuż przed jego awarią,
a część sprzętu jest eksploatowana dopóki
nie ulegnie awarii”, mówi Brian Thorp.
Wykorzystując dane z raportów analiz
olejów, można przewidzieć awarie i zapobiec im, zanim rzeczywiście się wydarzą.

Źródło: Engineered Lubricants Co./STLE

Analiza próbki standardową metodą testową ASTM D4898-16

←R
 ys. 1. Raport z analizy próbki standardową
metodą testową ASTM D4898-16: Analiza
grawimetryczna zawartości nierozpuszczalnych zanieczyszczeń płynów hydraulicznych.
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Ponadto realizowanie zalecanych działań
może przynieść znaczne skrócenie przestojów i oszczędności kosztów.
Tak więc dlaczego użytkownicy końcowi nie wykorzystują lepiej takich informacji? Istnieją trzy podstawowe przyczyny tej sytuacji:

1
2
3

Użytkownicy nie rozumieją tego, co
zawierają dane z analiz.
Użytkownicy pracują w warunkach
ograniczonego budżetu.
Dane z analiz nie są w takiej formie,
która może być łatwo odczytana przez
użytkowników.

Niewystarczające lub całkowite
niezrozumienie danych.
Personel kierowniczy fabryk musi zajmować się przytłaczającymi ilościami
danych. Dane z analiz olejów to tylko
jedne z nich. Wielu z tych kierowników,
o ile nie wszyscy, nie ma czasu na zajmowanie się raportami z analiz olejów oraz
następnie opracowywanie i realizowanie
odpowiednich działań.
Dobrą wiadomością jest to, że istnieją
tu dwa źródła pomocy: dostawcy środków smarnych i laboratoria wykonujące
analizy olejów. Jedni i drudzy posiadają
odpowiednich fachowców, którzy potrafią
opracować dla fabryk ulepszone podejście
do wykorzystywania raportów z analiz.
Ponadto większość z dzisiejszych laboratoriów wykonujących analizy olejów wykorzystuje oprogramowanie, które nie tylko
zwiększa jakość raportów, ale i czyni dane
z analiz łatwiejszymi do odczytania oraz
zinterpretowania.
„Istnieje absolutna korelacja pomiędzy tym, ile porad i wsparcia oferujemy
naszym klientom, a sukcesem ich programu analiz olejów”, mówi David Goldwin, przedstawiciel ds. sprzedaży przemysłowych środków smarnych w firmie
Engineered Lubricants Co ze St. Louis.
„Nasi pracownicy muszą być w pewien
sposób handlowcami, którzy przekonująco
komunikują klientom możliwości rozwiązywania zaobserwowanych problemów za
pomocą danych z analiz używanych płynów. Posiadanie wielu nakładających się
na siebie metod, które potwierdzają problemy i powtarzalność testów – oraz szczególnie obserwowanie trendów w wielu
próbkach pochodzących z tego samego systemu – może zaoszczędzić klientowi wiele
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Pięć minut na analizę oleju
Faktem jest, że większość kierowników nadzoru parku maszynowego, a nawet
mistrzów programów analizy olejów, nie może poświęcić całego dnia w pracy na studiowanie raportów z analiz olejów. Podczas gdy przeznaczenie 10 minut na każdy
raport może wydawać się warte zachodu dla laboratorium wykonującego analizy olejów, to dla kierownika nadzoru parku maszynowego może to oznaczać pominięcie lunchu. Poniżej podano konkretne wskazówki na temat tego, co można zrobić w czasie od
1 do 5 minut:

1. Zweryfikować typ maszyny i oleju.
2. Sprawdzić lepkość oleju.
3.	Porównać zużycie elementów maszyny w celach referencyjnych / dla określenia
trendu.

4.	Sprawdzić dane dotyczące zanieczyszczeń elementarnych / liczby cząstek oraz
porównać z danymi referencyjnymi / dotyczącymi trendu.

5.	Sprawdzić poziomy wilgotności i porównać z danymi referencyjnymi / dotyczącymi
trendu.

6.	Sprawdzić liczby kwasowe oraz zasadowe i porównać z danymi referencyjnymi /
dotyczącymi trendu.

7.	Sprawdzić pozostałe dane, takie jak temperatura zapłonu, stopień utlenienia
i odporność na emulgowanie.

8.	Powrócić do początku i zanotować wszystko, co wykazuje trend w kierunku wartości nieakceptowanych lub znacznie wykraczających poza zakres referencyjny,

„Zwykle zajmujemy się podstawami analizy olejów, takimi jak wyznaczanie zawartości wody, lepkości, liczby kwasowej, zanieczyszczenia cząstkami oraz innych podstawowych parametrów wykraczających poza normę”, mówi Mike Roth, certyfikowany
specjalista ds. utrzymania ruchu i niezawodności (CMRP, Certified Maintenance and
Reliability Professional), kierownik ds. operacyjnych w dziale odlewania metali w firmie
Olin Brass z East Alton (stan Illinois, USA). „Dla każdego typu oleju koncentrujemy się
na tych samych parametrach podstawowych, jednak także na parametrach specyficznych dla każdego typu i zastosowania oleju. Na przykład, gdy studiujemy raporty z analiz oleju przekładniowego, to bierzemy pod uwagę cząstki zużycia, wielkość tych cząstek
oraz poziomy dodatków.”
„Ponadto zwracamy specjalną uwagę na historię analiz olejów”, mówi Mike Roth.
„Jeśli mamy system, który zwykle mocno się zużywa na skutek zużycia elementów przekładni wykonanych z brązu, to nie zajmujemy się zbyt dużo istnieniem cząstek miedzi.
Jednak jeśli mamy system, który normalnie nie wykazuje zawartości miedzi, to pojawienie się cząstek tego metalu może wskazywać na zużycie wykonanego z brązu koszyka
łożyskowego. Wykorzystujemy analizę olejów do utrzymania ruchu urządzeń zawierających płyny trudnopalne i hydrauliczne, systemów smarowania olejowego łożysk silników, łożysk typu Morgoil oraz przekładni”.

nieplanowanych przestojów oraz zminimalizować koszty utrzymania ruchu”.
„Już na wczesnym etapie można podjąć mniejsze działania korygujące. Klienci
regularnie i z odpowiednią częstotliwością
realizują pobieranie próbek oraz monitoring stanu technicznego i w ten sposób unikają nadmiernego zużycia środków smarnych oraz uzyskują sprawdzoną niezawod-

ność realizowanych w swoich zakładach
operacji. Nie muszą wymieniać dobrych
jeszcze płynów smarujących w swoich systemach”, dodaje David Godwin
„Podczas gdy wielu ludzi uważa, że
nie należy łączyć dostawców środków
smarnych i usług testów laboratoryjnych,
to ja przekonałem się, że może istnieć
dobra synergia, gdy opracowuje się środki
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Ferrografia z bezpośrednim odczytem
Środek smarny:

Nowy

Po 3 miesiącach

Po roku

DL

3,0

11,9

251,0

DS

1,2

7,5

73,0

WPC

4,2

19,4

324,0

PLP

2,5

1,6

3,4

Wykorzystać do filtrowania dla celów zaawansowanego testowania
↑R
 ys. 2. Raport z analizy próbki oleju metodą ferrografii z bezpośrednim odczytem.
DL (density of large particles) – stężenie dużych cząstek, DS (density of small particles) – stężenie małych cząstek, WPC (wear particie concentration) – stężenie cząstek zużycia, PLP
(percent large particles) – zawartość procentowa dużych cząstek.
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rownika laboratorium i uzyskać w ten sposób wszystkie informacje ze wszystkich
raportów. Ta pierwsza strona daje nam
tylko ogólne pojęcie o stanie oleju, ale aby
móc lokalizować problemy i dokonywać
wymiany oleju na podstawie jego stanu,
musimy rozumieć wyniki analizy, obserwować trendy oraz, co najważniejsze, wiedzieć, jakie testy dodatkowe muszą zostać
wykonane w celu uzyskania potrzebnych
nam informacji. Jeśli nie zadamy właściwych pytań, to trudno będzie nam uzyskać właściwe odpowiedzi”.
Szkolenia i certyfikaty są tu podstawą.
Wielu producentów wyposażenia oryginalnego (OEM) i producentów środków
smarnych oferuje szkolenia ze swoich produktów i usług oraz nadaje uczestnikom
odpowiednie certyfikaty. Większość laboratoriów wykonujących analizy olejów
oferuje szkolenia ze swoich produktów
i usług. Laboratoria te są zwykle najlepiej
wyposażone do pomocy użytkownikom
końcowym w zrozumieniu danych pochodzących z analiz środków smarnych.
Ponadto szkolenia ze środków smarnych
oferuje amerykańskie Stowarzyszenie Trybologów i Specjalistów Inżynierii Smarowania (STLE, Society of Tribologists and

Ograniczenia budżetowe.
Budżety niektórych organizacji, szczególnie mniejszych, nie biorą pod uwagę pozycji działu utrzymania ruchu w fabryce.
W rzeczywistości, gdy dana firma ma kłopoty, to stanowiska w działach utrzymania ruchu są pierwszymi do likwidacji.
Wiele firm zdało sobie sprawę z rzeczywistych kosztów eliminowania tych stanowisk, jednak z pewnością nie wszystkie.
Redukowanie nieplanowanych przestojów może oznaczać więcej niż utrzymanie
stanowisk i płac w działach utrzymania
ruchu. Posiadanie mistrza wyznaczonego
do wykonywania zalecanych działań na
podstawie wyników analiz olejów może
przynieść firmie znaczne oszczędności.
„Wdrożenie systemu wymiany olejów na podstawie ich stanu w większości monitorowanego sprzętu jest łatwym
sposobem zaoszczędzania dużych pieniędzy”, mówi Brian Thorp. „Większość ludzi
przeważnie myśli o kosztach zakupu środ-

Analiza próbki standardową metodą zautomatyzowanej mikroskopii optycznej
Źródło: Engineered Lubricants Co./STLE

smarne do zastosowań specjalnych”,
mówi Mike Roth, certyfikowany specjalista ds. utrzymania ruchu i niezawodności
(CMRP, Certified Maintenance and Reliability Professional), kierownik ds. operacyjnych w dziale odlewania metali w firmie Olin Brass z East Alton (stan Illinois,
USA).
Mike Johnson, główny konsultant
w firmie AMRRI z Franklin (stan Tennessee, USA) uważa, że użyteczność danych
z analiz olejów często zależy od wiedzy
i poziomu umiejętności osoby, która odpowiada za informacje z tych analiz i opracowuje na ich podstawie odpowiednie
działania. „Często te działania korygujące
obracają się dookoła czegoś typu zakładanie plastra opatrunkowego na skaleczenie,
ponieważ rzeczywiste i szybkie usuwanie problemu znajduje się poza zasięgiem
z wielu przyczyn”, mówi Mike Johnson.
„Laboratorium często może przekazać
klientowi jedynie uogólnione sugestie na
temat działań, które powinien podjąć, na
podstawie względnego znaczenia dostarczanych informacji”.
Cały personel utrzymania ruchu powinien posiadać podstawowe zrozumienie analizowania olejów, zaś jedna osoba
powinna być wyznaczona na mistrza
(oryg. champion) – kogoś, kto będzie
głównym specjalistą od tego tematu.
Posiadanie takiej osoby w organizacji
użytkownika końcowego (przeszkolonej,
a najlepiej posiadającej odpowiedni certyfikat), która potrafi dokładnie interpretować raporty z analiz olejów, jest kluczem
do osiągnięcia sukcesu.
„W zakładzie musi być mistrz programu analizowania, który rzeczywiście
zostanie zaangażowany w analizy olejów”, mówi Brian Thorp. „Nie można czytać tylko pierwszych stron raportów kie-

Lubrication Engineers). Na podstawie tych
szkoleń uzyskuje się certyfikaty CLS oraz
OMA I i II (Certified Oil Monitoring Analyst, Certyfikowany Specjalista od Monitorowania Jakości Olejów).
„Uważam, że jest nadzwyczaj ważne
posiadanie dobrych relacji z laboratorium,
naszym dostawcą środków smarnych oraz
jak największą liczbą specjalistów przemysłowych”, mówi Brian Thorp. „Nigdy nie
może być zbyt wielu ludzi, od których uzyskamy fachową poradę w razie potrzeby.
Zasoby te mogą okazać się nieocenione
gdy wiemy, że coś jest nie tak z naszym
sprzętem, ale żaden z normalnych testów
nie identyfikuje problemu. Jest tak, gdy
jest bardzo ważne posiadanie ludzi, którzy rozumieją mocne i słabe strony testów
i analiz olejów, ponieważ mogą one być
w stanie zasugerować inny test, mogący
zidentyfikować problem”.

↑ Rys. 3. Raport z analizy próbki metodą zautomatyzowanej mikroskopii optycznej.
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Sześć zalecanych testów
David Godwin, przedstawiciel ds. sprzedaży przemysłowych środków smarnych w firmie Engineered Lubricants Co. ze St. Louis (stan Missouri, USA), zaleca wykonywanie następujących sześciu metod analizy olejów, jednak środki ostrożności określające, które testy zalecić,
zależą od typu płynu, zagrożeń związanych z maszyną lub personelem oraz przewidywanego stopnia zanieczyszczenia.
1.	Analiza grawimetryczna (wagowa). Pobrana próbka płynu, często wstępnie rozcieńczona rozpuszczalnikiem, jest poddawana sączeniu w próżni, poprzez uprzednio zważone sączki różnych typów i nominalnej wielkości porów (w mikronach). Wybór zależy od typu
płynu lub oczekiwanej wielkości zanieczyszczeń oraz wymiarów cząstek przechodzących przez sączek. Następnie sączek jest suszony
i ponownie ważony. Dalsza analiza może być wykonana przez obserwację pod powiększeniem w celu wyznaczenia składu cząstek, ich
wymiarów, kształtu etc. Ten test jest wspólny dla mocno zanieczyszczonych płynów, takich jak używane płyny do obróbki metali lub
oleje silnikowe (patrz rys. 1).
2. Ferrografia z bezpośrednim odczytem (direct-read ferrography). Jest to metoda statystyczna klasyfikowania cząstek zanieczyszczeń
obecnych w próbkach jako dużych lub małych. Proporcja cząstek dużych w porównaniu do małych w próbce może być bardzo wartościowa, szczególnie przy porównaniu jej z trendem dla wielu próbek pobranych z tego samego systemu w celu zaobserwowania,
czy proporcja ta zmienia się dla każdej próbki. Stosunek zawartości cząstek dużych do małych jest wskaźnikiem stopnia zużywania się
maszyny, która zaczyna generować duże cząstki zużycia (patrz rys. 2).
3. Badanie zawartości zanieczyszczeń przy użyciu automatycznego licznika cząstek, wykorzystującego zmiany natężenia światła przechodzącego przez badaną próbkę. Test ten potrafi wykryć i określić ilościowo cząstki o różnych wymiarach, zgodnie z wieloma normami, takimi jak NAS, SAE, CM or ISO. Może być wykorzystany do wyznaczenia masy cząstek w jednostce objętości płynu poprzez
zmianę zakresów rozmiarów i dokonywanie oszacowań wydajności lub działania filtracji. Jest to wspólny test dla olejów hydraulicznych, przekładniowych, silnikowych etc.
4. Ferrografia (ferrography). Jest to badanie cząstek znajdujących się w próbce płynu, wykorzystujące pole magnetyczne o dużym gradiencie do rozdzielenia ferromagnetycznych cząstek produktów zużycia. Na jego podstawie można określić przyczynę awarii lub stopień zużycia maszyny. Jego możliwość przewidywania stopnia zużycia maszyny jest nieoceniona przy wczesnym wykrywaniu zużycia
oraz problemów, tak więc można dokonać napraw, zanim nastąpi bardzo poważna w skutkach awaria. Metoda ta jest wykorzystywana w większym stopniu dla olejów i płynów pracujących w systemach krytycznych, takich jak oleje silnikowe i płyny hydrauliczne
w serwomechanizmach, kompresorach powietrza, które muszą działać niezawodnie, turbinach etc.
5. Zautomatyzowany test optyczny. Wykorzystuje on sterowany za pomocą komputera mikroskop, który potrafi obserwować cząstki
wyłapane w filtrach, takie jak sączki grawimetryczne i dyskryminować typy cząstek w celu skupienia się tylko na niektórych z nich,
takich jak cząstki zużycia, a nie zanieczyszczeniach zewnętrznych. Dane są dostarczane wraz z dużymi możliwościami obróbki statystycznej, klasyfikacji cząstek według kodów ISO oraz wymiarów 10 największych cząstek (patrz rys. 3).
6. Skanowanie za pomocą mikroskopu elektronowego. W metodzie tej można analizować cząstki na slajdzie ferrogramu lub filtrze grawimetrycznym oraz identyfikować wymiary i skład zanieczyszczeń.

ków smarnych, jednak gdy weźmiemy
pod uwagę koszty rzeczywiste – odbioru,
magazynowania, utylizacji, instalowania
oraz robocizny – to koszty te mogą wynieść
przeciętnie od 4 do 7 razy więcej od ceny
za litr środka smarnego.”
Wiele zakładów przemysłowych dokonuje redukcji personelu i zleca wykonywanie prac związanych z utrzymaniem ruchu firmom zewnętrznym (outsourcing). Na przykład niektóre zespoły
ds. konserwacji prognozowanej, liczące
przedtem od 4 do 6 pracowników,
zostały zredukowane o połowę. Dziś prawie wszystkie organizacje, niezależnie
od ich dochodów, stale poszukują metod
wyciskania więcej z personelu i sprzętu.
Jednym ze sposobów realizacji tego jest
przez wykorzystanie odpowiednich technologii. A w przypadku analizy olejów
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technologia ta oznacza odpowiednie oprogramowanie.
Jednak takie oprogramowanie, jeśli nie
jest napisane i wdrożone starannie, może
generować nawet więcej nadmiernych
danych, którymi nie da się zarządzać, niż
tradycyjne metody analizy olejów.
„Niestety napotykam w swojej pracy
wiele zakładów, które w ogóle nie wykonują monitoringu stanu technicznego urządzeń, opartego na analizach środków
smarnych. Jest to dla mnie niepojęte”,
mówi Mike Johnson. „Jedynym powodem
tego, że taki zakład zaniedbuje wykonywanie analiz środków smarnych jako filaru
swoich działań związanych z kontrolowaniem stanu technicznego maszyn jest to, że
dyrektorzy ds. finansowych zwyczajnie nie
rozumieją, jaka wartość istnieje w takich
działaniach. Analizowanie środków smar-

nych dla celów kontroli stanu technicznego
jest warte co najmniej 5 razy więcej od
ceny zakupu tych środków, a w rzeczywistości nawet ponad 10 razy. Każdy z nas
bardzo chciałby móc tak zainwestować
pieniądze, aby uzyskać 5-krotny zwrot
w ciągu roku lub, tak jak w omawianym
temacie, w okresie ponad 3 lat”.

Dane nie są w formie nadającej
się do wykorzystania.
Raporty, które są trudne do zrozumienia
dla przeciętnej osoby, to jedno, zaś raporty
będące trudnymi nawet dla kierowników
nadzoru parku maszynowego to drugie.
Większość raportów z analiz używanego
oleju idzie prosto do kierownika nadzoru
parku maszynowego, który jest odpowiedzialny za ich przegląd, nakreślenie kie-
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runku działań, przydzielenie pracownikom
zadań oraz ich realizację. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w praktyce
ma miejsce bardzo mało działań poza zwykłym przejrzeniem tych raportów.
Dlaczego? Ponieważ kierownik nadzoru parku maszynowego jest zwykle przytłoczony trudnym do zinterpretowania zbiorem kodów i liczb. Nawet
fachowcy z laboratoriów wykonujących analizy mówią, że użytkownicy końcowi mogą ulegać frustracji przy próbach
odszyfrowania raportów.
„Przez cale lata współpracowałem
z 6 różnymi laboratoriami, wykonującymi analizy dla nas”, mówi Brian Thorp.
„Wszystkie ich raporty różniły się formatem, jednak zawierały wszystkie wymagane informacje wymienione na listach.
Niektóre z tych raportów posiadały wiele
dodatkowych wykresów, grafik oraz
innych elementów, których generalnie nie
wykorzystywałem”.
Dla innych odbiorców raporty z analiz
wymagają tylko nieco ulepszeń. Jak mówi

Szkolenia

Mike Roth „Jesteśmy zadowoleni z formatu raportów. Jedyna dodatkowa funkcjonalność, którą chciałbym posiadać, to
możliwość uzyskiwania informacji o trendach dla każdego konkretnego systemu.
Ważne jest opracowywanie raportów
dostosowanych do użytkownika końcowego oraz parametrów obserwacji, które
użytkownik ten będzie mógł wykorzystać
do szybkiego i efektywnego diagnozowania
dowolnego problemu”.
Mike Johnson dodaje, że istnieje wiele
przyczyn tego, że klienci nie wykorzystują informacji podanych w raportach.
„Brak wiedzy na temat tego, co można zrobić z danymi otrzymanymi z laboratorium,
jest prawdopodobnie naszym największym utrudnieniem. Jesteśmy wszyscy
zbyt zajęci i przeciążeni pracą, aby jeszcze poświęcać czas wymagany na uzyskanie dogłębnej wiedzy na ten temat. Mam
kilku klientów, którzy są bardzo skuteczni
w swoich działaniach związanych z monitoringiem stanu technicznego urządzeń na
podstawie analizy środków smarnych, zaś

wspólnym mianownikiem dla tych klientów są dedykowane zasoby, które oczywiście są uzyskiwane po przekonaniu się
przez kierownictwo firmy, że wyznaczenie
czasu na analizowanie raportów i posiadanie pracowników z zaawansowanymi
umiejętnościami jest bardzo wartościowe”.
Najważniejsze jest to, że jakakolwiek
jest przyczyna niewdrażania przez użytkowników końcowych programu analiz
olejów w maksymalnym stopniu, to nie
zawsze jest to ich wina. Gdy programy
analizy płynów nie spełniają ich oczekiwań, to błąd zwykle tkwi w raportach,
które są niemal niemożliwe do odszyfrowania dla przeciętnej osoby, problemach
z budżetem, ograniczeniach czasowych
i/lub raportach z zaleceniami, które są
trudne do wdrożenia.

Jeanna Van Rensselar jest publicystką Stowarzyszenia STLE, będącego partnerem
CFE Media. 


Mając na uwadze sytuację związaną z koronawirusem, stworzyliśmy cykl szkoleń on-line,
dzięki którym bez wychodzenia z domu zyskają Państwo wiedzę,
jak przy pomocy różnych narzędzi zwiększyć wydajność, obniżyć koszty,
zadbać o bezpieczeństwo oraz wprowadzić najlepsze rozwiązania.

✓ Szkolenia
on-line

✓ 100% zawartości
merytorycznej szkolenia

✓ Certyfikat zaświadczający
o udziale w szkoleniu

Więcej informacji na stronie www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia

Zarejestruj się już dziś!
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Klasyfikacja

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

Ś

rodki smarne stosowane w przemyśle to bardzo duża grupa produktów, zróżnicowana pod względem
składu chemicznego i związanych z nim
właściwości oraz zakresu zastosowania.
Jak trudno odpowiednio je dobrać, wiedzą
ci, którzy na co dzień mają do czynienia
z awariami i przestojami maszyn w zakładach produkcyjnych.
Konsekwencje niewłaściwego doboru
środka smarnego mogą być bardzo

Podstawą we właściwym doborze
smarów jest uwzględnienie zastosowania,
do którego są one przeznaczone.
poważne. Krzysztof Cholewa, dyrektor
spółki TriboTec Polska, wyjaśnia:
– Po pierwsze, przy źle dobranym środku
węzeł tarcia będzie nieodpowiednio smarowany. Przy zastosowaniu zbyt rzadkiego środka (czyli o zbyt niskiej klasie penetracji) może się okazać, że środek
smarny zbyt szybko z niego wypływa.
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Następuje wtedy przedwczesne zerwanie
filmu smarnego i warunki pracy współpracujących powierzchni gwałtownie się
pogarszają. Wzrastają zarówno siły tarcia,
jak i zużycie powierzchni. Z kolei stosowanie zbyt gęstych smarów (czyli o zbyt
wysokiej klasie penetracji) może prowadzić do zwiększonych oporów pracy
łożyska i jego nadmiernego nagrzewania. Drugą konsekwencją może być problem z pompowalnością środka smarnego w systemie centralnego smarowania.
Środki smarne stają się ciężej pompowalne wraz ze spadkiem temperatury.
Zjawisko to zachodzi w różnym stopniu dla różnych rodzajów i typów środków smarnych. Jeśli zastosowany smar
lub olej nie będzie pompowalny w temperaturze pracy maszyny, to system smarowania nie będzie w stanie go prawidłowo dozować do węzłów tarcia. Warto
tu nadmienić, że zdecydowana większość systemów smarowania może pracować nawet w bardzo niskich temperaturach i mogłaby nadal pompować środki
smarne, gdyby te miały zapewnioną
odpowiednią pompowalność. Kolejnym
problemem może być takie zgęstnienie
smaru, które uniemożliwi jego przemieszczanie się w zbiorniku pompy smarowniczej. Może dojść wtedy do sytuacji, w której nawet jeśli zbiornik wyposażony jest
w mieszadło, to i ono nie jest w stanie
zapewnić prawidłowego zasilania sek-
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oksydacyjna, chroniąca przed niszczącą
kombinacją temperatury i tlenu.
Grupa C dotyczy przekładni, a środki
smarowe w jej obrębie są podzielone na
11 klas. Rozróżnia się tu oleje mineralne,
półsyntetyczne i syntetyczne. Do półsyntetycznych zalicza się oleje składające się
z mieszaniny uszlachetnionych baz mineralnych i syntetycznych. Oleje syntetyczne w większości są produkowane na
bazie PAO i poliglikoli.
Grupa M w normie PN-EN ISO 6743
obejmuje obróbkę metali. To 17 rodzajów
środków smarnych, zawierających bazę
mineralną, roślinną lub syntetyczną oraz
dodatki, których skład jest zależny od
zastosowania. Oleje te nie zawierają wody
i nie tworzą z nią trwałych emulsji.
Grupa R dotyczy czasowej ochrony przed
korozją i wyróżnia 18 rodzajów środków smarnych. Pojęcie ochrony czasowej zakłada, że środki te można usunąć z posmarowanych nimi powierzchni.
Jako środki ochrony czasowej metali
przed korozją stosowane są np. mineralne
z pakietem dodatków (tzw. oleje konserwacyjne) oraz oleje konserwacyjne z rozpuszczalnikiem.
Smary plastyczne zaklasyfikowano do
grupy X. Tego rodzaju środki używane są
wtedy, gdy zastosowanie olejów jest nieuzasadnione względami technicznymi lub
ekonomicznymi. Do większości smarów
– szczególnie pracujących w wysilonych
warunkach – wprowadza się dodatki
uszlachetniające: inhibitory utlenienia,
inhibitory korozji, dodatki smarnościowe,
modyfikatory struktury, dodatki adhezyjne.
Grupa Y – inne zastosowania – obejmuje środki smarowe niesklasyfikowane
w innych grupach normy PN-EN ISO
6743. Smary te podzielono na 21 podgrup dotyczących różnych zastosowań.
Są to m.in. środki zapobiegające pyleniu pyłu z węgla, koksu lub cementu oraz
nawozów sztucznych, składniki środków do opryskiwania roślin (nośnik olejowy), oleje do honowania i polerowania
metali, składniki środków do impregnacji drewna (nośnik olejowy), oleje kalibracyjne i testowe.
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W grupie P mieszczą się środki do smarowania narzędzi pneumatycznych, a więc
rafinowane oleje mineralne, syntetyczne
(estrowe lub poliglikolowe) oraz roślinne.
Środki te muszą być nietoksyczne, gdyż
istnieje ryzyko wdychania przez operatora
maszyny mgły olejowej. Smary te dzielą
się na dziewięć rodzajów.
Grupa Q dotyczy ciekłych nośników ciepła. Stosowane tu oleje mineralne muszą
być głęboko rafinowane w celu usunięcia
działających korozyjnie aktywnych związków siarki i innych chemicznie niestabilnych składników. Olejowe nośniki ciepła,
podzielone w ramach grupy na pięć podgrup, charakteryzuje przede wszystkim:
stabilność termiczna, termooksydacyjna
oraz odporność na tworzenie osadów.
Środki do smarowania prowadnic ślizgowych są sklasyfikowane w grupie G.
Dzielą się na trzy rodzaje, w zależności od
właściwości i materiału, z którego wykonane są prowadnice. Do smarowania prowadnic ślizgowych stosuje się rafinowane
oleje mineralne, a w szczególnych przypadkach syntetyczne (estrowe lub poliglikolowe) oraz roślinne w klasie jakościowej ISO-L-G, o lepkości od VG 68 do
VG 220, a VG 320 w przypadku bardzo
obciążonych prowadnic.
Grupa U dotyczy obróbki cieplnej i związanych z nią płynów hartowniczych,
podzielonych na 26 rodzajów. Oleje hartownicze to czyste (bez dodatków) parafinowe oleje mineralne, z zawartością
siarki w granicach 0,10–1,0%, a także
oleje roślinne. Niekiedy do składu olejów
hartowniczych wprowadzane są dodatki
uszlachetniające: przyspieszacze hartowania (środki zwilżające), przeciwutleniające (inhibitory utlenienia), wiskozatory
(modyfikatory lepkości).
Grupa E klasyfikuje oleje do silników
wewnętrznego spalania. Środki te stosuje
się do smarowania silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym (np. w motocyklach, motorowerach, skuterach śnieżnych) oraz czterosuwowych z zapłonem
iskrowym (np. małych silników benzynowych, w motocyklach, skuterach),
a dzielą się one na pięć podgrup.
Grupa B dotyczy antyadhezyjnej ochrony
form. Jak dotąd klasyfikacja tej grupy
środków nie została przez ISO opraco-
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Na rynku polskim
dostępna jest bogata
oferta środków smarnych
do różnych zastosowań
przemysłowych.
wana. Polska norma PN-B-19305:1996
klasyfikuje środki formierskie jako: olejowe, oznaczane symbolem (O), oraz
emulsyjne, oznaczane symbolem (E). Specjalną grupę olejów formierskich stanowią oleje biodegradowalne, produkowane
na bazie olejów roślinnych (rzepakowego,
słonecznikowego itp.) oraz/lub rozpuszczalników niezawierających węglowodorów aromatycznych.
Grupa Z uwzględnia środki smarowe do
cylindrów maszyn parowych. Klasyfikacja
dla tej grupy środków smarowych dotychczas nie została przez ISO opracowana.
Oleje cylindrowe przeznaczone są do smarowania cylindrów, części rozrządowych
i dławic maszyn parowych. Wysokie temperatury pracy sprawiają, że smary te
muszą się cechować dużą lepkością oraz
stabilnością termooksydacyjną oleju.
Grupa N – ostatnia w klasyfikacji PN-EN
ISO 6743 – to oleje elektroizolacyjne.
Środki te powinny się cechować dobrymi
właściwościami izolacyjnymi, a także
stosunkowo małą lepkością, dzięki której możliwe jest skuteczne chłodzenie.
ISO nie zamierza opracowywać własnej
normy klasyfikującej ciecze elektroizolacyjne. Klasyfikację tych cieczy przygotowała Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC), z którą ISO ściśle współpracuje.

Przykłady z oferty rynkowej
Na rynku polskim dostępna jest bogata
oferta środków smarnych do różnych
zastosowań przemysłowych. Oto propozycje kilku wybranych firm.
Firma Ecol jest m.in. dystrybutorem olejów i smarów dla przemysłu spożywczego produkcji szwajcarskiej firmy
STRUB, wśród których znajdują się np.
syntetyczne oleje sprężarkowe klasy Hi-Tech: STRUB Food Comp (32, 46, 68,
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Przemysław Niedzielski, kierownik produktu w firmie ORLEN OIL

Dobór środka smarnego do zastosowań przemysłowych
Dobierając środek smarny do zastosowań przemysłowych, należy
kierować się przede wszystkim zaleceniami producenta maszyny
lub urządzenia, które znajdują się w instrukcji OEM. Dobór cieczy roboczej w danym urządzeniu dokonywany jest zazwyczaj
już na etapie projektu takiej jednostki. Odpowiedni środek smarowy wybierany jest w zależności od specyfiki danego urządzenia
(warunków pracy, minimalnych i maksymalnych temperatur, ciśnienia, planowanych wymian oleju).
Aby wybór właściwego środka smarowego był łatwiejszy,
powstało wiele klasyfikacji jakościowych dla olejów przemysłowych opracowanych
przez organizacje normalizacyjne, takie jak ISO, DIN czy ASTM. Najpopularniejsza jest
klasyfikacja według międzynarodowej normy PN-EN ISO 6743.
Oprócz norm klasyfikacyjnych opracowano wiele norm jakościowych, określających
właściwości fizykochemiczne, jakie musi spełnić dany środek smarowy. Dodatkowo
producenci maszyn i urządzeń przygotowali własne klasyfikacje jakościowe. Po spełnieniu wszystkich wymagań, które często znacznie przewyższają podstawowe parametry zawarte w normach DIN czy ISO, producenci wydają stosowne aprobaty potwierdzające wysoką jakość produktów do stosowania w podzespołach ich konstrukcji, np.
w pompach hydraulicznych.
Spełnienie wymagań technicznych nie jest jedynym czynnikiem decydującym
o wyborze produktu z zakresu smarowania. Użytkownik maszyny bierze również pod
uwagę cenę, rozpoznawalność marki, to, czy produkt sprawdził się wcześniej w eksploatacji, a także jego ewentualne nowe właściwości.
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Klasyfikacja wg normy
PN-EN ISO 6743 to
obszerny poradnik pomagający właściwie dobrać
środek smarny do konkretnego zastosowania.
żarkowe Summit i Tyreno, które spełniają
wymóg wzajemnej tolerancji z powietrzem, gazami technologicznymi i czynnikami chłodniczymi; można je również
stosować do odpompowywania gazów,
np. w pompach próżniowych.
Z kolei w ofercie firmy Lotos Oil znajduje się wiele smarów przemysłowych
do różnorodnych zastosowań, m.in. olej
do prowadnic RC, przeznaczony do smarowania prowadnic ślizgowych i pionowych przy różnych obciążeniach mechanicznych, w szerokim zakresie temperatur pracy, olej hydrauliczny EMULKOP
HFC, przeznaczony do układów, które
pracują w warunkach zagrożenia pożarowego, np. do maszyn odlewniczych, pras
hydraulicznych, pomp hydraulicznych
pracujących pod wysokim obciążeniem;
szczególnie rekomendowany do urządzeń
w kopalniach węgla pracujących pod ziemią. KOMOTOL EXTRA to olej silnikowy przeznaczony do sporządzania mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym pracujących
na paliwie gazowym (np. gazie ziemnym), zalecany do smarowania silników
i sprężarek gazowych stacjonarnych zasi-

lanych sprężonym gazem ziemnym. SIGMUS L-DAB 32-150 jest przeznaczony
do smarowania tłokowych i rotacyjnych
(łopatkowych) sprężarek powietrza, pracujących w średnich warunkach eksploatacyjnych, przy zróżnicowanych temperaturach pracy, zaś olej cylindrowy CL
stosowany jest do cylindrów, części rozrządowych i dławic maszyn parowych,
do układów obiegowych wymagających,
nieemulgujących maszynowych przekładni mechanicznych oraz innych wysilonych układów, wymagających oleju
o wysokiej przyczepności i odporności na
wodę.
Firma ORLEN OIL w ostatnim czasie wprowadziła do oferty nowe oleje dla
przemysłu, m.in. HYDROL POWER L-HV
– olej hydrauliczny o podwyższonym
wskaźniku lepkości i wysokiej odporności na ścinanie. Produkt ma specjalnie
dobraną formulację zapobiegającą tworzeniu kwasów i osadów w procesie utleniania, podczas trudnych warunków pracy.
Z kolei HYDROL BIO HETG EL 46 to
wysoce biodegradowalny olej hydrauliczny, produkowany na bazie specjalnie wyselekcjonowanego oleju roślinnego
oraz przyjaznych dla środowiska dodatków uszlachetniających, które zapewniają
niską toksyczność, minimalizując wpływ
na środowisko w przypadku rozlania lub
wycieku. Linia syntetycznych olejów do
przekładni przemysłowych TRANSGEAR
PE jest produkowana na bazie polialfaolefin (PAO) i estrów oraz specjalnie wyselekcjonowanych dodatków uszlachetniających. Oleje Transgear PE są przeznaczone do smarowania wszelkiego rodzaju
wysokoobciążonych przekładni zębatych
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maszyn i urządzeń przemysłowych narażonych na wystąpienie zjawiska micropittingu, pracujących w temperaturach do
180°C. Oleje turbinowe TURBINEX TG
PREMIUM o wysokiej stabilności termooksydacyjnej są produkowane w oparciu o oleje bazowe z hydrokrakingu grupy
III. Zawierają dodatki uszlachetniające,
takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz
dodatki extreme pressure. DELGAS PREMIUM L 40 to niskopopiołowy olej do
stacjonarnych silników gazowych, produkowany na bazie specjalnie rafinowanych
olejów bazowych oraz starannie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. Zawarte w oleju dodatki dyspergująco-myjące regulują powstawanie szlamów i osadów, dzięki czemu utrzymują
silnik w czystości.

Podsumowanie
Omawiana klasyfikacja wg normy PN-EN
ISO 6743 to obszerny poradnik pomagający właściwie dobrać środek smarny do
konkretnego zastosowania, jednak nie jest
jedynym źródłem informacji, jakie należy
brać pod uwagę. Z pewnością warto zwrócić się do ekspertów z firm oferujących
środki smarne, którzy pomogą podjąć jak
najlepszą decyzję, biorąc przy tym pod
uwagę indywidualne potrzeby zakładu
oraz panujące w nim warunki.
Anna Strożek – dziennikarka i redaktorka
od wielu lat współpracująca z prasą branżową. Interesuje się nowymi technologiami
i praktyczną realizacją koncepcji Przemysłu 4.0. 
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Pięć najlepszych rozwiązań
branżowych dotyczących
poprawy bezpieczeństwa
przedsiębiorstw w roku 2020
Nie chodzi tylko o wynik końcowy; bezpieczeństwo pracy to również zaufanie.

Adam Kowalski Control Engineering Polska

G

dy duże korporacje stają się tematem wieczornych wiadomości
po tym, jak dojdzie w nich do
wypadku z udziałem pracowników, wówczas o zagadnieniu wypadków w miejscu
pracy staje się głośno. Jednak to, co słyszymy na ten temat z mediów, to tylko

↑ Rys. 1. Przy 2,8 mln przypadków śmiertelnych przy pracy i chorób zawodowych, zgłoszonych
w 2018 r. przez prywatnych pracodawców z branży, widać dowody na to, że inwestowanie
w rozwój standardów bezpieczeństwa, systemów i produktów odpowiednich dla branży
w dłuższej perspektywie zwiększy wydajność. Zdjęcia: ErectaStep
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część historii. Dbanie o bezpieczeństwo
pracowników to poważna sprawa i dlatego należy mieć to na uwadze przez
okrągły rok. Według danych amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa
w 2017 r. co tydzień w miejscu pracy
zranieniu ulegało 85 600 pracowników.
Nie mniej szokujące są dane liczbowe
dotyczące ofiar śmiertelnych – szacuje
się, że w 2017 r. co 119 minut pracownik ponosił śmierć w miejscu pracy. Jeśli
zarządzasz środkami ochrony przed upadkiem z wysokości w przedsiębiorstwie, to
wiedz, że zagadnienie to powinno znajdować się na czele listy zagadnień bezpieczeństwa. Przy odpowiednim planowaniu wdrażanie systemów bezpieczeństwa
i produktów dobrze dopasowanych do
danego zakładu przynosi korzyści w dłuższej perspektywie. Przy 2,8 mln przypadków śmiertelnych przy pracy i chorób
zawodowych zgłoszonych w 2018 r. przez
prywatnych pracodawców z branży, widać
dowody na to, że inwestowanie w rozwój
standardów bezpieczeństwa, systemów
i produktów odpowiednich dla branży
w dłuższej perspektywie zwiększy wydajność i pomoże w zmniejszeniu rotacji pracowników. Niemniej jednak budżet nie
będzie czynnikiem decydującym o opracowaniu kompleksowego planu. Produktywność nie musi się odbywać kosztem
bezpieczeństwa pracowników. Co więcej, prawie wszystkim wypadkom można
zapobiec. Kierownicy zakładów, którzy
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Brak ochrony przed upadkiem z wysokości jest
już od dziewięciu lat jednym z najpoważniejszych
naruszeń przepisów amerykańskiej organizacji
OSHA.
wdrożą poniższe pięć sprawdzonych sposobów postępowania, będą prawdopodobnie świadkami wzrostu zysków przy
jednoczesnym czerpaniu długofalowych
korzyści z bezpieczeństwa, takich jak wyższe wskaźniki zadowolenia pracowników
i utrzymania ich w firmie, zwiększona
wydajność i lepsza reputacja marki.

1. Prowadzenie regularnej oceny
ryzyka
Kanadyjskie Centrum Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (CCHOS) sugeruje, że
pierwszym krokiem w kierunku poprawy
bezpieczeństwa jest dokładne przyjrzenie się miejscu pracy w celu zidentyfikowania wszystkich czynników powodujących zagrożenie. Do zagrożeń można zaliczyć wszystko, począwszy od ochrony
pracowników przed upadkiem podczas
pracy na wysokości powyżej jednego
metra lub podczas podnoszenia i przechodzenia nad sprzętem, poprzez ergonomię
i potencjalne urazy w wyniku powtarzających się czynności ruchowych, a także
narażenie na działanie szkodliwych substancji chemicznych lub skrajnych temperatur. Należy wziąć pod uwagę wszystko,
co wpływa na dobre samopoczucie pracowników. Po zidentyfikowaniu zagrożeń
dokładna analiza i ocena pozwoli określić
ich prawdopodobieństwo i potencjalną
dotkliwość. W tym momencie można już
podjąć decyzję o tym, jakie środki należy
wprowadzić w celu skutecznego wyeliminowania ryzyka. Kuszące jest przekonanie, że Twój zespół wie najlepiej, kiedy
należy zapewnić pracownikom bezpie-

Listopad/Grudzień 2020

czeństwo w zakładzie. Dowody sugerują jednak, że zapraszanie osób z zewnątrz,
z odpowiednim
doświadczeniem
zawodowym w swojej branży i w dziedzinie bezpieczeństwa,
będzie bardziej wartościowe niż samo spojrzenie od wewnątrz.
Niech ktoś, kto nie ma
wyrobionej opinii na
temat sytuacji w zakładzie, pomoże znaleźć
miejsca, w których
można dokonać ulepszeń. Co najważniejsze, pamiętaj, aby używać okresowej oceny
ryzyka jako narzędzia
do poprawy wyników,
a nie tylko do unikania najgorszych sytuacji. Pamiętając o szerokim obrazie sytuacji,
automatycznie obniżysz wskaźniki incydentów i zwiększysz
marżę zysku. CCHOS
oferuje szereg list kontrolnych, tabel i wskazówek dostępnych za
darmo na swojej stronie internetowej.
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↑ Rys. 2. Zagrożenia obejmują ochronę pracowników przed upadkiem podczas pracy na wysokości powyżej jednego metra lub
podczas podnoszenia i opuszczania sprzętu.

2. Po pierwsze
skoncentruj się na działaniach
prewencyjnych
Brak ochrony przed upadkiem z wysokości jest już od dziewięciu lat jednym
z najpoważniejszych naruszeń przepisów
amerykańskiej organizacji OSHA. Oznacza to, że menedżerowie obiektów nie
muszą się zastanawiać, od czego rozpocząć poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dodajmy do tego fakt, że 40%
wypadków śmiertelnych w miejscu pracy
jest spowodowanych upadkiem, a koszty
leczenia w związku z upadkiem pracow-

nika wynoszą 70 miliardów dolarów
rocznie w samym USA. Jest to dowód na
to, że ochrona przed upadkiem powinna
być priorytetem. Ale co by było, gdyby
na dobre wyeliminować zagrożenie? Często kierownicy zakładów podkreślają
wysiłki podejmowane w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy
na wysokości. Sprzęt chroniący przed
upadkiem z wysokości, taki jak uprzęże
i plany ratunkowe, musi spełniać normy
bezpieczeństwa, ale w większości przypadków nie wystarcza do stworzenia

75

Bezpieczeństwo 2021

← Rys. 3. Brak ochrony przed upadkiem
z wysokości jest jednym z najpoważniejszych naruszeń przepisów amerykańskiej organizacji OSHA i znajduje
się na tym miejscu już od dziewięciu
lat. Ponadto 40% wypadków śmiertelnych w miejscu pracy spowodowanych
jest upadkiem z wysokości, a pracodawcy wydają co roku aż 70 mld USD
na koszty leczenia z powodu upadku.

w pełni bezpiecznego miejsca pracy.
W artykule opublikowanym w Harvard
Business Review w marcu 2018 r. David
Michaels, były asystent sekretarza organizacji OSHA ds. pracy, zasugerował, że
poważne wypadki wskazują na znacznie większy problem. Dalej sugeruje on,
że firmy mogą być jednocześnie skuteczne i bezpieczne. W rzeczywistości
praktycznie wszystkim urazom w miejscu pracy można zapobiec, a zarządzanie bezpieczeństwem i doskonałość operacyjna są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli
chodzi o programy bezpieczeństwa oparte
na zapobieganiu wypadkom, inicjatywy
wprowadzane w całej firmie jednocześnie
zawsze będą bardziej skuteczne niż pojedyncze działania. Odpowiednie szkolenia gwarantują, że każdy wie, co należy
zrobić w razie urazu lub wypadku. Praktyka czyni mistrza. Poświęcenie czasu
na naukę scenariuszy pomaga pracownikom i menedżerom być przygotowanymi
na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia. Ludzie mają tendencję do zachowań
odruchowych, a nie wyuczonej reakcji
w razie wypadku, więc upewnij się, że
w całym obiekcie umieszczone są znaki
z prostymi i bezpośrednimi instrukcjami,
które należy wykonać, gdy ktoś ulegnie
wypadkowi.
Upadki nie są jedynym zagrożeniem,
któremu można zapobiec w pracy. Twoim
obowiązkiem jest zapobiegać istnieniu
każdej sytuacji, która zagraża bezpieczeństwu pracownika.
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Przegrzanie, porażenie prądem, ochrona
przed wyciekami chemikaliów, wypadki z udziałem pojazdów i ciężkiego
sprzętu oraz bliskość niebezpiecznych maszyn to
częste problemy
w zakładach.
Przegrzanie, porażenie prądem,
ochrona przed wyciekami chemikaliów,
wypadki z udziałem pojazdów i ciężkiego
sprzętu oraz bliskość niebezpiecznych
maszyn to częste problemy w zakładach.
Dokładny program zapobiegania wypadkom wymaga regularnych szkoleń, wysokiej jakości sprzętu oraz kultury organizacyjnej, która obejmuje bezpieczeństwo
i szacunek dla wszystkich pracowników.
Pracownicy, którzy czują się upoważnieni do wzajemnego wspierania się
w tworzeniu środowiska pracy, w którym bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, są doszkalani w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu. Ci, którzy w pełni rozumieją, jak w bezpieczny
sposób wykonywać swoje obowiązki, są
zwykle bardziej krytyczni wobec własnych zachowań. Zaangażowanie pracow-

ników i skupienie ich uwagi na właściwym zarządzaniu zespołem pozwala lepiej
wykorzystać wysiłek poświęcony działaniom prewencyjnym. Należy pamiętać, że
bezpieczeństwo to po prostu dobra praktyka biznesowa. Korzyści z inwestowania czasu i energii w dobry plan bezpieczeństwa to większe zadowolenie z pracy,
lepszy wizerunek firmy i mniejsza rotacja
pracowników, większa wydajność i efektywność oraz mniejsze koszty związane
z rozwiązywaniem problemów.

3. Rozwój kultury
bezpieczeństwa
W jednym z ostatnich podcastów
o nazwie The Safety Pro Blaine J. Hoffman zasugerował, że rozwój kultury bezpieczeństwa wyrażający się demonstracją
oczekiwań co do skuteczności zasad bezpieczeństwa powinien być priorytetem
dla wszystkich kierowników w zakładzie.
Należy poświęcić trochę czasu na rozwój
kultury bezpieczeństwa w całym przedsiębiorstwie, aby wszyscy, od kierowników
do operatorów na hali, mieli świadomość,
że przekraczanie granic i pomijanie protokołów bezpieczeństwa nie będzie tolerowane. Dzięki inwestycji w nowe systemy
komunikacji, wzajemnej odpowiedzialności oraz odpowiedniemu świętowaniu
sukcesów w regularnych odstępach czasu
wzrośnie zaufanie, motywując do rozwoju
i postępu wszystkich członków zespołu.
Zachęcaj do zachowań, które są przykładem pozytywnej kultury organizacyjnej,
i obserwuj, jak rozwija się energia współpracy i wzajemnego wsparcia w Twoim
miejscu pracy. Umożliwienie pracownikom zgłaszania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych oraz propozycji usprawnień
tworzy atmosferę wzajemnego szacunku
i osobistej odpowiedzialności. Utrzymuj
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otwarte linie komunikacji i bądź gotowy
rozważyć rozwiązania, których być może
nigdy wcześniej nie rozważałeś. Menedżerowie, którzy są otwarci i pracują nad
tym, aby pozostać w bliskim kontakcie ze
swoimi zespołami, o wiele częściej słyszą
o tym, co nie działa, z perspektywy pracowników. Hoffman sugeruje, że chociaż
liderzy nie mogą zmuszać ludzi do rozwijania znaczącego poczucia odpowiedzialności, mogą aktywizować pracowników
poprzez kształtowanie kultury organizacyjnej, która promuje odpowiedzialność.
Nikt nie chce być robotem. Menedżerowie zakładu, którzy stawiają sobie cele
związane z wydajnością ponad wszystko
inne, mogą nieumyślnie zachęcać do niebezpiecznych zachowań. Jeśli pracownicy
muszą łamać zasady, aby spełnić oczekiwania, mogą ucierpieć ludzie. W swoim
artykule na temat HBR David Michaels
twierdzi, że aby osiągnąć znaczący postęp
w zapobieganiu urazom, firmy muszą
wybrać zestaw wskaźników mierzących
postęp w realizacji wybranych przez siebie celów. W przeciwieństwie do opóźnionych wskaźników, takich jak możliwe do
zarejestrowania urazy, śledzenie wskaźników wiodących jest najbardziej produktywnym sposobem na zmniejszenie
ryzyka powstawania poważnych urazów
i ofiar śmiertelnych. Wskaźniki wiodące
są z natury rzeczy bardziej skoncentrowane na zapobieganiu i muszą być jednoznacznie dopasowane do systemów, produktów i procesów danego zakładu. Przykłady to identyfikacja lub ograniczanie
konkretnych zagrożeń, badanie incydentów i działania następcze. Michaels zaleca
rozpoczynanie od małej skali i dodawanie
kolejnych w miarę dojrzewania programu
bezpieczeństwa. Skupienie się na najgorszym scenariuszu ma sens. W ten sposób
jednak nie docieramy do źródła problemu.
Same środki bezpieczeństwa są w najlepszym razie próbą zadowolenia organizacji zajmujących się tworzeniem procedur
bezpieczeństwa. Dzięki ustanowieniu kultury bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku w całej firmie będziesz wyprzedzać
wypadki, którym można zapobiec, i budować zespół lojalnych pracowników.

4. Poznaj swoje obowiązki
Przestrzeganie prawnych standardów bezpieczeństwa jest nie lada wyczynem, niezależnie od wielkości obiektu. Oprócz
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zapewnienia środków bezpieczeństwa, do
Twoich obowiązków należy bycie na bieżąco ze standardami bezpieczeństwa typu
OSHA i IBC, określonych przez agencje
regulacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w pracy. Niezależnie od specyfiki zakładu ogólna klauzula obowiązków w sekcji 5(a)(1) ustawy
OSHA wymaga, aby pracownicy mieli
zapewnione miejsce pracy wolne od
zagrożeń mogących spowodować śmierć
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Bezpieczny dostęp dla
pracowników podczas
załadunku i rozładunku
w środowisku morskim
sprawia, że przestrzeganie przepisów jest nieco
trudniejsze.

↑ Rys. 4. Eksperci twierdzą, że aby poczynić znaczne postępy w zapobieganiu urazom,
przedsiębiorstwa muszą stosować zestaw wskaźników, które mierzą postęp w realizacji
wybranych przez nie celów.

lub uszkodzenie ciała. To ogólne oświadczenie o odpowiedzialności pozostaje
imperatywem w każdych okolicznościach,
a w szczególności, jeśli specyfika codziennej pracy nie jest ściśle uregulowana.
Na przykład norma OSHA 1910.28 stanowi, że pracodawcy muszą zapewnić
odpowiednią ochronę wszystkim pracownikom narażonym na niebezpieczeństwo
upadku i zagrożonym spadającymi przedmiotami. Dodatkowo pracodawca musi
spełnić warunek, że cały sprzęt chroniący
przed upadkiem z wysokości spełnia kryteria zawarte w normie OSHA 1910.29.
Normy te określają sprzęt stosowany
podczas pracy operatorów na wysokościach. Istnieją kody stworzone w celu
określenia wymagań dotyczących poręczy, stopni schodów, desek rozdzielczych,

rusztowań, drabin itp., w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Nieprzestrzeganie tych norm stwarza niebezpieczne warunki pracy i sprawia, że firma
jest narażona na grzywny w przypadku
kontroli. A co z szarymi strefami? Branża
transportu morskiego jest dobrym przykładem branży, która może różnie interpretować przepisy bezpieczeństwa. Bezpieczny dostęp dla pracowników podczas
załadunku i rozładunku w środowisku morskim sprawia, że przestrzeganie
przepisów jest nieco trudniejsze. Kładki
i platformy przeładunkowe muszą zapewniać pracownikom bezpieczeństwo, ale to
od Ciebie zależy, czy właściwie przeanalizujesz występujące ryzyko. Poleganie na
ekspertach z doświadczeniem w interpre-
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Chociaż nie da się przewidzieć każdego incydentu,
utrzymanie bezpiecznego
i zgodnego z przepisami
obiektu jest nie tylko właściwe, ale także stanowi
dobrą inwestycję.
tacji standardów zgodności zapewnia bezpieczeństwo i efektywność działań niezależnie od branży. Podobnie wymagania
OSHA dotyczące ochrony przed upadkiem z wysokości i zapobiegania wypadkom w branży transportu szynowego
bywają mylące i tym samym konsekwentnie od dziesięcioleci nie są egzekwowane.
Starając się zaradzić brakowi dostępnych
informacji na ten temat, OSHA zwróciła
się do liderów branży o wkład i zajęła się
szeroko rozpowszechnionymi obawami
podczas przesłuchania publicznego, które
odbyło się w styczniu 2011 r. Mimo że
pojawienie się odpowiednich wyjaśnień
planowane jest dopiero w tym roku, kierownictwo jest odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
w każdych okolicznościach. Korzystanie
z porad liderów branży w zakresie bezpieczeństwa to właściwa decyzja, ponieważ przestrzeganie przepisów jest często względne. Konsultanci i producenci
sprzętu mogą być cennymi sprzymierzeńcami, ponieważ firmy pracują nad tym,
aby zachować zgodność z aktualnymi
przepisami w miarę rozwoju środowiska
produkcyjnego.

5. Bezpieczeństwo w liczbach
Chociaż nie da się przewidzieć każdego incydentu, utrzymanie bezpiecznego i zgodnego z przepisami obiektu
jest nie tylko właściwe, ale także stanowi dobrą inwestycję. Według Narodowej Rady Bezpieczeństwa największa kara nałożona na pracodawcę w roku
2019 wynosiła prawie 1,8 miliona dolarów. Szacuje się, że obrażenia i zgony
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związane z pracą kosztują społeczeństwo
rocznie 164,6 miliarda dolarów. Ważne
jest, aby przy ocenie tego, jak duże są
koszty związane z urazem, brać pod
uwagę koszty zarówno bezpośrednie, jak
i pośrednie. Artykuł w magazynie Safety
+ Health z grudnia 2018 roku sugeruje, że koszty bezpośrednie obejmują
odszkodowania dla pracowników, koszty
medyczne i prawne. Koszty pośrednie
obejmują utratę produktywności, zatrudnienia i szkolenia pracowników zastępczych, czas i wydatki związane z prowadzeniem dochodzenia w sprawie wypadków, naprawę uszkodzonego sprzętu oraz
wdrożenie środków naprawczych. Inwestycja czasu i pieniędzy w kompleksowy
program bezpieczeństwa jest konieczna,
a w celu jego wzmocnienia należy
uwzględnić obliczenia przedstawione
przez doradcę ds. BHP w styczniu 2019
roku. Menedżerowie ds. bezpieczeństwa
powinni być przygotowani do wyraźnego
wykazania zwrotu z inwestycji (ROI) swoich wysiłków poprzez wcześniejsze przeprowadzenie obliczeń. Aby obliczyć procent zysku z każdego wydanego dolara na
szkolenia, konieczne jest śledzenie wydatków na projektowanie, opracowywanie, administrację, realizację i ocenę programów. Podobnie należy również określić korzyści płynące z prewencji, w tym
zmniejszenie kosztów pracy i rotacji pracowników, w połączeniu ze wzrostem
wydajności, konkurencyjności i rentowności. Zgodnie z formułą zawartą w artykule, autor sugeruje, że uzasadnione jest
oczekiwanie, iż każda złotówka wydana
na szkolenia, może przynieść zysk netto
równy trzem złotym. Tego rodzaju informacja zwrotna i analiza może w znacznym stopniu przyczynić się do ustalenia
skuteczności Twojego programu szkoleniowego i jego wartości dla pracodawcy.
Firmy, które poważnie traktują swoje
strategie dotyczące bezpieczeństwa, są
bardziej stabilne dla inwestorów, ubezpieczycieli, klientów i pracowników. Kompleksowe strategie bezpieczeństwa, które
obejmują zakup, utrzymanie i szkolenie
wysokiej jakości, odpowiedniego sprzętu,
mogą początkowo kosztować więcej, ale
w dłuższej perspektywie okażą się opła-

calne. Wybierz współpracę z renomowanymi, wiarygodnymi producentami produktów, które spełniają lub przewyższają
aktualne normy bezpieczeństwa, ponieważ nie ma nic ważniejszego od bezpieczeństwa. Zadawaj pytania i zawsze proś
o wizyty na miejscu i odpowiednie konsultacje przed zakupem sprzętu związanego z bezpieczeństwem w Twoim obiekcie przemysłowym. Przede wszystkim
współpracuj wyłącznie z dostawcami,
którzy wykazują się starannością i posiadają doświadczenie w Twojej branży
oraz dogłębne zrozumienie norm zgodności właściwych dla danego zakładu.
Aby wyróżnić swoją firmę jako bezpiecznego i odpowiedzialnego lidera w branży,
należy mieć na uwadze, że w związku
z bezpieczeństwem zawsze można coś
poprawić. Trzeba pamiętać, że zgodność

Firmy, które poważnie
traktują swoje strategie
dotyczące bezpieczeństwa, są bardziej stabilne
dla inwestorów, ubezpieczycieli, klientów
i pracowników.
ze standardami bezpieczeństwa to minimum, jakie musimy spełnić. Aby osiągnąć doskonałość, należy mieć świadomość, że nigdy nie jest się wystarczająco
dobrym. Wdrożenie tych kroków jest najlepszym sposobem na zmniejszenie liczby
wypadków, poprawę produkcji, zwiększenie wydajności i stworzenie środowiska
pracy, z którego można być dumnym.
Graeme Murphy pracuje w zespole zarządzającym SixAxis i jest wiceprezesem ds.
strategii biznesowej i rozwoju w SafeRack.
Murphy nadzoruje strategię rozwoju biznesowego SafeRack, a także zarządza operacjami sprzedaży międzynarodowej z biura
SixAxis w Kent w Anglii. 
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Tworzymy bezpieczne miejsca pracy.
PROTECT PSC1
 Programowalny, modułowy sterownik bezpieczeństwa
 Elastyczne i skalowalne dostosowywanie aplikacji
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Trzy wskazówki w celu
uniknięcia zagrożenia dla
pracowników ze strony łuku
elektrycznego
David Manny, firma L&S Electric

P

raca związana z prądem elektrycznym może być ryzykowna, jednak
nie musi narażać nas na niebezpieczeństwo. Firmy powinny się upewnić, że
ich pracownicy znają zasady wykonywania prac z wysokim napięciem oraz wiedzą, co robić w przypadku zapalenia się
łuku elektrycznego. Zagrożenia mogą być
zminimalizowane lub wyeliminowane,
jeśli firmy i ich pracownicy przestrzegają
odpowiednich przepisów BHP.

które mogą doprowadzić do zapalenia
się łuku, obejmują: korozję, upuszczenie narzędzi, awarię sprzętu lub zapylenie. Zmniejszenie prawdopodobieństwa
zapalenia się łuku oraz ograniczenie związanych z tym zagrożeń dla ludzi wymaga
planowania i ścisłego przestrzegania przepisów ustanowionych przez Amerykańską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy (ang. Occupational Safety and
Health Agency – OSHA).

Chociaż prąd elektryczny może być
niebezpieczny na wiele sposobów, to
nigdy nie należy lekceważyć możliwości zapalenia się łuku elektrycznego.
Gdy takie zjawisko wystąpi, prąd elektryczny nie płynie zamierzoną drogą. Płynie natomiast albo do ziemi przez otaczające powietrze, albo od jednego elementu
przewodzącego do drugiego.

Poniżej podano trzy podstawowe
wskazówki dla unikania zagrożenia
łukiem elektrycznym:

Łuk elektryczny zapala się bardzo
szybko, a możliwość zranienia ludzi jest
wtedy bardzo realna. Temperatura łuku
może być trzy razy większa od temperatury na powierzchni Słońca. Hałas
powodowany przez łuk jest tak duży, jak
wystrzał z karabinu. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo latających odłamków
metalu oraz upadku pracownika z wysokości.
Niektóre z takich przypadków są spowodowane błędem ludzkim. Niektóre
z bardziej powszechnych problemów,

80

1

Należy przeszkolić pracowników
przebywających w obszarze zagrożonym zapaleniem się łuku elektrycznego.
Każdy, kto pracuje w obszarze zagrożonym zapaleniem się łuku elektrycznego,
powinien rozumieć niebezpieczeństwo
i być świadomym tego, jakie kroki należy
podjąć, aby uniknąć problemów.

2

Należy wykonać analizę możliwości zapalenia się łuku elektrycznego.
Firmy powinny znać potencjalne miejsca
wystąpienia łuku w swoich fabrykach.
Firmy muszą wiedzieć, ile energii cieplnej może się wydzielić w takim obszarze.
W uzyskaniu tej wiedzy pomaga analiza
możliwości zapalenia się łuku elektrycznego. Po jej wykonaniu firmy muszą podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że
w obszarach narażonych na zapalenie się

łuku elektrycznego istnieją odpowiednie
środki ochrony.

3

Należy wyposażyć pracowników
w odzież ochronną i sprzęt ochrony
osobistej (ang. personal protective equipment – PPE). Pracownik wykonujący
prace w obszarze narażonym na zapalenie
się łuku elektrycznego powinien zostać
wyposażony przez swoją firmę w odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony
osobistej. Ta odzież i sprzęt powinny
zapewniać ochronę przed łukiem o takich
parametrach, jakie mogą wystąpić na
danym obszarze, lub lepszą. Dostarczanie
pracownikom odzieży i sprzętu ochrony
osobistej oraz upewnianie się, że odzież
ta jest noszona, a sprzęt używany, jest
sprawą kluczową dla bezpieczeństwa tych
pracowników.
Zidentyfikowanie w fabryce tych
obszarów, w których może wystąpić zapalenie się łuku elektrycznego, oraz podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony
pracowników, zapewnia bezpieczniejsze
środowisko pracy.
David Manney jest administratorem marketingu w firmie L&S Electric. Niniejszy
artykuł został oryginalnie opublikowany
na blogu L&S Electric Watts New Blog.
Firma L&S Electric Inc. jest partnerem
CFE Media ds. treści.
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Bezpieczeństwo 2021

Zrozumieć hierarchię kontroli
Skuteczne zapobieganie zagrożeniom poprzez zwiększenie niezawodności rozwiązań bezpieczeństwa.

D

okładne określenie, gdzie program bezpieczeństwa mieści się
w hierarchii kontroli, może ujawnić luki w tym programie bezpieczeństwa i zmniejszyć prawdopodobieństwo
wypadku z udziałem energii elektrycznej. To coś więcej niż stosowanie się do
zaleceń ze strony organizacji zajmujących
się tworzeniem zasad bezpieczeństwa. To
może być kwestia życia i śmierci. Według
niezależnego badania na temat bezpieczeństwa, przeprowadzonego przez Panduit, w ciągu ostatnich pięciu lat 40%
firm zgłaszało incydenty z udziałem energii elektrycznej i niestety raporty organizacji OSHA potwierdzają, że co roku w miejscu pracy dochodzi do około 350 zgonów spowodowanych porażeniem prądem.
Z badań przeprowadzonych przez Panduit
wynika również, że tylko 75% ankietowanych liderów ds. bezpieczeństwa i higieny
pracy (EHS) określa siebie jako dobrze
lub bardzo dobrze zaznajomionych z hierarchią kontroli, w porównaniu z 93%
tych, którzy prawidłowo stosują sprzęt do
zamykania/wyłączania maszyn, oraz 91%
tych, którzy spełniają wymogi bezpieczeństwa OSHA. Dane te sugerują, że możliwą
przyczyną wypadków z udziałem energii
elektrycznej w miejscu pracy nie jest brak
dbałości o bezpieczeństwo, ale raczej brak
edukacji w zakresie definiowania poziomów hierarchii kontroli i tego, jak właściwe zrozumienie tego zagadnienia może
się przełożyć na praktyczne środki bezpieczeństwa w miejscu pracy. Hierarchia
środków kontroli jest kluczowym narzędziem, które należy stosować, starając
się wzmocnić bezpieczeństwo związane
z energią elektryczną w miejscu pracy.
Istnieje pięć stopni hierarchii. Pierwsze
z nich stanowią środki ochrony osobistej
i kontrole administracyjne, postrzegane
jako najmniej wewnętrznie skuteczne.
Pozostałe stopnie hierarchii są coraz sku-
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teczniejszymi metodami zapobiegania
zagrożeniom (rys. 1).

Środki ochrony osobistej i kontrole administracyjne
Mimo że niższe szczeble hierarchii są technicznie najmniej skutecznymi metodami
zapobiegania zagrożeniom, to – w szczególności środki ochrony osobistej – są
określane jako fundament, na którym
powinny być budowane kompleksowe programy bezpieczeństwa, lecz na ich implementacji nie należy poprzestawać przy
budowie programów bezpieczeństwa. Zdefiniowane przez organizacje zajmujące
się bezpieczeństwem pracowników jako
sprzęt noszony w celu zminimalizowania
narażenia na zagrożenia, środki ochrony
osobistej są niezbędnym wyposażeniem
zwiększającym bezpieczeństwo pracowników. Najczęstszymi przykładami środków ochrony indywidualnej chroniących
przed zagrożeniami elektrycznymi są rękawice ochronne, okulary ochronne, osłony
twarzy, wzmocnione nakrycia głowy, buty
ochronne, ochrona słuchu, odzież ognioodporna oraz odzież odporna na działanie łuku elektrycznego, taka jak nakrycia
głowy, kombinezony, kamizelki i kombinezony na całe ciało.
Amerykańskie Centrum Kontroli
i Zapobiegania Chorobom informuje, że
ze środków ochrony osobistej korzysta 20
milionów pracowników, a według Global
Market Insights rynek środków ochrony
osobistej osiągnie 67,6 miliarda dolarów do 2023 roku. Jak sugerują te liczby,
środki ochrony osobistej mogą być skuteczne i niewątpliwie przyczyniają się do
zapobiegania urazom i wypadkom śmiertelnym. Nie oznacza to jednak, że przestają istnieć zagrożenia. Chociaż środki
ochrony osobistej są lepsze niż nic, to nie
rozwiązują problemu wszystkich zagro-

żeń. Aby zmaksymalizować skuteczność, należy koniecznie stosować ŚOO
w połączeniu z innymi poziomami hierarchii. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa kontrole administracyjne mają na
celu zmianę zachowania pracowników, na
przykład poprzez szkolenia, opracowywanie procedur, egzekwowanie polityki oraz
instalowanie znaków i etykiet ostrzegawczych w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa związanego z zagrożeniami w miejscu
pracy. Podobnie jak środki ochrony indywidualnej, są one stosowane głównie obok
istniejących protokołów, gdzie zagrożenia
nie są dobrze kontrolowane, oraz w każdej
branży, w której pracownik jest narażony
na kontakt z energią elektryczną. Niedrogie do wdrożenia i stosowania kontrole
administracyjne wymagają wysiłku i przestrzegania przez kierownictwo i personel,
aby były skuteczne. Dla wielu organizacji jest to podstawowe narzędzie do zapobiegania urazom w miejscu pracy. W rezultacie bezpieczeństwo pracowników zależy
od tego, czy kontrole administracyjne są
odpowiednio zaprojektowane, utrzymywane i wdrażane przez personel. Panduit
zdaje sobie sprawę, że większość firm stosuje dobrze znane praktyki zawodowe
w zakresie środków ochrony osobistej
i posiada pewien poziom kontroli administracyjnych. Jednak nadal istnieje wiele
sposobów, w jaki przedsiębiorstwa mogą
wzmocnić i poprawić swoje programy bezpieczeństwa, kładąc większy nacisk na
teorię zapobiegania wypadkom poprzez
zmianę sposobu projektowania (prevention
through design – PtD).

Kontrola inżynieryjna to większa
skuteczność
Kontrole inżynieryjne stanowią środkowy
szczebel hierarchii. Są bardziej skuteczne
niż środki ochrony osobistej i kontrole
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administracyjne, ale technicznie mniej
skuteczne niż eliminowanie i zastępowanie. Jednakże sprzęt zgodny z tym poziomem hierarchii i powyżej tego poziomu
jest opracowywany w taki sposób, aby
uwzględniał eliminację zagrożeń na etapie
projektu. Według Amerykańskiego Krajowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (NIOSH): „Zapobieganie
poprzez projektowanie obejmuje wszystkie wysiłki mające na celu przewidywanie i projektowanie zagrożeń dla pracowników obiektów, metod pracy i operacji,
procesów, sprzętu, narzędzi, produktów,
nowych technologii i organizacji pracy.
PtD koncentruje się na pracownikach,
którzy wykonują projekty lub muszą pracować z produktami projektu. Inicjatywa
ta została opracowana w celu wspierania
projektowania zagrożeń, najbardziej niezawodnego i skutecznego rodzaju zapobiegania”. Innymi słowy, inżynierskie
rozwiązania kontrolne, takie jak porty
dostępu do danych i testery napięcia,
zbudowane z uwzględnieniem zasad PtD,
podzielają podstawową koncepcję, że eliminacja lub usunięcie zagrożenia są uważane za najskuteczniejsze rozwiązanie
zapobiegające zagrożeniom.

Ocena poziomu bezpieczeństwa
Chociaż eliminacja lub zastąpienie są teoretycznie najskuteczniejszymi metodami
zapobiegania, to jednak rzadko są one
najbardziej praktyczne, a często wręcz
nieosiągalne. Na przykład częstym zagrożeniem jest otwarcie zasilanej elektrycznie obudowy, ale wykonywanie prac
serwisowych bez zasilania urządzenia
uniemożliwia jego zdiagnozowanie lub
monitorowanie. Następną opcją w hierarchii piramidy sterowania jest „zastępowanie”, druga pod względem skuteczności kontrola zagrożeń. Zastępstwo polega
na zastąpieniu czegoś, co stwarza zagrożenie, czymś, co nie stwarza zagrożenia. Przykładem tego jest sprzęt odporny
na łuk elektryczny. Zamiast używać tradycyjnego sprzętu, takiego jak rozdzielnice i centra sterowania silnikiem (MCC),
można wybrać i zainstalować na miejscu wersje tego sprzętu odporne na wyła-

Listopad/Grudzień 2020

Najbardziej
efektywna
metoda

Eliminacja

zastępowanie

kontrola inżynierska

kontrola administracyjna

najmniej
efektywna
metoda

środki
ochrony
osobistej

Bezpieczeństwo

fizyczne
usunięcie
zagrożenia

zamiana
zagrożenia

separacja
ludzi
od zagrożenia

zmiana sposobu
pracy ludzi

ochrona pracowników
za pomocą środków
ochrony osobistej

↑ Rys. 1. Istnieje pięć stopni hierarchii. Pierwsze z nich stanowią środki ochrony osobistej i kontrole administracyjne postrzegane jako najmniej wewnętrznie skuteczne. Pozostałe stopnie
hierarchii są coraz skuteczniejszymi metodami zapobiegania zagrożeniom. Zdjęcie: Panduit

dowania łukowe. Ta alternatywa zawiera
materiał odporny na łuk elektryczny
i zmniejsza narażenie na niebezpieczeństwo porażenia poprzez skierowanie energii z dala od pracownika wykonującego
zadanie, takie jak obsługa lub umieszczanie wyłącznika w drzwiach szafy elektrycznej lub koło niej. Ponieważ „eliminacja” jest najskuteczniejszym sposobem
na eliminowanie zagrożeń, łatwą decyzją byłoby całkowite usunięcie wszelkiej
energii w obudowie elektrycznej. Niestety, w tym przypadku usunięcie całej
energii z szafy sterowniczej nie pozwala
na zdiagnozowanie lub monitorowanie znajdujących się w niej urządzeń,
w związku z czym eliminacja zazwyczaj
nie jest możliwa w przypadku prac elektrycznych na terenie zakładu.

Patrząc w przyszłość
Wypadki z udziałem energii elektrycznej
mogą spowodować uszkodzenie sprzętu,
poważne obrażenia ciała lub śmierć. Ścisłe zrozumienie hierarchii środków kon-

troli i gotowość do przyjęcia podejścia
projektowego w celu poprawy bezpieczeństwa instalacji elektrycznych może
pomóc specjalistom ds. bezpieczeństwa
i kierownikom zakładów w skuteczniejszej ochronie pracowników przed obrażeniami elektrycznymi, niż poleganie
wyłącznie na środkach kontroli administracyjnej i środkach ochrony indywidualnej. Ponieważ technologie te są stworzone z myślą o nowoczesnym sprzęcie,
specjaliści od instalacji i bezpieczeństwa
będą mieli pewność, że ich personel jest
lepiej chroniony. Personel wymagany
do obsługi tej technologii często wykracza poza standardową funkcję wykwalifikowanego elektryka i obejmuje stanowiska operatorów maszyn, personelu IT
i innych. PE
Zach Ganster jest menedżerem produktu
Prewencja przez projektowanie (PtD)
w Panduit. Wspiera on i rozwija istniejące
linie produktów, zwiększając tym samym
przychody i rentowność.
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ExxonMobil

ExxonMobil i INNIO wprowadzają
olej Jenbacher N Oil 40 do silników
gazowych Jenbacher
ExxonMobil i INNIO wprowadzają olej Jenbacher N Oil 40 do wszystkich silników
INNIO Jenbacher* typu 2, 3, 4, 6 i 9 zasilanych gazem ziemnym. Nowy produkt
jest efektem wcześniej ogłoszonej umowy
o współpracy między obiema firmami.
Olej Jenbacher N Oil 40 został opracowany w celu spełnienia zmieniających
się potrzeb w zakresie smarowania silników zasilanych gazem ziemnym. Produkt
ten zapewnia wydłużony czas pracy i wyższą niezawodność silnika, co prowadzi do
zwiększenia mocy i pozwala osiągać dodatkowe przychody. Korzyści płynące z nowej
technologii obejmują podwyższone wartości graniczne dla oleju, zapewniające dłuższe okresy pomiędzy jego wymianami, bez
obniżania poziomu ochrony najważniejszych części silnika.
Rozwiązanie myPlant Asset Performance Management firmy INNIO służy
do monitorowania zużycia oleju, temperatury spalin i okresów pomiędzy wymianami oleju, zapewniając pełną ofertę analiz
oleju, porad specjalistów ds. technicznych

i badań boroskopowych w ramach programu Mobil Serv. Analizy pomagają przewidzieć okres trwałości oleju oraz zapewnić
wysoką wydajność i ochronę silnika gazowego, co pomaga obniżyć całkowite koszty
eksploatacji nawet o 30%**.
„Jenbacher N Oil 40 był poddawany
próbom w ramach długoterminowego
programu testów w wielu lokalizacjach,
na przykład na niemieckim uniwersytecie, w zakładzie produkcyjnym w Rosji oraz
w szklarni w Wielkiej Brytanii” – mówi
Andreas Kunz, Chief Technology Officer
z INNIO Group. „Ten wysokiej jakości środek smarny został przetestowany i sprawdzony w najbardziej wymagających warunkach w kilku typach silników Jenbacher.
Nowy olej wykazał swoje możliwości w każdym przypadku, pomagając zoptymalizo-

wać zużycie oleju, zmniejszyć ilość odpadów i obniżyć koszty części zamiennych”.
„Inżynierowie ExxonMobil i INNIO przeanalizowali wymagania w zakresie smarowania silników gazowych INNIO Jenbacher podczas ponad 160 000 godzin testów
w rzeczywistym środowisku pracy z wykorzystaniem różnych układów i silników. To
pozwoliło opracować nowy olej Jenbacher
N Oil 40, który przyczynia się do podwojenia żywotności oleju i filtra**” – dodaje
Elisabetta Scossa, Europe Energy Manager w ExxonMobil. „Operatorzy docenią
fakt, że jeden środek smarny może być stosowany w całej gamie silników Jenbacher
zasilanych gazem ziemnym, umożliwiając optymalizację kosztów magazynowania
w firmach, które korzystają z wielu rodzajów silników Jenbacher”. 
ExxonMobil

Balluff

Enkoder magnetyczny firmy Balluff z interfejsem Drive-Cliq
Absolutny enkoder magnetyczny BML
serii SGA wyróżnia się w zastosowaniach
wymagających dużej dokładności bezwzględnej przy określaniu położenia i osiągnięcia skrajnego punktu zakresu ruchu
(end-of-travel). Kompleksowe funkcje diagnostyczne zapewniają niezawodne działanie i wydajniejszą konserwację. Dzięki
interfejsowi Drive-Cliq, system pomiarowy
Balluff można również łatwo zintegrować
z kontrolerami produkcji Siemens. Firma
Siemens oferuje niezbędne certyfikaty.
Instalacja plug and play ułatwia podłączenie do układu napędowego. Kontroler automatycznie wykrywa czujnik i jego
podstawowe ustawienia, a sam czujnik
oferuje bardzo dużą elastyczność, ponieważ w jego przypadku dopuszczalne jest
odseparowanie i ponowne połączenie
z taśmą. Daje to możliwość tworzenia
prostych i ekonomicznych rozwiązań do
wymagających aplikacji z zakresu automatyzacji i budowy obrabiarek, a zwłaszcza maszyn specjalistycznych.
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Ponieważ system opiera się na pomiarze magnetycznym, jest niewrażliwy
na zmiany temperatury, brud (np. kurz
i olej) oraz zużycie mechaniczne. Dzięki
małogabarytowej konstrukcji może być
łatwo integrowany z istniejącymi aplikacjami, nawet w ciasnych przestrzeniach
montażowych. Duża szerokość szczeliny
odczytu, wynosząca 1,3 mm, ułatwia jego
instalację.
W praktycznym działaniu ciągłe
sprawdzanie wiarygodności zapewnia
dużą niezawodność, ponieważ system
konsekwentnie analizuje jakość pomiaru.
Automatyczne monitorowanie warunków
pozwala analizować jakość sygnału i przy
współpracy z kontrolerem jest wygodnym
sposobem oceny rezerwy działania.
Diody LED do sygnalizacji statusu
i wbudowane funkcje diagnostyczne
zapewniają niezawodne działanie i bardziej wydajną konserwację.
Ten liniowy system pomiarowy nadaje
się zarówno do prowadzenia pomiarów

długich odcinków do 48 metrów, jak i do
aplikacji wymagających dużej precyzji.
Przy oferowanej dokładności do ±12 μm
i rozdzielczości 1 μm, system spełnia te
wymagania. Jest również łatwy w modernizacji.
Balluff

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

Najszybsza na świecie szafa IT
Firma Rittal zaprezentowała nowy, modułowy
system szaf VX IT, dzięki któremu można zbudować różne warianty szaf sieciowych i serwerowych. Rozwiązanie pozwala na budowę
infrastruktury IT w nieosiągalnym do tej pory
tempie – począwszy od pojedynczych szaf sieciowych, aż po kompletne centra danych.
Nowy system VX IT oferuje największą swobodę konfiguracji – w łatwy i szybki sposób
przy użyciu internetowych narzędzi. Jest on
w pełni certyfikowany – razem ze wszystkimi
komponentami. To nowe rozwiązanie, które
warto przetestować!
Nowe szafy VX IT firmy Rittal to nowa generacja szaf IT. Zostały one zaprojektowane jako
modułowy system odpowiedni dla wszystkich popularnych zastosowań. Jest to wszechstronne rozwiązanie, które może być wykorzystywane zarówno jako moduł serwerowy,
jak i sieciowy. Oferta obejmuje szafy o wysokości od 15 do 52 jednostek wysokości (U),
które pozwalają na zbudowanie instalacji typu
Edge, centrów danych z chłodzeniem szeregowym, kontenerów IT o modułowej konstrukcji,
efektywnych energetycznie centrów kolokacji,
a także największych – centrów danych typu
Hyperscale. „Podczas projektowania nowej
szafy IT wykorzystaliśmy nasze doświadczenie
zdobyte podczas realizacji licznych projektów IT
zrealizowanych na całym świecie. Nowy system
łączy w sobie szybkość, elastyczność, modułowość oraz bezpieczeństwo – wszystko po to,
by nasi klienci byli w przyszłości przygotowani
najlepiej jak to możliwe na wszystkie „trudne”
scenariusze” – wyjaśnia Uwe Scharf, dyrektor
zarządzający w firmie Rittal.

rzone przy pomocy konfiguratora, łącznie ze
wszystkimi komponentami, są sprawdzone
i certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi
standardami, takimi jak UL 2416, IEC 60950
oraz IEC 62368. Dzięki temu użytkownik nie
potrzebuje dodatkowej certyfikacji skonfigurowanego systemu. Oznacza to maksymalne
bezpieczeństwo w procesie projektowania
i budowy nowej infrastruktury IT. Rozwiązanie
pozwala oszczędzać cenny czas potrzebny na
planowanie i zamawianie, a jednocześnie daje

Łatwiej, szybciej i bezpieczniej dzięki cyfryzacji?
Nowe rozwiązanie VX IT zostało zaprojektowane w taki sposób, aby jak najbardziej
uprościć pracę projektantów. Cały proces –
począwszy od wyboru, przez konfigurację
i zamówienia, aż po dostawę – jest przejrzysty i wspierany cyfrowo. Podczas konfiguracji zbudowany zostaje krok po kroku model 3D
wraz z akcesoriami. Konfigurator online prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces
wyboru komponentów, jednocześnie przeprowadzając kontrolę kompatybilności. A wszystko
to poprzez stronę – https://www.rittal.com/
vx-it/pl/it-rack
Indywidualnie skonfigurowany wariant
szafy IT jest produkowany w ultranowoczesnym zakładzie z zachowaniem najwyższych
standardów jakości oraz terminowo dostarczany dzięki zoptymalizowanej logistyce.
Unikalną korzyścią dla klienta jest dodatkowo fakt, że wszystkie warianty VX IT utwo-

Maksymalna wygoda
Dla stałych klientów liczy się fakt, że VX IT
zapewnia kompatybilność z już dostępnymi
systemami RiMatrix i pozostałą infrastrukturą
IT, która została zbudowana z wykorzystaniem
komponentów firmy Rittal. W nowym rozwiązaniu możliwa jest zarówno wymiana pojedynczych komponentów w już istniejących
centrach danych, jak i planowa rozbudowa
centrów danych. Firmy mogą rozbudowywać
dostępne instalacje RiMatrix przy pomocy VX
IT i wykorzystywać do tego celu również komponenty chłodzenia, UPS lub monitoringu przeznaczone dla VX IT. Dzięki temu projektanci
mają nie tylko uproszczony proces konfiguracji,
ale także maksymalne bezpieczeństwo inwestycji w przypadku już istniejących centrów
danych.
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gwarancję, że wszystkie komponenty do siebie pasują.
Dzięki ulepszonej konstrukcji ramy szafa
VX IT osiągnęła najwyższą stabilność – nawet
do 1800 kg w zależności od modelu. (Fot. Rittal Sp. z o.o.)

Szybki i prosty montaż
Osobom wykonującym prace w centrach
danych najbardziej zależy na łatwych w obsłu-

dze rozwiązaniach. Projektanci firmy Rittal
uwzględnili te wymagania podczas projektowania systemu VX IT. Dzięki technologii Snap-In montaż szafy IT odbywa się w znacznej mierze bez użycia narzędzi. Oznakowane jednostki
wysokości i siatka wymiarowa w głębi ułatwiają
regulację odległości płaszczyzn 19-calowej
ramy. Wszystkie części płaskie, takie jak ściany
boczne lub płyty dachowe, mocuje się szybko
i łatwo za pomocą zatrzaskowych uchwytów
oraz wsporników. A podzielone w pionie ściany
boczne, dostępne opcjonalnie jako akcesoria, pozwalają na przyspieszenie prac instalacyjnych i serwisowych. Dodatkowo zostały one
wyposażone w proste zawiasy, dzięki którym
można ściany otwierać jak
drzwi i w łatwy sposób zdejmować. W asortymencie
firmy Rittal dostępne są również dzielone poziomo ściany
boczne, które ułatwiają
dostęp do serwera.
Kolejną innowacyjną
cechą systemu VX IT jest
bardzo wysoka stabilność, która została osiągnięta dzięki ulepszonej konstrukcji 19-calowej
ramy. To jeden z aspektów, który wyróżnia tę szafę
IT na tle innych modeli.
Nośność została odpowiednio udokumentowana przez
wewnętrzne testy Rittal oraz
zewnętrzną certyfikację wykonaną w laboratorium Underwriters Laboratories (UL). Obecnie w sprzedaży dostępne są dwa warianty:
szafa VX IT w wersji standardowej, pozwalająca na obciążenie statyczne 1500 kg – zgodnie
z przeprowadzonymi testami przez firmę Rittal i 1200 kg zgodnie z certyfikatem UL. Natomiast Wariant „dynamic” pozwala na obciążenie 1800 kg zgodnie z testami producenta oraz
1500 kg – zgodnie z certyfikatem UL.
Szybciej, łatwiej i bezpieczniej dzięki cyfryzacji: konfigurator online prowadzi użytkownika krok po kroku. (Fot. Rittal Sp. z o.o.)
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Pełne wyposażenie szafy
Do indywidualnej rozbudowy VX IT dostępne
są dodatkowo różnorodne akcesoria.
W nowym systemie możliwe są rozmaite
warianty drzwi i ścian bocznych oraz podłóg
i dachów, a także ulepszenia – takie jak nowa
listwa LED do sygnalizacji statusu. Kolejne akcesoria to elementy wysuwane i organizery kabli
oraz rozwiązania do monitorowania, zasilania
elektrycznego i zarządzania zasobami w szafie IT. Do zabudowy wewnętrznej dostępne są
komponenty, takie jak: PDU, urządzenia UPS,
systemy chłodzenia IT, rozwiązania do monitorowania oraz moduły do wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru. 
Rittal
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Czas to pieniądz: Projektowanie dużych zasilaczy skrócone do pięciu dni
Szybciej, prościej, wydajniej i oszczędniej:
Nowy system modularny ABMAXX firmy
Bosch Rexroth przyśpiesza projektowanie
i uruchamianie dużych agregatów hydraulicznych w projektach mających na celu modernizację istniejących systemów lub budowę
nowych. Specjaliści w dziedzinie hydrauliki mogą utworzyć kompletną wycenę wraz
ze schematem układu hydraulicznego, wykazem części, modelem 3D oraz wymiarami –
wszystko to w czasie nieprzekraczającym pięciu dni roboczych. W ten sposób producenci
systemów i użytkownicy końcowi mogą ograniczyć sam czas projektowania o 80%. Wstępnie skonfigurowane
moduły ABMAXX składają
się ze standardowych
komponentów o wysokiej dostępności. Modułowe podejście ogranicza koszty nawet o 35%,
zwiększając jednocześnie
dostępność operacyjną.
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 gęstości mocy, wytrzymałości i trwałości. Szeroki wachlarz dostępnych komponentów pozwala projektować rozwiązania dostosowane do potrzeb. W przeszłości producenci
systemów i główni użytkownicy końcowi definiowali własne standardy, które wdrażali
w oparciu o swoje zasoby. Biorąc pod uwagę
stale rosnącą presję w zakresie kosztów oraz
globalny niedobór wykwalifikowanych specjalistów, odczuwają oni coraz bardziej konieczność szczegółowej analizy takiego podejścia.
Ich głównym celem jest uzyskanie wymaganego ciśnienia oraz możliwie jak najoszczędniej.
Dlatego tak bardzo potrzebny jest system
modularny ABMAXX firmy Bosch Rexroth. To
pierwszy producent urządzeń hydraulicznych,
który oferuje modułowe rozwiązanie, pozwalające producentom i użytkownikom końcowym systemów znacznie uprościć projektowanie dużych agregatów przeznaczonych do
pracy ciągłej. Z jednej strony umożliwia im
to czerpanie korzyści ekonomicznych dzięki
zastosowaniu standardu obsługującego rozwiązania wielu producentów, a drugiej strony
modularna budowa zapewnia duże możliwości
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w zakresie wprowadzenia rozwiązań 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 przepływów 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 zdefiniowała pięć modułów: zbiornik,
blok pomp, moduł obiegowy, jednostkę chłodząco-filtrującą oraz układy sterowania bezpieczeństwem. Każdy moduł opiera się na
sprawdzonej konstrukcji oraz wypróbowanym
i przetestowanym projekcie. W ten sposób
firma Bosch Rexroth może znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia początkowych błędów
konstrukcyjnych.
Uproszczenie konstrukcji – czas projektowania krótszy nawet o 80%. Przygotowanie
oferty w ciągu pięciu dni roboczych.
Korzyści standaryzacji i modularyzacji widać
wyraźnie na etapie planowania projektu.
Obecnie, w zależności od poziomu złożoności, planowanie dostosowanych do potrzeb
indywidualnych zasilaczy zgodnie z właściwymi standardami firmy zajmuje od czterech
do ośmiu tygodni. Bosch Rexroth jest w stanie skrócić ten etap do maksymalnie pięciu
dni roboczych dzięki zastosowaniu systemu
modularnego ABMAXX. Firma Bosch Rexroth
może dostarczyć kompletne modele 3D wraz
z wymiarami i wykazami części oraz schematem układu hydraulicznego i wycenić wszystko
w oparciu o specyfikacje klienta w ciągu zale-

dwie tygodnia. Skraca to czas projektowania
nawet o 80%. W ten sposób 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 producenci i użytkownicy końcowi systemów
zyskują bezpośrednie oszczędności kosztów,
sięgające nawet 35% w porównaniu do sytuacji, w której musieliby korzystać za każdym

razem z agregatów zaprojektowanych od podstaw. Ograniczane są również wewnętrzne
koszty dzięki krótszym czasom realizacji i przyśpieszeniu wprowadzenia na rynek po stronie producentów 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
energetyczną. Szeroka oferta napędów pomp
o zmiennej prędkości Sytronix dostarcza również znaczny potencjał w zakresie ograniczenia poboru mocy zależnie od zapotrzebowania. Wypróbowane i przetestowane układy
sterowania bezpieczeństwem pomagają projektantom spełnić odpowiednie wymogi
w zakresie bezpieczeństwa i dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi standardami.
Wybór standardowych komponentów przekłada się również na krótszy czas dostawy
i ograniczenie 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 Północnej
i Południowej obejmują zasięgiem wszystkie
główne regiony.

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

Minimalizacja przestojów – Przyjazna obsługa
i łatwość konserwacji zwiększa dostępność
Moduły zaprojektowano tak, aby zapewniały
optymalną dostępność komponentów. Co więcej, standaryzacja ogranicza potrzeby w zakresie konserwacji i serwisowania w całym okresie eksploatacji, ponieważ standardowe
komponenty są dostępne w krótkim czasie po otrzymaniu zamówienia i będą oferowane przez długi czas. Moduły składają się ze
standardowych komponentów Bosch Rexroth
o wysokiej dostępności. Zaprojektowano je
tak, aby radziły sobie w trudnych warunkach
środowiskowych, obejmujących dużą wilgotność, gorąco, zapylenie, zanieczyszczenie
i drgania.
Komponenty te pracują z taką samą wydajnością zarówno przy zastosowaniu oleju mineralnego, płynów opartych na wodnym roztworze (np. HFC) oraz syntetycznych płynów
bezwodnych (HFD). Tym samym pompy tłokowo-osiowe Bosch Rexroth osiągają taki sam
czas eksploatacji niezależnie od stosowanego
medium. Blok pomp oraz moduł obiegowy są
co do zasady wyposażone w moduły rezerwowe, aby zapewnić maksymalną dostępność.
Blok pomp oraz moduł obiegowy są zawsze
wyposażone w moduły rezerwowe umożliwiające nieprzerwaną i ciągłą pracę.
Pierwsze zasilacze już są w użyciu
Firma Bosch Rexroth uruchomiła już kilka urządzeń ABMAXX, pracujących jako kompletne
zasilacze oraz indywidualne moduły w projektach obejmujących modernizację. Wśród
pierwszych użytkowników są producenci systemów dla zakładów metalurgicznych oraz
operatorzy stalowni i walcowni. Niemniej jednak potencjalne zastosowania dotyczą wszystkich branż przemysłowych oraz projektów na
dużą skalę.
Bosch Rexroth
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Maksymalizacja produktywności – najnowsza
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 dynamikę
i czas eksploatacji. Sprawdzone zasady projektowania zwiększają wydajność dzięki powtarzalnej dokładności i sprawności energetycznej. Szeroki wybór napędów pomp o zmiennej
prędkości Sytronix zapewnia duży potencjał
w zakresie ograniczenia poboru mocy zależnie od zapotrzebowania. To znacznie ogranicza koszt eksploatacji. Dzięki trzem zakresom ciśnienia, do 315 bar koncepcja spełnia
wymogi aktualnych technologii, a jednocześnie odzwierciedla trend przechodzenia na
wyższe ciśnienia robocze.

Varok… premiera wyjątkowego modułu produkcyjnego
z Opola
Na polski rynek wchodzi nowość w dziedzinie
zautomatyzowanych rozwiązań produkcyjnych
– platforma VAROK. Jest wyjątkowa ze względu
na swoją różnorodność, kompatybilność i design.
Współautorem jest opolska firma OK Strojservis Polska Sp. z o.o., która jest jedynym polskim
dostawcą modułów produkcyjnych tego charakteru… A jej ambicje nie są małostkowe, łącznie
zdominowania dalszych rynków europejskich.
„Nasza firma przeżywa absolutnie najważniejszy okres przejściowy. Paradoksalnie nie z tego
powodu, że na całym świecie szerzy się koronakryzys, lecz dlatego, że wypuszczamy na rynek swój
pierwszy projekt autorski, swego rodzaju odcisk
palca, moduł produkcyjny VAROK,“ podaje na
początku Pavel Šimáček, dyrektor spółki OK Strojservis Polska Sp. z o.o. i dodaje: „Moduły produkcyjne ogólnie nie są ani u nas, ani w świecie, nieznanym pojęciem. VAROK to jednak całkowicie
wyjątkowe połączenie wszystkiego co najlepsze,
co w tym zakresie zostało opracowane, poza tym
uzyskał szereg ulepszeń, które nigdy jeszcze nie
zostały zaoferowane w ramach jednego produktu
na rynku. Z każdego szczegółu jest widoczny kilkuletni rozwój i prace specjalistów w dziedzinie inżynierii konstrukcyjnej, która ma w Polsce tradycję
i jest na światowym poziomie.”
Mobilność, modułowość i liniowość
„Gdybym miał w bardzo prosty sposób powiedzieć, w czym jest VAROK wyjątkowy, będzie to
w pierwszej kolejności jego mobilność. Najlepiej ujmuje to wyrażenie „Przesuń i produkuj”.
Moduł jest dzięki swojej (w przeciwieństwie do
rozwiązań konkurencyjnych) spawanej ramie stalowej absolutnie stały, dlatego też nie stwarza
problemu jego dowolne przesunięcie w ramach
produkcji, i to bez tego, by system było później trzeba przestawiać, ruszać z robotem w stosunku do reszty urządzeń peryferyjnych itd. To nie
jest u modułów produkcyjnych sprawą oczywistą,“ tłumaczy Pavel Šimáček z OK Strojservis Polska Sp. z o.o. i dodaje: „Drugą TOP właściwością
jest modułowość. W czym? Gdzie? Dosłownie
wszędzie! Moduły można swobodnie rozszerzać,
łączyć z systemem przenośników, nieograniczone
są także możliwości umieszczenia robotów, pozycjonerów, ponadstandardowa jest również oferta
typów pozycji podstawowych. Na trzecim miejscu
z całą pewnością podałbym możliwość dokonania wyboru portalu lub przesuwu liniowego, które
nie stwarzają dla wewnętrznego systemu modułu
żadnego ograniczenia. Co ponownie odbiega od
uformowanego standardu w tym segmencie.”
Jak już zostało podane: Platforma VAROK to
zunifikowane rozwiązanie dla zrobotyzowanych
stanowisk produkcyjnych. W przeciwieństwie
do zwykłego otwartego stanowiska produkcyj-

nego ma wiele zalet: jest mobilna, niezależna od
wentylacji centralnej, zawiera elementy ochrony
pasywnej i aktywnej, które zapobiegają, by negatywne wpływy powstające w trakcie procesu produkcyjnego, przedostawały się do powietrza, produkty łatwo się do niej wkładają, a serwis jest
także bezproblemowy.
Technologia do integracji
VAROK umożliwia funkcjonowanie z różnego
rodzaju technologiami bez dodatkowych wymagań dotyczących modyfikacji produkcji: metody
spawania MIG / MAG TIG, obrabianie, klejenie, kitowanie, spawanie laserowe / WATER JET,
lakierowanie, piaskowanie oraz dalsze technologie i ich kombinacje. We współpracy z długoletnimi partnerami licznych zagranicznych producentów doskonałych technologii moduł VAROK
jest oferowany nie tylko w wersji podstawowej
do integracji technologii we własnym zakresie
klienta, lecz także z technologiami już zintegrowanymi oraz ich zaprogramowaniem dokładnie
na potrzeby danej aplikacji.
Design przemysłowy – piękne nie tylko na
pierwszy rzut oka
Długoletnia praca nad modułem VAROK podpisała się także na samym rozwiązaniu projektowym produktu. „Na pierwszy rzut oka widać,
że chodzi o produkt premiowy, któremu jednak staraliśmy się nadać ekonomicznie przyjazną
postać,“ podkreśla z uśmiechem Pavel Šimáček
z OK Strojservis Polska Sp. z o.o. Rozwiązanie
projektowe VAROK spełnia wszelkie wymagania ergonomiczne dotyczące urządzeń maszynowych, wymagania dotyczące dużych obciążeń
statycznych i dynamicznych, jak też wymagania maksymalnego wykorzystania przestrzeni
modułu. „Ostatnią podaną właściwość doceni
każda firma, ponieważ w czasach obecnych
za każdy metr kwadratowy wolnej przestrzeni
w produkcji w cudzysłowie płaci się dosłownie
złotem,” informuje Pavel Šimáček z OK Strojservis
Polska Sp. z o.o.
A dlaczego właściwie moduł produkcyjny?
Na pytanie, dlaczego w Opolu zdecydowano
się zająć opracowaniem tak specyficznego produktu, odpowiada Pavel Šimáček po krótkim
namyśle: „Nasza firma istnieje prawie dekadę.
W tym czasie zaprezentowaliśmy naszym klientom autoryzowanego sprzedawcę i non stop
usługę serwisową 24/7. Zawsze jednak pozostawało pragnienie posiadać swój własny produkt
i przyjść z czymś na faktycznie wysokim poziomie.
Mocno wierzę, że nam się to udało.”
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Z perspektywy
UTRZYMANIA RUCHU 4.0
Ryszard Nowicki

Co łączy Egipcjan, Majów, Olmeków, Tolteków, Tybetańczyków, mieszkańców Międzyrzecza1?
Budowali piramidy. O amnezji mówi się na ogół w odniesieniu do jednostek ludzkich. W tym jednak
przypadku mowa o amnezji cywilizacyjnej. Piramidy istnieją, a o przyczynach decydujących o podjęciu
ogromnego trudu ich budowania, mechanizmach podtrzymywania konsekwentnego trwania
w postanowieniach oraz stosowanych przy realizacji środkach technicznych – tylko domniemamy.

Z

Z perspektywy mieszkańca współczesnego świata trudno sobie ten świat
wyobrazić bez przemysłu. Statystycznego
obywatela nie interesują rewolucje przemysłowe, problemy produkcji, a tym bardziej utrzymanie ruchu. Interesuje go
efekt: funkcja produktu i cena.
Będąc w systemowej elektrowni
w środku lat 80. zadałem pytanie: Czy
miewacie problemy z silnikami? i usłyszałem odpowiedź: Nie, żadnych. Godzinę
później, widząc okopcony kilkumegawatowy silnik, spytałem innego specjalistę: Co się z nim stało? i usłyszałem:
W zeszłym tygodniu się spalił. Konsternacja.
Ostatnia dekada minionego wieku
przyniosła Polsce transformację: gospodarkę kierowaną centralnie zastąpiła rynkowa. Specjaliści techniczni różnych
branż zaczęli myśleć inwencyjnie, wprowadzać zmiany zmierzające do polepszenia funkcjonowania przedsiębiorstw także w ramach UR. Z początkiem lat 90.
w szeregu krajowych zakładów zaczęto
racjonalnie implementować nowoczesne systemy monitorowania i zabezpieczeń stanu technicznego, a w ślad za nimi,
dla maszyn wyższej krytyczności, wdrażać systemy diagnostyki. Liczni dyrektorzy przedsiębiorstw (tak, tak, dyrektorzy,
wtedy jeszcze nie było prezesów) ze zrozumieniem słuchali argumentów na rzecz
wspomagania UR oraz z zaangażowaniem
podchodzili do kształcenia podległej im
kadry. W konsekwencji w ciągu kilku lat
kilkudziesięciu specjalistów z wydziałów

1

diagnostyki oraz automatyki (odpowiedzialnych za zabezpieczenia) uczestniczyło
w wysoce specjalistycznych szkoleniach
prowadzonych przez światowych ekspertów. Wielu innych skorzystało z krajowych
możliwości pogłębiania wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w studiach
podyplomowych dedykowanych diagnostyce technicznej, organizowanych przez
kilka politechnik, wielu uczestniczyło
w konferencjach szkoleniowych z tej tematyki, organizowanych zarówno przez NOT,
jak i przez PAN, a szereg krajowych przedsiębiorstw zorganizowało szkolenia grupowe dla swojej kadry.
Nie było w tym nic dziwnego. To było
działanie z duchem czasu. To w latach
80. i 90. na świecie zaczęto intensywnie wdrażać predykcyjne UR, z poślizgiem dekady proaktywne, a z początkiem
nowego wieku UR bazujące na ryzyku
i niezawodności.
Na świecie zaczęła się rewolucja pod
nazwą Przemysł 4.0, a wraz z nią pojawiło się preskryptywne UR. W tym czasie w Polsce rozpoczął się proces agregacji.
Pojawiły się struktury koncernowe, tzw.
grupy. Początkowo w ramach jednego biznesu, np. azoty, branża energetyczna. Później... rozpoczęła się konglomeracja: energetyka z kopalniami, energetyka z produkcją samochodów, chemia z prasą. Proces
podejmowania szeregu decyzji znowu, jak
za czasów słusznie minionej gospodarki
sterowanej centralnie, wyszedł z poziomu
przedsiębiorstw i przeszedł na poziom
grupy… Czy tylko grupy?

We władzach przedsiębiorstw produkcyjnych, podobnie jak przed transformacją, pojawiają się osoby, z którymi
nie zawsze można porozmawiać ze zrozumieniem o technicznych problemach UR.
Celowość szkolenia kadry straciła na znaczeniu, czego niezaprzeczalnym dowodem
są zmiany profilu uczestników konferencji
szkoleniowych (coraz mniej tych zainteresowanych pozyskiwaniem wiedzy, a coraz
więcej tych zainteresowanych sprzedażą
czegoś tam) oraz malejąca liczba szkoleń specjalistycznych organizowanych dla
kadry technicznej przedsiębiorstw. Wyraźnym symptomem braku zainteresowania rozszerzaniem wiedzy i umiejętności
jest brak oferty studiów podyplomowych
dedykowanych tematyce diagnostycznej
(ostatni krajowy anons miał miejsce kilka
lat temu) oraz brak zainteresowania szkoleniami w tym zakresie kadry nowych
inwestycji.
Świat idzie do przodu. Monitorowanie stanu technicznego online to już nie
tylko zróżnicowane drgania mechaniczne.
To także drgania „elektryczne”, pulsacje
mediów i szereg innych pomiarów, m.in.
monitorowanie online produktów zużycia
w oleju. Przemysł 4.0 to m.in. Big Data
i na ich kanwie pozyskiwana nowa inteligencja. Nie dojdzie się do niej przy wykorzystaniu ograniczonych technik ofline.
Nie skorzysta się z jej dobrodziejstwa bez
doskonalenia wiedzy: indywidulanej i grupowej.
Quo vadis Poland?

Starożytna kraina na Bliskim Wschodzie, rozciągająca się w dorzeczach Tygrysu i Eufratu.
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FELIETON

Życzymy Państwu zdrowych i wesołych
Świąt oraz pomyślnego (i bezpiecznego)
Nowego Roku!

—

Analizatory Navigator serii 500 i 600
Kilkadziesiąt lat doświadczenia w pomiarach wody
w obiegu wodno-parowym w przemyśle energetycznym

ABB jako jeden z światowych liderów produkujących aparaturę kontrolno-pomiarową
i analitykę w swoim portfolio posiada i rozwija analizatory dedykowane do pomiarów
parametrów jakościowych wody w obiegu wodno-parowym w przemyśle
energetycznym. Analizatory serii Navigator 500 oraz 600 umożliwiają dokładny
i ciągły pomiar zawartości krzemionki, fosforanów, sodu, hydrazyny oraz tlenu
rozpuszczonego w wodzie w celu zwiększenia niezawodności instalacji w całym
obiegu wodno-parowym.
Dowiedz się więcej na www.abb.pl/pomiary

