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Drodzy Czytelnicy

tym wydaniu ponownie poruszymy problem… COVID-19. Zdajemy sobie sprawę,
że wielu z Was jest już zmęczonych tym tematem. Trudno jednak od niego uciec,
zwłaszcza że jak dotąd żadne inne zjawisko nie miało tak wielkiego wpływu na produkcję przemysłową, jak właśnie epidemia koronawirusa. Niektórzy mogą zapytać:
„A czwarta rewolucja przemysłowa, czyli popularny Przemysł 4.0? Czy nie miał on
istotnego wpływu na zmiany technologiczne w przemyśle?” Rzeczywiście, wpływ ten był i jest ogromny,
co nie zmienia faktu, że duża część technologii spod znaku Przemysłu 4.0 jest dziś wykorzystywana w walce z pandemią, zaś sama pandemia oprócz przeobrażeń technologicznych przyczyniła się także do zmian
w organizacji produkcji i BHP. Większość technologii zaimplementowanych po wybuchu pandemii, takich
jak mobilne systemy SCADA, komunikacja webowa czy rozszerzona rzeczywistość w predykcyjnym utrzymaniu ruchu, została opracowana i była rozwijana już przed erą koronawirusa. Epidemia znacznie przyspieszyła jednak ich wdrożenie. W tym numerze I&UR, podobnie jak w wielu poprzednich publikowanych
w ciągu ostatniego roku, przyjrzymy się bliżej tym covidowym technologiom, a także ich obecnej roli w systemach zarządzania produkcją tak w Polsce, jak i na całym świecie. Zajmiemy się także szerzej tematem
BHP, w tym systemami filtracji i wentylacji powietrza. Zaś w artykule „Higiena zakładu: istotny element
procesu produkcyjnego” na s. 47 poruszymy zagadnienie filozofii i zasad BHP w dobie koronawirusa.
Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, skoncentrujemy się na kwestiach związanych bezpośrednio z technologią. Tematem przewodnim tego wydania I&UR (publikowanego od teraz oficjalnie w formie
kwartalnika) jest „Rozszerzona rzeczywistość – sposób na zachowanie dystansu społecznego”. W poświęconych tej tematyce artykułach opisujemy problem wielu przedsiębiorstw, które w obliczu konieczności
redukcji kosztów działalności musiały zwolnić część doświadczonych menedżerów i innych kluczowych
pracowników, a także przedstawiamy rozwiązania technologiczne, które mogą skompensować brak wykwalifikowanej kadry, takie jak choćby szkolenia online realizowane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych.
Rozwiązania te ułatwiają także pracę w erze niedoborów personelu, umożliwiając inżynierom zdalne wykrywanie problemów, a tym samym lepsze wykorzystanie zasobów wiedzy dostępnych w przedsiębiorstwie.
W naszym specjalnym dziale zatytułowanym „COVID-19 i produkcja” na s. 42 publikujemy wywiad
z Seanem Callahanem z PTC na temat wpływu COVID-19 na cyfrową transformację, opatrzony specjalnym komentarzem Łukasza Schultza – menedżera technicznego ds. Przemysłowego IoT w firmie Transition Technologies, która zajmuje się dystrybucją rozwiązań PTC na polskim rynku.
Jednym ze stałych elementów zarządzania linią produkcyjną są audyty, w tym audyty jakości, ISO, bezpieczeństwa i inne. W obecnym wydaniu opisujemy dwa rodzaje audytów niezbędnych z punktu widzenia
utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych – audyt instalacji sprężonego powietrza oraz wirtualny audyt Systemu Zarządzania Jakością (QMS).
Ponadto w tym numerze publikujemy także 5. edycję corocznego dodatku specjalnego „Sterowanie,
silniki i napędy, w której znajdziecie Państwo kluczowe informacje na temat zarządzania, utrzymania i parametryzacji tych kluczowych komponentów maszyn.
Choć w tym roku jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę wydań I&UR z sześciu do czterech, nie oznacza
to, że redukcji ulegnie zakres poruszanych w nich treści. Na 112 stronach obecnego wydania dostarczamy naszym Czytelnikom więcej wartościowych informacji i praktycznych wskazówek niż kiedykolwiek
wcześniej.
Życzymy Państwu, aby i w tym roku Państwa produkcja pozostawała efektywna, generowała niewielkie
koszty, a jednocześnie zapewniała wysoką jakość wyrobów. I zachęcamy do śledzenia strony www.utrzymanieruchu.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do efektywnego zarządzania UR.
Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Michael Majchrzak, wydawca
michael.majchrzak@trademedia.pl
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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AKTUALNOŚCI

NOWOŚCI
BREDEL

Bredel inwestuje 3,4 mln euro
w centrum obróbki mechanicznej z myślą
o dalszej poprawie jakości produkcji i tempa
realizacji zamówień elementów pomp
Czołowy producent pomp perystaltycznych, firma Bredel, stanowiąca część grupy Watson-Marlow Fluid Technology
Group (WMFTG), zainwestowała ponad 3,4 miliona euro w nowe, sterowane numerycznie centrum toczenia
i frezowania, zautomatyzowaną ładowarkę bramową oraz system magazynowania pionowego w celu skrócenia
czasu realizacji zamówień. Ta poważna inwestycja wskazuje, że zarówno firma Bredel, jak i cała grupa WMFTG,
zamierzają nadal zwiększać zarówno swój potencjał operacyjny, który już obecnie zapewnia im pozycję lidera
w swojej klasie, a także zwiększać wartość dla klientów – i to pomimo trudnych obecnie warunków gospodarczych
spowodowanych przez pandemię COVID-19.
W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym firmy Bredel w Delden w Holandii kadra zarządzająca nieustannie poszukuje sposobów poprawy wydajności produkcji. W zakładzie jest
stosowana strategia grupy WMFTG ciągłego
inwestowania w najnowsze technologie produkcji. Po ostatnim przeglądzie kierownictwo
zakładu zdecydowało, że obszarem dającym
możliwość osiągnięcia największych korzyści
jest warsztat produkcyjny.
Choć dotychczasowe centrum obróbki
mechanicznej CNC oferowało możliwości adekwatne do potrzeb, nie było w stanie nadal zaspokajać rosnącego zapotrzebowania na części,
czego efektem była konieczność podzlecania
produkcji niektórych komponentów. W celu
odzyskania pełnej kontroli nad produkcją tych
części oraz skrócenia czasu realizacji zamówień,
konieczna była realizacja inwestycji.

Zaawansowana technologia

Spośród wstępnie wyselekcjonowanych rozwiązań, kierownictwo produkcji wybrało WFL
Millturn M65G – wysokowydajną maszynę
toczącą i frezującą, która jest tak wielka, że jej
instalacja w zakładzie w Delden wymagała demontażu dachu.
Austriackie urządzenie WFL Millturn
M65G może zarówno toczyć, jak i frezować elementy, dzięki czemu nie trzeba posiadać dwóch
oddzielnych maszyn do realizacji tych procesów. Innymi słowy, części o kształtach łączących
elementy cylindryczne i płaskościenne są teraz
wytwarzane w ramach pojedynczego procesu,
co znacznie skraca czas realizacji zamówień.
– Możemy teraz obrabiać wszystkie części
w jednym przebiegu, w ciągu 24 godzin, zamiast
w dwa lub trzy dni – potwierdza Bertus Grote4
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boer, starszy inżynier ds. produkcji. – Dobrym
przykładem jest obudowa pompy Bredel 25. Dotychczas na wykonanie serii 28 sztuk potrzebowaliśmy dwóch zmian nocnych. Teraz w trakcie
jednej, ośmiogodzinnej zmiany możemy wyprodukować dokładnie tyle sztuk, ile potrzeba.
– Pełna automatyzacja oraz możliwość obróbki małych partii zwiększają naszą elastyczność. W razie potrzeby możemy zareagować na
zapotrzebowanie nawet w ciągu dwóch godzin.
Wydajność nowego systemu jest tak wysoka, że
wracamy do samodzielnej produkcji podzespołów, których wytwarzanie wcześniej podzlecaliśmy na zewnątrz – dodaje Groteboer.

Liczne zalety

Szybkość nie jest jednak jedyną zaletą tego
wdrożenia. Na przykład pozwoliło ono upro-

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

ścić planowanie i harmonogramowanie oraz
wyeliminować kosztowne magazynowanie
półproduktów. Kolejną zaletą jest obniżenie zużycia energii elektrycznej. Choć zapotrzebowanie na prąd nowej maszyny jest porównywalne
do dotychczasowego, uległo ono zmniejszeniu
w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Zwiększyło się również bezpieczeństwo pracy, ponieważ mniejsze zapotrzebowanie na ręczną
obsługę i transport obniżyło ryzyko wypadków.
Ponadto, realizacja całego procesu obróbki
przez jedno urządzenie poprawia precyzję wykonania.
– Nasi klienci mogą być spokojni, że zarówno teraz, jak i w przyszłości, obróbka maszynowa części będzie spełniała najwyższe standardy
precyzji – mówi Groteboer. – Możliwość swobodnej interpolacji rożnych osi CNC pozwala
www.utrzymanieruchu.pl

nam wdrożyć szeroką gamę strategii obróbczych,
szczególnie że WFL Millturn M65G może korzystać z wielu dodatków i dedykowanych narzędzi skrawających. W przypadku niektórych
produkowanych przez nas elementów, takich jak
kołnierze wielowypustowe, oznacza to znaczne
zwiększenie precyzji i skrócenie czasu produkcji.
Na przykład te konkretne części produkujemy teraz o 40% szybciej.
Oprócz toczenia i frezowania, nowa maszyna może też wykonywać takie operacje,
jak wiercenie, wiercenie otworów głębokich,
wycinanie wewnętrznych i zewnętrznych kół
zębatych, a także frezowanie z interpolacją kołową, co oznacza praktyczny brak ograniczeń
złożoności obrabianych elementów. Warto też
zauważyć, że programy obróbki maszynowej
elementów są teraz tworzone w zakładzie firmy
Bredel z wykorzystaniem nowo zainstalowanego systemu CAD/CAM, Siemens NX.

SHELL

Shell wprowadza na rynki
europejskie portfolio neutralnych
emisyjnie środków smarnych
Shell ogłosił, że będzie oferować klientom neutralne pod względem emisji
dwutlenku węgla oleje i środki smarne przeznaczone do samochodów
osobowych, ciężarowych z silnikami wysokoprężnymi oraz dla przemysłu.
Poszerzenie oferty jest ważnym elementem długoterminowej strategii Shell,
której celem jest pomoc klientom kupującym środki smarne w realizacji ich
potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zautomatyzowane ładowanie

Uzupełnieniem maszyny WFL Millturn M65G,
zastosowanym w firmie Bredel, jest ładowarka
bramowa Promot, która została dostosowana
do szczególnych wymagań stawianych przez
produkowane tu części pomp. Umożliwia ona
automatyczną zmianę szczęk chwytających obrabiany przedmiot, co jest dość rzadką cechą
wśród dostępnych tokarek. Zespół projektujący współpracował ściśle z firmą Schunk, która
opracowała i skonstruowała szczęki, uchwyty,
chwytaki i zmieniacze szczęk, wykorzystywane
w WFL Millturn M65G. Dzięki tej innowacji
zmiana obrabianych elementów oraz zleceń
produkcyjnych następuje całkowicie bezobsługowo.
Kolejną ważną częścią inwestycji jest system magazynowania pionowego ICAM SILO2,
w którym składowane są wszystkie szczęki,
chwytaki i zmieniacze szczęk, a także surowce
i elementy gotowe. Operator może prowadzić
operacje załadunku i wyładunku w systemie
równocześnie z trwającą obróbką. Cały system
jest skonfigurowany z myślą o działaniu całodobowym, przez 7 dni w tygodniu, a także z myślą
o zmianie parametrów produkcji bez bezpośredniego nadzoru.
– Ta instalacja jest przystosowana do bezpośredniej komunikacji z innymi systemami – zauważa Bertus Groteboer. – Dzięki temu maszyna może automatycznie, bez udziału człowieka,
pobierać zlecenia produkcyjne na wykonanie
pomp i części zamiennych z naszego autorskiego
systemu obsługi zamówień. Zapewnia to pełną
automatyzację procesu produkcyjnego. 
n
www.utrzymanieruchu.pl 		

Dzięki wprowadzeniu na rynek neutralnych
emisyjnie środków smarnych Shell zrekompensuje emisje z całego cyklu życia ponad 200
milionów litrów nowoczesnych syntetycznych
środków smarnych. Odpowiada to wycofaniu
z ruchu 340 tysięcy samochodów i ma zrównoważyć emisje 700 tysięcy ton CO2e rocznie.
W Europie obejmie to rekompensatę ponad 60
milionów litrów środków smarnych, co odpowiada wycofaniu z ruchu 130 tysięcy samochodów i ma zrównoważyć emisje około 280
tysięcy ton CO2e rocznie.
– Jako największy dostawca środków smarnych na świecie mamy dobrą pozycję do wychodzenia naprzeciw zmieniającym się potrzebom
klientów. Ciężko pracujemy również nad tym,
by unikać i ograniczać emisje poprzez szersze
zastosowanie energii odnawialnej w produkcji
naszych środków smarnych, ograniczanie ilości
odpadów oraz podnoszenie efektywności energetycznej naszej działalności. Ponadto pomagamy naszym klientom działać na rzecz ochrony
środowiska, kompensując emisje z ich zakupów
środków smarnych – powiedział Parminder
Kohli, wiceprezes Shell Lubricants na Europę,
Rosję i Afrykę.
Neutralne emisyjnie środki smarne Shell
będą dostępne we wszystkich krajach, w których obecny jest Shell, w tym także w Polsce.
Shell zrekompensuje emisje z wybranych syn-

tetycznych środków smarnych oferowanych
na tych rynkach, w tym: olejów silnikowych
Shell Helix do samochodów osobowych, Shell
Rimula do samochodów ciężarowych z silnikami wysokoprężnymi oraz szerokiej gamy
olejów przemysłowych, takich jak Shell Omala oraz wybranych produktów Shell Gadus
dla energetyki wiatrowej czy gamy oznaczonych certyfikatem Ecolabel produktów Shell
Naturelle.
Wprowadzenie na rynek neutralnych
emisyjnie środków smarnych przyczyni się
do realizacji celu Shell, by do roku 2050 r. lub
wcześniej stać się biznesem energetycznym o
zerowej emisji netto, odpowiadając tym samym na oczekiwania klientów i społeczeństwa. W dłuższej perspektywie najlepszym
sposobem na obniżenie emisji są działania polegające na unikaniu i ograniczaniu emisji. Do
czasu uruchomienia tych rozwiązań na masową skalę, Shell będzie korzystał z programów
kompensacji emisji dwutlenku węgla, które
pozwalają na równoległe równoważenie emisji
gazów cieplarnianych. Globalny portfel opartych na ochronie przyrody kredytów węglowych, jakimi dysponuje Shell, będzie kompensował emisje CO2 na wszystkich etapach cyklu
życia produktów: pozyskiwania surowców, pakowania, produkcji, dystrybucji, użytkowania
przez klienta oraz utylizacji produktu. 
n
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AKTUALNOŚCI

NOWOŚCI
CIECH

Rosną udziały CIECH w krajowym rynku
środków ochrony roślin
W 2020 roku udziały CIECH Sarzyna,
największego polskiego producenta środków
ochrony roślin, w krajowym rynku wzrosły
do 6,1 proc., z 4,8 proc. rok wcześniej.
Wartość sprzedaży spółki należącej do Grupy
CIECH, jednego z największych koncernów
chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej,
wzrosła na polskim rynku o ponad 30 proc.
w ujęciu rocznym, a wielkość całego rynku
środków ochrony roślin urosła drugi rok
z rzędu i przekroczyła 2,7 mld zł. CIECH Sarzyna
zanotował wzrosty w kluczowych segmentach
rynkowych: herbicydach zbożowych,
fungicydach zbożowych i rzepaczanych oraz
herbicydach przeznaczonych do ochrony
kukurydzy.
Udział flagowych produktów CIECH Sarzyna
– marki CHWASTOX® – wzrósł wartościowo
w 2020 roku w kategorii herbicydów zbożowych do 17,1 proc. z 14,0 proc. rok wcześniej.
To efekt rozwoju marki w ostatnich latach –
łącznie pod marką CHWASTOX® sprzedawanych jest pięć produktów. To najpopularniejsza marka herbicydów wiosennych w Polsce,
oparta na substancji aktywnej MCPA, produkowanej w należącej do CIECH Sarzyna
jednej z najnowocześniejszych i największych
instalacji tego typu na świecie.
CIECH Sarzyna zajmuje obecnie trzecie
miejsce w Polsce w kategorii producentów
herbicydów zbożowych, ale jest liderem w
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sprzedaży środków stosowanych wiosną na
chwasty dwuliścienne. To właśnie ten rodzaj
herbicydów reprezentuje linia CHWASTOX®.
Spółka rozwija także inne linie produktowe – rosną jej udziały m.in. w fungicydach
rzepaczanych (w 2020 roku wzrost udziału był niemal dwukrotny). Podobnie rosną
udziały CIECH Sarzyna w rynku herbicydów
dla kukurydzy – jeszcze 2-3 lata temu CIECH
Sarzyna miała ok. 2-3 proc. udziału w rynku,
natomiast w 2020 roku było to już 5,6 proc.
– Rynek środków ochrony roślin odrodził
się dzięki m.in. sprzyjającym warunkom pogodowym, ale my zebraliśmy także owoce naszej
pracy wykonanej w ostatnich kwartałach, takiej

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

jak usprawnienie procesów sprzedażowych czy
zintensyfikowanie działań dotyczących rejestracji nowych produktów. W 2021 rok wkroczyliśmy z pozytywnie zakończoną sprzedażą przedsezonową i ambitnymi celami rozwoju portfolio
produktowego o innowacyjne rozwiązania dla
nowoczesnego rolnictwa – mówi Wojciech Babski, szef biznesu Agro w Grupie CIECH.
Grupa CIECH nie ogranicza swojej działalności tylko do rodzimego rynku środków
ochrony roślin. Obecnie dostarcza swoje
produkty do blisko 50 krajów na trzech kontynentach i planuje w tym obszarze dalszą
ekspansję na kolejne rynki. Największy polski
producent środków ochrony roślin obsługuje
obecnie m.in. rynek niemiecki, australijski,
tajski czy rosyjski, a przejęty w 2018 roku
Proplan działa m.in. w Hiszpanii, Portugalii,
Włoszech, Ameryce Łacińskiej oraz w północnej Afryce.
CIECH Sarzyna realizuje obecnie największy w historii firmy plan inwestycji w
nowe produkty. Zadanie to wspiera nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe spółki, wyróżnione prestiżową certyfikacją „GLP”
(ang. Good Laboratory Practice) – „Dobra
Praktyka Laboratoryjna”. Ważnym elementem konsekwentnego rozwoju oferty CIECH
Sarzyna o nowe produkty dla rolnictwa jest
również oferowanie klientom pełnych programów ochrony roślin dla kluczowych
upraw.
n
www.utrzymanieruchu.pl

www.utrzymanieruchu.pl 		
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ROZWIĄZANIA

POMPY, SILNIKI, NAPĘDY

Dziesięć wskazówek, jak odpowiednio
zwymiarować pompy o zmiennej
prędkości obrotowej
W rozmowie z redakcją I&UR Eugene Vogel, specjalista ds. pomp i drgań w firmie EASA, wyjaśnia, jak
odpowiednio zwymiarować pompy wyposażone w napędy o zmiennej prędkości obrotowej

P

rzewymiarowane pompy odśrodkowe mocno się
nagrzewają, zużywając dużo więcej energii elektrycznej. Jednym ze sposobów poprawienia ich
bilansu energetycznego przy zachowaniu wysokiej
sprawności jest zastosowanie przemienników częstotliwości, które modulują prędkość obrotową napędu, dostosowując ją do rzeczywistego zapotrzebowania. Nie zawsze jednak praktyka ta się sprawdza. Dlatego warto wiedzieć, jaka jest
zależność między krzywą systemu a krzywą charakterystyczną
pompy oraz kiedy warto zastosować falownik do obsługi urządzeń pompujących.
1. 	Czy może Pan krótko przedstawić podstawowe
zasady wymiarowania pomp? Jak różni się ono w
przypadku napędu zmienno- i stałoobrotowego?
Jakie parametry elektryczne należy wziąć pod uwagę podczas doboru pompy z falownikiem?
Eugene Vogel: Rozmiar pompy jest jedną z wielu zmiennych, które należy uwzględnić podczas wyboru konkretnego
urządzenia z tej grupy. Wybierając rozmiar, musimy przy tym
wziąć pod uwagę dwa kluczowe zagadnienia – niezawodność
i koszt. Najlepszą relację tych dwóch czynników zapewniają
pompy o wymiarach, które umożliwiają im funkcjonowanie na
granicy tzw. optymalnego punktu pracy (Best Efficiency Point
– BEP). Jeśli dana aplikacja wymaga zmian wielkości przepływu lub wysokości podnoszenia, warto rozważyć zakup pompy
o zmiennej prędkości obrotowej lub całego zestawu pomp. W
niektórych przypadkach najlepsze efekty przyniesie połączenie
obu tych rozwiązań. Zawsze należy także wziąć pod uwagę cały
cykl życia pompy.
W przypadku wdrożenia przemiennika częstotliwości musimy mieć świadomość wystąpienia dwóch problemów natury
mechanicznej: drgań rezonansowych oraz możliwości uszkodzenia łożysk przez prądy wału.
2. 	Jaki zakres prędkości oferują falowniki? Przy jakiej
najniższej prędkości pompa nadal może efektywnie
przetłaczać ciecz?
Eugene Vogel: Zakres częstotliwości roboczych (prędkości)
przemiennika częstotliwości zależy od wielu czynników. Po
pierwsze wzrost częstotliwości pracy wymaga wzrostu napięcia. Nie można go jednak zwiększać bez końca – zarówno ze
względu na ograniczenia ze strony sieci, jak i silnika. Kolejnym
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ograniczeniem jest zakres prędkości osiąganych przez silnik
(co stanowi osobną kwestię). Abstrahując od tych barier, w zależności od konstrukcji falownik może osiągnąć dowolną częstotliwość, najczęściej do 120 Hz.
Minimalna prędkość, przy której pompa może efektywnie
pracować, zależy wprost od krzywej systemu, a zwłaszcza wielkości statycznej podnoszenia. Jest ona więc różna dla różnych
aplikacji.
3. 	Jeśli zastosujemy falownik, jaką krzywą sprawności
osiągnie pompa w miarę zwiększania lub zmniejszania prędkości obrotowej?
Eugene Vogel: To ciekawe pytanie. Pompa obrotowa charakteryzuje się określoną krzywą sprawności dla danej prędkości.
Krzywa ta określa efektywność urządzenia przy różnych wielkościach przepływu i zmienia się wraz z prędkością, determinując za każdym razem przepływ generowany przez pompę.
Można więc stwierdzić, że efektywność pompy jest funkcją
prędkości obrotowej i krzywej systemu. A tym samym można
wykreślić krzywą efektywności dla pompy o stałej prędkości
obrotowej oraz pompy i systemu o zmiennej prędkości, ale nie
dla samej pompy pracującej z różnymi prędkościami.
4. 	Jak się ma do tego zmniejszenie średnicy wirnika?
Czy oszczędności energii będą tu takie same?
Eugene Vogel: W przypadku danej wielkości przepływu
zmniejszenie średnicy wirnika lub ograniczenie prędkości obrotowej podobnie wpłynie na zużycie energii.
5. 	Falownik jest jednak droższy. Jaki jest czas zwrotu z
takiej inwestycji?
Eugene Vogel: Według użytkowników oczekiwany czas
zwrotu z inwestycji wynosi tu ok. 18 miesięcy. W przypadku
większych projektów, takich jak rozdzielnie elektryczne czy rurociągi, może on się wydłużyć do kilku lat.
6. 	Jakie oprogramowanie można wykorzystać do modelowania krzywej pompy?
Eugene Vogel: Dobór programu zależy od tego, jaką pompę
posiadamy. Np. oprogramowanie H2 Optimize firmy Engineered Software współpracuje z urządzeniami Fairbanks Morse
i Aurora.

www.utrzymanieruchu.pl

7. 	Czy oszczędności energii zwykle kompensują koszt
zakupu falownika?
Eugene Vogel: Jeśli system wymaga sterowania przepływem
(pracuje z różnymi wielkościami przepływu), zwykle rozwiązania umożliwiające zmianę prędkości obrotowej, w tym zakup
falownika, znajdują ekonomiczne uzasadnienie. Inaczej jest w
przypadku systemów o wysokiej wartości statycznej podnoszenia, gdzie o uzasadnienie takie znacznie trudniej.
8. 	Czy podczas montażu falownika w napędzie istniejącej pompy warto stosować pierścień uziemiający?
Eugene Vogel: Pierścień lub szczotka uziemiająca mogą rzeczywiście ograniczyć prądy na wale – jeden z typowych problemów napędów z przemiennikami częstotliwości. Jednak kwestia ta jest dużo bardziej złożona i aby rozwiązać ów problem,
nie wystarczy jedynie założyć pierścień uziemiający.
9. 	Jeśli jednak obniżymy prędkość pompy, zmniejszymy także prędkość silnika, a tym samym również
chłodzącego go wentylatora, na stałe zamocowanego do przekładni silnika.

Eugene Vogel: Rzeczywiście tak jest. Wiele systemów wyposażonych w falowniki wymaga dodatkowego chłodzenia silnika, gdy pracuje on z niższą prędkością. W przypadku niektórych pomp obrotowych wymagana moc zmniejsza się jednak
wraz ze wzrostem prędkości, a tym samym mogą one pracować z niższą prędkością, bez dodatkowego chłodzenia. Dlatego
do każdej aplikacji należy podejść indywidualnie i dokładnie
przeanalizować ją pod kątem wymagań w zakresie chłodzenia
silnika.
10 	Jak obliczyć potencjalne oszczędności z zastosowania falownika?
Eugene Vogel: Punktem wyjścia jest obliczenie realnej redukcji mocy, a następnie jej przeliczenie na kW. Uzyskaną wartość przemnażamy przez godziny pracy w danym przedziale
czasu, a następnie przez stawkę za kWh. W efekcie uzyskujemy
wartość oszczędności w danym okresie. Okresem tym mogą
być tygodnie, miesiące lub lata.




Nowy czytnik kodów
kreskowych.
Doskonała wydajność
na linii przenośników.
Nowy czytnik kodów kreskowych BCL 200i jest specjalnie
przystosowany do identyfikacji transportowanych pojemników
i tacek. Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja została
zoptymalizowana pod kątem stacjonarnego użytkowania
w ograniczonych przestrzeniach. Zintegrowane interfejsy
przemysłowe i prosta konfiguracja oferują doskonałą
wydajność w najlepszej cenie.

The Sensor People

www.leuze.com/bcl200i

ROZWIĄZANIA

AUDYT QMS

Alisa Coffey i Rich Mintz, Abaco Systems Inc.

10 wskazówek, jak z sukcesem
przejść audyt QMS
W czasach pandemii COVID-19, pracy zdalnej i dystansu społecznego przeprowadzenie konwencjonalnej
certyfikacji systemów zarządzania jakością wydaje się szczególnie trudnym zadaniem. Jednak produkcja nie
może czekać na lepsze czasy, a audyt QMS jest dla klientów i kontrahentów najlepszym dowodem na to, że
mimo wyzwań rynkowych nasza firma nadal stawia na wysoką jakość i bezpieczeństwo swoich produktów.

Z

wyzwaniem przeprowadzenia zdalnego audytu jakości
zmierzyć się musiała także firma Abaco Systems. Mimo szalejącej pandemii COVID-19 przedsiębiorstwo postanowiło
odnowić swój certyfikat AS9100, stanowiący rozszerzenie
ISO9001 o dodatkowe wymagania względem systemów
zarządzania jakością, stosowanych w sektorze lotniczym, kosmicznym
i obronnym.
Aby się dostosować do zmian w procedurze realizacji audytu, Abaco
od początku ściśle współpracowało z ośrodkiem certyfikacji TÜV SÜD
Americas. Zmiany te obejmowały m.in. codzienne poranne spotkanie
wewnętrzne, po którym rozpoczynała się wirtualna sesja z audytorem,
zakończona spotkaniem podsumowującym. Dzięki szybkiej adaptacji
do zmian Abaco po raz kolejny uzyskało status firmy wyróżnionej certyfikatem AS9100 (fot. 1). I postanowiło podzielić się spostrzeżeniami
dotyczącymi specyfiki wirtualnego audytu.

1. Wybierz formę audytu

Istnieją trzy rodzaje audytu różniące się celem: audyt certyfikujący,
kontrolny i recertyfikacyjny. Decydując się na wybór jednego z nich,
firma powinna przede wszystkim kierować się spodziewanymi korzyściami. Ale nie tylko: ważny jest także czas, okoliczności i możliwości
audytorów. W przypadku audytu kontrolnego osoba przeprowadzająca go często bazuje na dotychczasowej relacji z klientem (nawiązanej
w momencie przeprowadzania audytu certyfikującego), dzięki czemu
dużo łatwiej jest jej przygotować odpowiednie pytania. Dlatego tego
typu audyt zdecydowanie łatwiej jest przeprowadzić zdalnie niż audyt
certyfikujący lub recertyfikacyjny.

2. Stwórz harmonogram audytu

Ustalenie wspólnie z audytorami i pracownikami przedsiębiorstwa
jasnego harmonogramu audytu znacznie ułatwia zdefiniowanie oczekiwań, zakresu i przebiegu całej procedury, potrzeb technologicznych
i innych zmiennych, istotnych dla obu stron. Umożliwia także lepszą
organizację pracy, zaangażowanie w proces wszystkich zainteresowanych oraz opracowanie szczegółowego planu przeprowadzenia procedury audytowej.

3. Bądź obeznany z technologią

Kompetencje techniczne mają kluczowe znaczenie dla wizerunku
przedsiębiorstwa: problemy lub błędy natury technicznej mogą zostać
odebrane przez audytorów jako nieprzygotowanie zespołu do użytkowania danej technologii. Podobnie istotną rolę odgrywają także kompetencje komunikacyjne przedsiębiorstwa, w tym umiejętność stosowania
takich narzędzi, jak Skype, GoToMeeting czy inne platformy. Jeśli firma
słabo radzi sobie z pracą zdalną, w oczach audytorów może sprawiać
wrażenie nieefektywnej.

4. Pracuj według harmonogramu

Każdy zakład pracuje w określonym rytmie: ma określony harmonogram pracy, podział na zmiany i/lub partie produktów. W przypadku
konwencjonalnego audytu przeprowadzający go zespół może elastycznie sterować swoim czasem, np. wrócić później, jeśli moment rozmowy
z pracownikiem nie jest dla niego dogodny. Harmonogram audytu wirtualnego jest bardziej napięty, co powoduje, że powrót w późniejszym
terminie nie zawsze wchodzi w grę.

5. Stawiaj na materiały wizualne
Fot. 1. Wirtualny
audyt stanowi
rozwiązanie
kompromisowe
w sytuacji,
gdy nie można
ustąpić ani
w kwestii
bezpieczeństwa
pracowników, ani
jakości procesów
i produktów.
Źródło: Abaco
Systems Inc.
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Audyt warto uzupełnić o materiały wizualne. W tym celu można wykorzystać przygotowane wcześniej zdjęcia lub filmy wideo, dowodzące
zgodności z normami. Staranny dobór i umiejętne użycie przygotowanych wcześniej wykresów, ilustracji, filmów i innych pomocy wizualnych
jest świetnym rozwiązaniem w przypadku wirtualnego audytu. Wymaga
jednak sporo pracy z aplikacjami podczas fazy przygotowawczej.

6. Zabezpiecz swoje dane

W trakcie konwencjonalnego audytu audytorzy mogą obserwować pracę zakładu i sporządzać notatki, jednak dane te nie są nagrywane ani
archiwizowane w formie elektronicznej. W przypadku audytu wirtualnego jest inaczej, co może rodzić określone wyzwania. W wielu firmach
robienie zdjęć czy kręcenie filmów w fabryce jest bowiem sprzeczne
z polityką przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest udzielenie audytowww.utrzymanieruchu.pl

rom odpowiednich zezwoleń jeszcze przed rozpoczęciem audytu, a także dokładne ustalenie, jak i komu będą udostępniane owe materiały,
gdzie będą przechowywane, kto będzie miał do nich dostęp i w jakim
przedziale czasu. Jest to tym ważniejsze, że podpisana wcześniej z jednostką certyfikującą umowa o zachowaniu poufności niekoniecznie
musi uwzględniać tego typu sytuacje.

7. Zadbaj o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych wymaga przestrzegania rygorystycznych procedur i stałej kontroli nad sytuacją. Dlatego wirtualny
audyt może się okazać świetnym rozwiązaniem w trudnych środowiskach pracy, gdzie łatwo o zakłócenie procesów wytwórczych. Z drugiej
strony wideokonferencje z audytorem mogą sprzyjać wypadnięciu z rutyny i utracie kontroli nad sytuacją. Dlatego każda osoba zaangażowana
w audyt musi przedsięwziąć określone środki ostrożności, które pozwolą jej utrzymać koncentrację i skupić się na zadaniu, tak aby audyt nie
powodował zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.

8. Zgromadź wszystkie dane

Wirtualny audyt wymaga wcześniejszego rozplanowania działań, a częścią owego planowania jest wyszukiwanie informacji. Sytuacja, w której audytor czeka na dane, nie należy bez wątpienia do komfortowych.
Jeśli jednak osoba, z którą rozmawia, dysponuje uporządkowanym zestawem plików, umożliwiającym szybkie wyszukanie potrzebnej informacji, dyskomfort i stres stają się mniejsze. Wirtualny audyt ma to do

siebie, że mocno koncentruje się na dokumentacji pisanej, a jego efekt
w dużej mierze zależy od skrupulatności w przygotowaniu dokumentów potwierdzających dany stan rzeczy.

9. Przygotuj się na najgorsze

Niektórzy twierdzą, że wirtualny audyt jest prostszy niż ten przeprowadzany w zakładzie. Nic bardziej mylnego! Wymaga on bowiem staranniejszego planowania i przygotowania zarówno ze strony firmy, jak
i instytucji certyfikującej. Audytor może wcześniej przygotować sobie
pytania do rozmówców. Dysponuje także wstępną wiedzą na temat
procesów zachodzących w firmie oraz jej mocnych i słabych stron. Dobrze wie, kiedy zadawać pytania, i nie skończy ich zadawać, póki nie
upewni się, że procesy są realizowane efektywnie i według standardów
zgodnych z wymogami certyfikacji. Abstrahując od odmiennej formy,
proces ten jest więc tak samo, jeśli nie bardziej, restrykcyjny niż konwencjonalny audyt.

10. Bądź otwarty i komunikatywny

Podobnie jak podczas każdego audytu, zespół zarządzania jakością
oraz audytorzy instytucji certyfikujących mają ten sam cel: dowieść, że
system zarządzania jakością przedsiębiorstwa funkcjonuje bez zarzutu.
Warto więc skorzystać z okazji i dowieść ciągłego doskonalenia procesów w oparciu o namacalne rezultaty działań. A do tego potrzebna jest
jasna komunikacja, planowanie i bliska relacja miedzy firmą a instytucją certyfikującą.
n
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FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Sześć kroków w kierunku fabryki przyszłości
Każda inicjatywa wymaga solidnych fundamentów.

F

abryka przyszłości to przejście od tradycyjnej automatyzacji do w pełni połączonych i elastycznych
systemów wykorzystujących strumienie danych
z wzajemnie połączonych operacji. Środowiska
produkcyjne uczą się i dostosowują do nowych wymagań. Poniżej przedstawiono sześć najważniejszych etapów,
które wskażą ci drogę, niezależnie od aktualnego poziomu zaawansowania twojego zakładu.

1. Fundamenty Lean i zwrot z inwestycji

Każda inicjatywa związana z fabryką przyszłości wymaga solidnych fundamentów. Istniejące procesy i operacje muszą się
cechować wysokim poziomem zaawansowania przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transformacji.
Jest to warunek wstępny, aby zapewnić
odpowiednie kompetencje ludzi i za
awansowanie procesów oraz umożliFabryka przyszłości
wić uwzględnienie aspektów technoloto przede wszystkim
gicznych. Kierownictwo musi wspierać
właściwe połączenie
kulturę ciągłego doskonalenia i przyjęludzi, procesów
cie zasad lean (szczupłe zarządzanie)
w całej organizacji.
i technologii,
Należy stworzyć jasną wizję i zaa także wyjście poza
planować drogę dla fabryki przyszłości
własne cztery ściany
wraz ze ścieżką dla OT (technologie
i rozszerzenie działań na
operacyjne) i IT (technologie informadostawców i klientów.
cyjne), które dotyczą wszystkich funkcji firmy poza samym procesem produkcyjnym. Spraw, aby zysk finansowy
i zwrot z inwestycji (ROI) były w centrum twojej transformacji w celu osiągnięcia długoterminowego i zrównoważonego
efektu.

2. Interoperacyjność technologii

W świecie technologii następuje coraz szybsze przejście od silosów technologicznych z zastrzeżonymi protokołami i komunikacją OT/IT do świata otwartych standardów i protokołów,
w tym OPC i MTConnect dla komunikacji maszynowej (OT),
a także REST i XML dla integracji systemów IT.
Ta rosnąca interoperacyjność wymaga nowego rodzaju zdolności inżynierskich z multidyscyplinarną wiedzą na
temat systemów sterowania, protokołów i oprogramowania
IoT, platform chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI)
lub uczenia maszynowego (ML). Niektórzy producenci mają
trudności z rozpoczęciem drogi w kierunku cyfryzacji z powodu braku takich osób w swojej firmie. W przypadku tych
producentów najbardziej efektywne może być zbadanie opła12
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calnych rozwiązań dostępnych w sprzedaży, a następnie poświęcenie wysiłków na ich integrację z istniejącymi systemami
w zakładzie.

3. Łączność i dane w czasie rzeczywistym

To dane, a nie ropa naftowa, są dziś najcenniejszym zasobem
na świecie. Surowe dane nie są cenne same w sobie, ale ich
wartość wynika z ich odpowiedniego gromadzenia w sposób
kompletny i dokładny, a także łączenia w odpowiednim czasie z innymi istotnymi danymi w celu utworzenia metryk, na
podstawie których można podejmować określone działania.
Kierownictwo zakładów produkcyjnych musi dodać „inteligentne dane” do listy najważniejszych zasobów zapewniających sprawne działanie placówek, zaraz obok ludzi i sprzętu.
Przede wszystkim należy opracować strategię łączności
w zakładzie, w tym strategię gromadzenia danych, określić
rodzaje i źródła danych oraz podejście odpowiednie dla zakładów produkcyjnych typu brownfield i greenfield. Wiele
zastosowań typu brownfield wymaga modernizacji lub instalacji ekonomicznych czujników i bramek IoT, podczas gdy
zastosowania typu greenfield mogą wykorzystywać konstrukcje maszyn i procesów, które zawierają wbudowane czujniki
i systemy sterowania z obsługą sieci Ethernet.
Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć (w czasie rzeczywistym),
nie możesz również tego poprawić (w czasie rzeczywistym).
Zdolność do działania i wyciągania wniosków z danych i metryk w czasie rzeczywistym sprawi, że fabryka przyszłości będzie bardziej responsywna, proaktywna i przewidująca, a także umożliwi organizacji produkcyjnej uniknięcie przestojów
operacyjnych, braków i innych problemów związanych z wydajnością.

4. Metryki danych i analityka

Prawdziwym wyzwaniem jest interpretacja danych i przekształcanie ich w taki sposób, aby stały się istotne i możliwe do
wykorzystania przez użytkowników końcowych. Dane muszą
być analizowane i przedstawiane w odpowiedni sposób właściwym interesariuszom we właściwym czasie. Każdy interesariusz ma inne pytania, na które chce uzyskać odpowiedź, od
operatorów maszyn do kierowników produkcji, kierowników
zakładów i kadry zarządzającej odpowiedzialnej za śledzenie
zysków i strat w swoich zakładach produkcyjnych.
Cyfrowe wskaźniki zakładu, takie jak ogólna efektywność
sprzętu (OEE), odkrywają ukryty potencjał operacji w zakresie czasu sprawności aktywów, wydajności i szybkości operacji oraz jakości/wydajności części. Dzięki zaawansowanej
analizie danych i wykorzystaniu możliwości AI i ML można
www.utrzymanieruchu.pl

śledzić metryki predykcyjne, w tym stan maszyn, przewidywania dotyczące okresu użytkowania maszyn i podzespołów,
a także prowadzić diagnostykę przyczyn źródłowych awarii. Fabryki przyszłości przekształcają tradycyjną produkcję
z trybu „zepsuło się – napraw” w tryb operacyjny „przewiduj
i zapobiegaj”.

5. Zoptymalizowana i sprawna produkcja

Wykorzystanie danych do lepszego podejmowania decyzji
poprzez zastosowanie algorytmów AI i ML wymaga starannie zaprojektowanego szkieletu danych z holistycznym podejściem do wszystkich funkcji firmy, co ostatecznie prowadzi do
bardziej zoptymalizowanej i sprawnej produkcji.
Zoptymalizowana i inteligentna fabryka umożliwia wykonywanie operacji przy minimalnej interwencji ludzi i wysokiej
niezawodności, a także opiera się na wykorzystaniu zautomatyzowanych przepływów pracy, synchronizacji aktywów, ulepszonym śledzeniu i dynamicznym harmonogramowaniu oraz
zoptymalizowanym zużyciu energii. Elastyczność pozwala
fabryce przyszłości na dostosowanie się do zmian w harmonogramie produkcji przy minimalnej interwencji. Oznacza też
zdolność do samodzielnego konfigurowania sprzętu i przepływu materiałów, w zależności od tworzonego produktu
i zmian w harmonogramie, a następnie obserwowania wpływu tych zmian w czasie rzeczywistym. Taka sprawność może
dodatkowo zwiększyć czas pracy fabryki i wydajność poprzez
minimalizację przestojów spowodowanych zmianami w harmonogramie lub zmianą produktu oraz umożliwić elastyczne
planowanie.

6. Produkcja oparta na współpracy
i organizacji

Strategia fabryki przyszłości obejmuje również funkcje pomocnicze, takie jak logistyka (planowanie i obróbka materiałów), konserwacja i jakość. W ten sposób możemy wprowadzić dodatkowe usprawnienia. Kiedy strategia ta wykracza
poza cztery ściany fabryki i obejmuje cały łańcuch dostaw oraz
bazę klientów, rozpoczyna się produkcja oparta na współpracy, która może przynieść znaczne korzyści. Należy rozważyć
pozytywny wpływ znajomości stanu procesu, jakości i dostępności części u dostawców z wyprzedzeniem, zamiast czekania
do czasu kontroli zamówionych części, gdy te ulegną zużyciu.
Organizacja fabryki przyszłości we współpracy z dostawcami i klientami pozwala na produkcję opartą na rozwiązaniach, które sprzyjają poprawie jakości i innowacyjności
produktów, nowym modelom biznesowym i zróżnicowaniu
rynku.
Fabryka przyszłości to przede wszystkim właściwe połączenie ludzi, procesów i technologii, a także wyjście poza własne cztery ściany i rozszerzenie działań na dostawców i klientów. Ważne jest, aby utrzymać wizję prowadzenia operacji bez
przestojów i awarii, jednocześnie wykorzystując dane, metryki
i technologie analityczne do sprawnej, zespołowej i zorganizowanej produkcji.
www.utrzymanieruchu.pl 		

Wewnątrz fabryki

Na zewnątrz fabryki

produkcja, logistyka, utrzymanie, jakość

Przemysł
4.0

dostawcy i klienci

FABRYKA
PRZYSZŁOŚCI

Zasoby i sprzęt

Fabryka ze strategią przyszłości

Technologia

Analiza

Łączność

Zwrot inwestycji

Fabryka przyszłości to przejście od tradycyjnej automatyzacji do w pełni
połączonych i elastycznych systemów wykorzystujących strumienie danych
z połączonych operacji. 
Dzięki uprzejmości: IoTco

Kluczowe wnioski

Ci, którzy oczekują digitalizacji środków produkcji, powinni
pamiętać o następujących kwestiach:
■ Aby jakakolwiek inicjatywa związana z fabryką przyszłości zakończyła się sukcesem, konieczne są solidne
podstawy w postaci szczupłego zarządzania (lean) i dbałość o zwrot z inwestycji.
■ Rosnąca interoperacyjność w świecie technologii, wspierająca zbieżność OT/IT i obejmująca otwarte standardy
i protokoły.
■ Dyrektorzy produkcyjni muszą dodać inteligentne dane
do listy najważniejszych aktywów dla swoich operacji,
zaraz obok ludzi i sprzętu.
■ Dane muszą być analizowane i przedstawiane w odpowiedni sposób właściwym interesariuszom we właściwym czasie. Wskaźniki takie jak ogólna efektywność
sprzętu (OEE) pomagają odkryć ukryty potencjał, podobnie jak wskaźniki predykcyjne, takie jak stan maszyn, przewidywanie czasu eksploatacji i diagnozowanie
awarii.
■ Elastyczność i dokładność pozwala fabryce przyszłości
na dostosowanie się do zmian w harmonogramie produkcji przy minimalnej interwencji i może jeszcze bardziej zwiększyć czas pracy i wydajność fabryki poprzez
minimalizację przestojów spowodowanych zmianami
w harmonogramie lub zmianą produktu oraz umożliwienie elastycznego harmonogramowania.
■ Strategia fabryki przyszłości wykracza poza cztery ściany zakładu produkcyjnego i obejmuje cały łańcuch dostaw oraz bazę klientów, co prowadzi do produkcji opartej na współpracy i organizacji.
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KAPITAŁ LUDZKI
Johannes Papst

Zmaksymalizować kapitał ludzki dzięki
umiejętnościom cyfrowym
W czasach tzw. nowej normalności kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstwa produkcyjnego
staje się kapitał ludzki. Efektywne zarządzanie tym aktywem będzie w kolejnych latach równie ważne, jak
umiejętność korzystania z technologii Przemysłu 4.0, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy
automatyzacja i robotyzacja.

P

odkreślając „nierozerwalny związek między zdrowiem człowieka a sukcesem organizacyjnym firmy”, Światowe Forum Ekonomiczne podkreśla, że
„kierownictwo coraz częściej postrzega pracowników jako kluczowy składnik aktywów firmy,
który może istotnie przyczynić się do poprawy jego sytuacji
ekonomicznej”. Słuszność tego twierdzenia zdają się potwierdzać wyniki ankiety przeprowadzonej niedawno przez firmę
McKinsey, z której wynika, że ponad 90% członków kadry
zarządzającej z sektora produkcji i logistyki planuje w najbliższym czasie zainwestować w rozwój cyfrowych umiejętności
pracowników.
Wydają się oni świetnie zdawać sobie sprawę z faktu, że
aby powrócić na ścieżkę wzrostu, muszą zmaksymalizować
kapitał ludzki, a jednocześnie nauczyć się wykorzystywać
cyfrowe technologie oparte na sieciach i danych, tak by zarówno służyły one zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników,
jak i wzmacniały ich zaangażowanie i produktywność, a tym
samym przyczyniały się do zwiększania rentowności przedsiębiorstwa. Jak to zrobić? Oto kilka sprawdzonych sposobów.

Utrzymywanie się pandemii COVID-19 sprawia, że pracodawcy z sektora produkcji przemysłowej muszą z największą
dbałością monitorować i chronić zdrowie swoich pracowników. W praktyce jest to równoznaczne z koniecznością
przeprowadzania kontroli stanu zdrowia w zakładzie, stałego
nadzoru nad przestrzeganiem zasad społecznego dystansu,
a także śledzenia interakcji między pracownikami w miejscu
pracy. Dlatego warto zaopatrzyć się w system umożliwiający
badanie objawów choroby (zgodny z polityką ochrony danych osobowych firmy), a także gromadzenie informacji na
temat stanu zdrowia i kontaktów między pracownikami. Jako
uzupełnienie można także zastosować dodatkowe narzędzia
do śledzenia interakcji między personelem na terenie fabryki.

re dbają o dobre samopoczucie zarówno pracowników, jak
i klientów. Dziś bardziej niż kiedykolwiek liczy się poczucie
bezpieczeństwa i uznanie ze strony kierownictwa. A tymi
można sterować, stosując narzędzia umożliwiające pomiar
i wgląd w nastroje pracowników, aby następnie na tej podstawie podjąć konkretne kroki zmierzające do poprawy ich
samopoczucia.
W sytuacjach kryzysowych, a taką bez wątpienia jest epidemia COVID-19, najbardziej efektywnie działające firmy
wkładają wiele wysiłku, by dowiedzieć się, jak radzą sobie ich
pracownicy – nie tylko w pracy, ale też szerzej: w dążeniu do
uzyskania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Przedsiębiorstwa te wykorzystują narzędzia do zarządzania doświadczeniem (Experience Management – XM), np.
szybkie ankiety cyfrowe, aby porozumiewać się z pracownikami oraz wykreować pętlę sprzężenia zwrotnego – wszystko po to, by poznać ich morale, problemy i potrzeby. Dzięki
zastosowaniu zaawansowanych analiz danych na temat doświadczeń pracowniczych kierownictwo może na bieżąco śledzić nastawienie i poziom zaangażowania oraz proponować
modyfikacje polityki i procesów zachodzących w zakładzie
w celu poprawy samopoczucia personelu.
Biorąc pod uwagę, że okoliczności, a tym samym i nastawienie pracowników mogą się bardzo szybko zmieniać,
narzędzia XM pozwalają pracodawcy regularnie mierzyć
nastroje personelu i uzyskać dostęp do informacji zwrotnych
na temat protokołów bezpieczeństwa, warunków pracy oraz
nowo wdrożonych procesów. Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w morale pracowników, ich problemy i inne kluczowe dane, może on szybko podjąć odpowiednie działania
zapewniające pracownikom wszystko, czego potrzebują, aby
zwiększyć produktywność pracy.
Co więcej, gdy pracownicy zauważą, że ich kierownictwo
nie tylko słucha, ale i reaguje na dostarczane przez nich informacje, ich zaangażowanie i produktywność automatycznie
wzrosną.

Umiejętne zarządzanie doświadczeniami

Rekrutować, zatrudniać i szkolić

Zdrowie pracowników na pierwszym
miejscu

Jak pokazuje przykład wielu firm z sektora przemysłowego,
najlepsze wyniki w czasie pandemii osiągają te z nich, któ14
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Jak wynika z najnowszego raportu Oxford Economics, „nawet w dobie robotyki przedsiębiorstwa produkcyjne nie
www.utrzymanieruchu.pl

mogą funkcjonować bez wykwalifikowanych pracowników”.
Raport powstał na podstawie ankiety, w której wzięło udział
3000 przedstawicieli kierownictwa wyższego szczebla, w tym
300 z sektora przetwórstwa przemysłowego. 22% z nich przyznało, że największą barierą w realizacji strategicznych zmian
w przedsiębiorstwie jest brak wykwalifikowanych pracowników. Aby ją przezwyciężyć, przedsiębiorstwa produkcyjne,
a zwłaszcza ich działy HR, muszą w większym stopniu skoncentrować się na poszukiwaniu, ewaluacji i zatrudnianiu
młodych talentów. To kolejny obszar, w którym nieocenioną
pomocą mogą się okazać narzędzia XM: umożliwiają one
bowiem firmom dostosowanie swoich programów rekrutacyjnych i sprofilowanie wymaganego doświadczenia kandydatów pod kątem oczekiwanych umiejętności.
Jednym z głównych wyzwań, z którymi dziś musi się
zmierzyć dział HR, jest utrzymanie odpowiedniego przepływu talentów w przedsiębiorstwie. Drugim jest elastyczność
pracowników: epidemia COVID-19 pokazała bowiem, jak
ważna z punktu widzenia kierownictwa zakładów produkcyjnych jest pełna przejrzystość dostępnych zasobów ludzkich, w tym możliwość szybkiej zmiany wielkości zespołów
i przesuwania pracowników tam, gdzie mogą wypracować
największą wartość dodaną zarówno dla firmy, jak i jej klientów. Pomocne mogą się tu okazać funkcje cyfrowego zarządzania pracownikami, zapewniające możliwość szybkiego
zatrudnienia i przeszkolenia nowego personelu w zakresie
przepływów pracy i procesów produkcyjnych.

Automatyzacja zwiększa niezależność od
czynnika ludzkiego

Także Audi, które od lat wykorzystuje roboty w swoich zakładach produkcyjnych, wdrożyło w ostatnim czasie oprogramowanie zwalniające pracowników biurowych z konieczności wykonywania monotonnych czynności.
– Dzięki wdrożeniu oprogramowania RPA (Robotic Process Automation) zdecydowanie przyspieszyliśmy cyfryzację naszego przedsiębiorstwa – wyjaśnia dr Bernd Martens,
członek zarządu firmy Audi, odpowiedzialny za zamówienia i technologie IT. – Zastosowaliśmy boty, które zwiększyły
efektywność i szybkość realizacji procesów, a jednocześnie zapewniły pracownikom więcej czasu na wykonywanie bardziej
wymagających i ciekawych zadań. Wszyscy na tym zyskaliśmy.
Niezależnie, czy mowa o botach w biurze, czy robotach
w fabryce, inicjatywy te wskazują na ten sam trend – rosnące
tempo automatyzacji zakładów. Ponad połowa przedstawicieli kadry zarządzającej badanej przez firmę McKinsey stwierdziła, że stopień automatyzacji ich firmy sukcesywnie rośnie,
zaś 20% uznało ów wzrost za dynamiczny.
Automatyzacja procesów nie tylko zwalnia pracowników
z obowiązku wykonywania powtarzalnych czynności, umożliwiając im koncentrację na bardziej wartościowych zadaniach,
ale także zmniejsza zależność produkcji od człowieka. Dzięki
www.utrzymanieruchu.pl 		


Utrzymywanie się pandemii COVID-19
sprawia, że pracodawcy z sektora
produkcji przemysłowej muszą
z największą dbałością monitorować
i chronić zdrowie swoich pracowników.
W praktyce jest to równoznaczne
z koniecznością przeprowadzania
kontroli stanu zdrowia w zakładzie,
stałego nadzoru nad przestrzeganiem
zasad społecznego dystansu,
a także śledzenia interakcji między
pracownikami w miejscu pracy.

integracji fizycznych środków automatyki z narzędziami do
monitorowania i zarządzania zasobami opartymi na uczeniu
maszynowym i sztucznej inteligencji można nadzorować procesy, urządzenia i jakość produktów całkowicie zdalnie, a tym
samym zapewnić ciągłość produkcji przy minimalnym zaangażowaniu pracowników. Zaś w czasach relokacji produkcji
z powrotem do krajów o wyższych kosztach pracy automatyzacja może również zrekompensować owe koszty.
Tego typu głębokie powiązanie i przejrzystość procesów
– od poziomu hali fabrycznej, przez organizację produkcji
i pracowników, po łańcuch dostaw i klienta końcowego –
umożliwia producentom sterowanie na bieżąco rozmieszczeniem siły roboczej w zależności od struktury popytu, priorytetów produkcyjnych i warunków finansowych. A wówczas
kapitał ludzki zaczyna mieć bardzo realny wpływ na sukces
biznesowy przedsiębiorstwa.

n

Johannes Papst jest menedżerem ds. systemów SAP.
Jego aktywność zawodowa koncentruje się na adaptacji
rozwiązań SAP do potrzeb dzisiejszych przedsiębiorstw,
zwłaszcza z branży produkcji maszyn i urządzeń.
Dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie
produkcji dyskretnej. Współpracuje głównie z małymi
i średnimi przedsiębiorstwami.
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

I kwartał 2021

 15

ROZWIĄZANIA

JAKOŚĆ POWIETRZA

Mark D’Agostino, Hunter Industrial Fans

Poprawa jakości powietrza za pomocą
wentylatorów wolnoobrotowych
o dużej wydajności
Wentylatory HVLS wymuszają przepływ dużych ilości powietrza przy zmniejszonym zużyciu
energii elektrycznej.

W

entylatory typu HVLS (ang. high-volume,
low-speed – wentylatory wolnoobrotowe
o dużej wydajności) to duże urządzenia
przemysłowe, montowane pod sufitami
w fabrykach, zakładach, ośrodkach produkcyjnych, centrach dystrybucji oraz innych dużych budynkach (fot. 1). Mają dłuższe łopaty niż wentylatory konwencjonalne, a ich średnica wynosi od 5 do 24 stóp (1,52 – 7,32
m, fot. 2). Wentylatory te wymuszają przepływ dużych ilości
powietrza przy zminimalizowanym zużyciu energii na jednostkę powierzchni.
Wentylatory HVLS różnią się od tradycyjnych wentylatorów szybkoobrotowych pod kilkoma względami. Ich główne
zalety to: mniejszy hałas, zminimalizowane zużycie energii
na jednostkę powierzchni oraz znaczne oszczędności kosztów. Koszt ich eksploatacji może wynosić mniej niż 1 USD
dziennie. Ponadto wentylatory HVLS pracują z relatywnie
niską prędkością obrotową w porównaniu do wentylatorów
spotykanych w domach mieszkalnych. Zakres tych prędkości wynosi od 71 do 200 obr./min. Dla porównania zwykłe

wentylatory domowe pracują z prędkościami do 230 obr./
min. (fot. 3).
Mając dłuższe łopaty wirujące z mniejszymi prędkościami, wentylatory HVL wymuszają przepływ większej ilości
powietrza oraz zapewniają całkowitą cyrkulację powietrza
w dużych pomieszczeniach o wysokich sufitach. Wytwarzają słupy powietrza, które opada na posadzkę, a następnie jest
wypychane na zewnątrz w pełnym zakresie kątów (360 stopni), obejmując przestrzeń roboczą. Wytworzony przepływ
powietrza tworzy naturalną bryzę, co sprawia, że ludzie odczuwają temperaturę niższą o 5 – 7°C.
Celem instalowania dużych wentylatorów sufitowych
jest wytwarzanie powietrza o dobrej jakości, usuwanie pyłów,
dymu i odorów. Jeśli wymuszana jest cyrkulacja powietrza
w całej przestrzeni, to jest mniejsze prawdopodobieństwo
jego zastoju. Zapotrzebowanie na powietrze dobrej jakości
stało się szczególnie ważne w 2020 roku i prawdopodobnie
będzie na szczycie priorytetów dla dyrekcji zakładów przemysłowych i obiektów handlowych, jak to jest planowane na
rok 2021. Badania przeprowadzone przez Harvard Business
Review pokazały, że numerem jeden na liście najważniejszych życzeń pracowników ośrodków wellness, dotyczących
warunków w miejscu pracy, jest właśnie jakość powietrza.
Otrzymała ona 58% głosów ankietowanych osób, natomiast
opcja darmowej siłowni w ośrodku tylko 16%.

Ogrzewanie za pomocą destratyfikacji
w chłodniejszych porach roku

Jeśli chodzi o wentylatory sufitowe HVLS, to jest oczywiste, że
niektóre osoby kojarzą je z wykorzystywaniem tylko podczas
upałów. Co prawda wentylatory te pomagają w wymuszaniu
cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, aby osoby w nim
przebywające czuły chłód, jednak w okresie zimowym urządzenia HVLS także przynoszą korzyści zimą, gdyż mogą być
wykorzystywane do ogrzewania.
Odpowiednie ogrzewanie wysokich pomieszczeń może
być problemem dla zakładów, ponieważ oznacza wysokie
rachunki płacone za eksploatację budynków w okresie zimo-

Fot. 1. Wentylator wolnoobrotowy o dużej prędkości.
Źródło: Hunter Industrial Fans
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wym. Ponieważ gorące powietrze unosi się do góry (stratyfikacja), to ciepłe zostaje uwięzione na wysokości sufitu, a nie
na posadzce, gdzie pracują ludzie.
Gorące powietrze naturalnie unosi się do najwyższego
punktu w zakładzie, jednak regulator temperatury jest zlokalizowany na poziomie, na którym znajdują się ludzie. A zatem
układ ogrzewania pomieszczenia będzie działał tak, aby osiągnąć pożądaną temperaturę na poziomie przebywania ludzi.
Ten nieefektywny proces powoduje niepotrzebne ogrzewanie
sufitu i zwiększa koszty operacyjne dla firmy. Wyniki badań
CBECS (Commercial Buildings Energy Consumption Survey,
badanie zużycia energii w budynkach handlowych) pokazują,
że koszty ogrzewania stanowią ponad 35% rocznych kosztów
zużycia energii przez taki budynek.
Destratyfikacja powietrza za pomocą wentylatora HVLS
polega na tym, że wentylator wymusza przepływ ciepłego powietrza uwięzionego na poziomie sufitu w dół, na poziom posadzki. Tworzy to produktywne środowisko pracy oraz może
obniżyć koszty ogrzewania zakładu. Jeden z użytkowników
wentylatorów HVLS doniósł, że po zainstalowaniu takiego
urządzenia okazało się, iż roczne opłaty za energię zmniejszyły się o około 2500 USD rocznie w porównaniu do poprzedniej sytuacji. Tak więc zastosowanie wentylatorów sufitowych
HVLS do ogrzewania za pomocą destratyfikacji jest metodą
najbardziej efektywną pod względem kosztów.

Poprawa regulacji wilgotności powietrza
oraz poziomu bezpieczeństwa

Jakość powietrza w miejscu pracy może ulec pogorszeniu
na skutek zanieczyszczenia mikroorganizmami, takimi jak
wirusy, grzyby, bakterie, pleśń oraz inne cząstki. Zanieczyszczenia te mogą powodować wiele problemów zdrowotnych
u pracowników, w tym reakcje alergiczne oraz skurcze. Ame-

Fot. 2. Wentylatory
HVLS mają dłuższe
łopaty niż wentylatory
konwencjonalne oraz
średnice od 1,52 do
7,32 m.

rykańska Agencja OSHA (odpowiednik polskiej Państwowej
Inspekcji Pracy) łączy istnienie tych zanieczyszczeń z wysoką
wilgotnością panującą w tego typu środowisku pracy. Może
ona być spowodowana takimi czynnikami, jak uszkodzenie
instalacji wodnej w budynku, niezamierzone rozlanie płynów
czy obszary o wysokiej wilgotności wewnątrz budynków.
Rozwiązywanie problemów spowodowanych wysoką
wilgotnością za pomocą zwiększonej cyrkulacji powietrza
jest jednym ze sposobów przyśpieszania wysychania płynów.
Powoduje to dyspersję i zmniejszanie wilgotności. Wentylator
HVLS stale wymusza przepływ powietrza z większym natężeniem, niż robią to tradycyjne wentylatory. Wynikiem tego
jest krótszy czas schnięcia posadzek i ogólnie poprawiona

Zapewniamy czyste powietrze i gwarantujemy odpowiedni klimat produkcyjny
Analiza potrzeb, projekt i realizacja, opieka serwisowa nowoczesnych systemów dla przemysłu
Zmiany przepisów prawa ochrony środowiska i nowe wyzwania produkcyjne wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność działań technologicznych. Czyste, pozbawione zanieczyszczeń powietrze
to już nie tylko konieczność, ale standard w nowoczesnej produkcji. Firma OTTO Engineering Polska
na polskim i europejskim rynku rozwija się od ponad 15 lat, zaś w 2019 roku weszła w struktury francuskiej grupy Engie. Na koncie ma setki zrealizowanych inwestycji dla największych przedstawicieli
przemysłu wysokich technologii, m. in. branży lotniczej, motoryzacyjnej, energetycznej, mikromechanicznej, telekomunikacyjnej czy farmaceutycznej.

Z powodzeniem realizuje całościowe projekty inwestycyjne przedsięwzięć z zakresu:
projektowania i budowy systemów oczyszczania powietrza – dopalacze termiczne i katalityczne
kompletnych systemów pomieszczeń czystych, przeznaczonych do produkcji czy mikroprodukcji
nowoczesnych systemów klimatyzacji i wentylacji (HVAC) obiektów przemysłowych
pomiarów środowiskowych, w tym z zakresu ogólnej jakości powietrza, odorów, a także wykonywaniu
stosownej dokumentacji środowiskowej wymaganej przepisami prawa
całościowych przeglądów i serwisu dotychczas działających instalacji przemysłowych.

Więcej informacji na: https://ottoindustries.com.pl/

Otto Engineering Polska Sp. z o. o.
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów

rzeszow@ottoindustries.com.pl
Biuro: 17 249 00 30
Serwis: 17 249 00 49
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Fot. 3. Wentylator HVLS ma bezpośredni
napęd silnikowy oraz możliwość
podłączenia typu plug-and-play.

cyrkulacja powietrza, co prowadzi do zmniejszenia poziomu
wilgotności.
Ograniczenie wilgotności pomaga zmniejszyć do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy spowodowanych pośliźnięciem i upadkiem. Wentylatory
HVLS pomagają w utrzymaniu umiarkowanych warunków
środowiskowych w miejscu pracy, co zmniejsza ilość chorób
i wypadków, takich jak omdlenie, krótkotrwałe problemy
z pamięcią, odwodnienie, a także absencje.
Wykorzystywanie wentylatora HVLS do rozwiązywania problemów z wilgotnością oferuje dodatkowe środki
BHP, które nie są możliwe w przypadku wentylatorów podłogowych. Środki te to: usunięcie widocznych przewodów
elektrycznych oraz możliwość obsługi wielu wentylatorów
za pomocą jednego sterownika. Taki pojedynczy sterownik
umożliwia użytkownikom bardziej szczegółowe zarządzanie
wentylatorami: czasem pracy, prędkością obrotową, kierunkiem obrotów oraz innymi parametrami. Niezależnie od tego,
czy służą do regulacji wilgotności, czy poprawy warunków
BHP, wentylatory HVLS mogą pomóc użytkownikom osiągnąć znacznie więcej, niż tylko zapewnienie komfortu ludziom.

Efektywna wentylacja pomieszczeń

Od poprawiania cyrkulacji powietrza oraz zapobiegania jego
zanieczyszczeniu pyłami i mikroorganizmami, do zastępowania powietrza wewnątrz budynków świeżym – unikanie
stęchłego i stojącego powietrza jest niezbędne, aby utrzymywać pracowników w zdrowiu oraz budynek w dobrym stanie.
Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (National Institute
of Health – NIH) podaje wentylację i dystrybucję powietrza
jako sposób numer jeden w utrzymywaniu akceptowalnej
jakości powietrza, co z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo zagrożenia zdrowia pracowników. Zapewniając pra18
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cownikom mniej zastałe powietrze o lepszej jakości, obniża
się prawdopodobieństwo wystąpienia u nich poważnych lub
długotrwałych chorób. Skutkiem tego jest większa produktywność oraz mniej zwolnień lekarskich pracowników.
Zwiększenie wentylacji i cyrkulacji powietrza nie tylko
poprawia komfort, zdrowie i samopoczucie pracowników, ale
także bezpośrednio koreluje z większym bezpieczeństwem
w czasach, gdy jest to ważniejsze niż kiedykolwiek. Pracownicy firmy są jej największym zasobem, tak więc ich zdrowie
i bezpieczeństwo powinno być najwyższym priorytetem.
Wentylatory HVLS pomagają poprawić warunki BHP w zakładzie i komfort pracowników poprzez zwiększenie ogólnego przepływu powietrza przez cały obszar.

Zakup wentylatora HVLS

W dużych zakładach zarządzanie jakością powietrza może
być problemem. Istnieje wiele opcji konwencjonalnych –
wentylatory wyciągowe, wysokoobrotowe podłogowe, klimatyzatory ewaporacyjne – jednak często nie mogą one być
rozwiązaniem kompleksowym. Wentylatory HVLS pracują
efektywnie w połączeniu z klimatyzatorem lub będąc jedynym źródłem przepływu powietrza, jeśli w danym pomieszczeniu nie ma klimatyzacji.
Przy analizowaniu ewentualności zakupu wentylatora
HVLS dla zakładu należy rozważyć kilka kwestii, takich
jak proces instalacji, wymagana konserwacja, gwarancja,
cechy produktu oraz korzyści specyficzne dla danej gałęzi
przemysłu.
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Mark D’Agostino jest dyrektorem generalnym
oraz wiceprezesem firmy Hunter Industrial Fans.
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Transformacja systemów pneumatycznych
w kierunku oszczędzania energii
oraz zwiększenia efektywności energetycznej
i poprawy bezpieczeństwa
Ewolucja automatyki maszynowej dowodzi, że jedynym ograniczeniem jest tu tylko wyobraźnia człowieka.

W

przeszłości ideą „powietrze jest do oddychania, woda do picia, a benzyna
do samochodu”, kierowało się wielu
projektantów podczas specyfikowania
komponentów, projektowania systemów oraz konstruowania maszyn. Wynikiem takiego podejścia były wielkie maszyny o niewielkiej sprawności energetycznej, które zużywały znaczne ilości surowców i mediów.
Ponieważ obecnie przemysł produkcyjny ewoluuje
w kierunku adaptacji bardziej wymagających, bezpiecznych
i precyzyjnych procesów, obejmujących zużycie sprężonego
powietrza oraz oszczędną energetycznie automatykę, prze-

mysł pneumatyczny dostosowuje się do tego jako kluczowy
partner strategiczny przemysłu produkcyjnego.
Producenci systemów pneumatycznych mają wysoką
motywację do pozostawania na czele najnowszych trendów.
Pojawiające się nowe technologie jednoznacznie rozwiązują
problemy związane zarówno z gabarytami i masą, zużyciem
energii, połączeniami w sieci, jak i monitoringiem automatyki przemysłowej, ponieważ jest to związane z efektywnością
operacyjną i planowaniem utrzymania ruchu.
W dawniejszych zakładach produkcyjnych instalacje
pneumatyczne były zdominowane przez całą masę zaworów,
siłowników oraz innych dużych, zajmujących dużo miejsca

Fot. 1. Dzisiejsze
siłowniki pneumatyczne
ucieleśniają dalszy
rozwój sprawdzonych
siłowników ISO. Są
one rozwiązaniami
ukierunkowanymi
na potrzeby niemal
wszystkich gałęzi
przemysłu.
Źródło zdjęć w artykule:
Emerson/Aventics
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i nieefektywnych energetycznie elementów systemu. Sprężarki powietrza były wyjątkowo przewymiarowane, zaś
zawory umieszczone na podstawach o wielkości i masie
cegieł. Siłowniki pneumatyczne zajmowały dużo miejsca
w maszynach (chociaż syczały, co było dla obsługi sygnałem
obecności sprężonego powietrza i gotowości do pracy). Co
prawda te tradycyjne konstrukcje z przeszłości były użyteczne i skuteczne, jednak czasy wykorzystywania przez pracowników pneumatycznych zaworów sterujących jako stołków ze
schodkiem do sięgania po coś wyżej na maszynę, odeszły już
do historii.
Siłowniki te zostały zastąpione przez bardziej eleganckie
i estetyczne oraz efektywniejsze energetycznie środki dostarczania sprężonego powietrza dla procesów zautomatyzowanych.
Zapotrzebowanie na sprzęt efektywny energetycznie oraz
zautomatyzowane maszyny wpłynęło też na zawory pneumatyczne. Stały się one mniejsze, lżejsze i sprawniejsze energetycznie. Przygotowanie sprężonego powietrza obejmuje
w pełni funkcjonalne zespoły, które zapewniają efektywność
oraz odtwarzalną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Siłowniki
są lekkie, mają funkcje sprzężenia zwrotnego położenia oraz
szerszy zakres zastosowań. Konieczność smarowania komponentów została wyeliminowana.
Te innowacje pozwalają projektantom skupić się na
maszynach o kompaktowych wymiarach i możliwościach
ich pracy w sieci, jednocześnie nie zapominając o oszczędnościach kosztów dla fabryk. Uzyskuje się dużą trwałość
zespołów, które są w stanie zrealizować miliony cykli pracy
zaworów oraz siłowników. Są one jednocześnie połączone z technologiami monitoringu, które wspierają programy
usprawnionej konserwacji zapobiegawczej w wielu zakładach
przemysłowych.

Poprawa efektywności energetycznej
systemów pneumatycznych

Aby poprawić ogólną efektywność energetyczną systemu
pneumatycznego w zakładzie, należy zawsze rozpocząć działania od kompresorowni. Jest to miejsce, w którym znajdują
się silniki elektryczne dużej mocy, zużywające najwięcej energii. Gdy zmniejszy się obciążenie silników napędzających
sprężarki, to firma uzyska korzyści finansowe.
Producenci kompresorów „czują” zapotrzebowanie zarówno na większą sprawność energetyczną, mniejszy poziom
hałasu oraz instalacje bardziej przyjazne dla środowiska, jak
i na integrowanie systemów pneumatycznych z podstawowymi systemami monitoringu i sterowania w fabrykach.
Dostarczyli już na rynek rozwiązania kompresorów
o mniejszych gabarytach, mniej hałaśliwych w pracy oraz
posiadających efektywniejsze obudowy. Kompresory mogą
być wykonywane w wersji bezolejowej, silniki wyposażone
w napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) oraz innowacyjne
układy sterujące, które mogą być podłączone do platformy
monitoringu w fabryce (fot. 1). Takie konstrukcje umożliwiawww.utrzymanieruchu.pl 		


Obecnie siłowniki są lekkie, mają
funkcje sprzężenia zwrotnego
położenia oraz szerszy zakres
zastosowań. Konieczność smarowania
komponentów została wyeliminowana.
ją sterowanie pracą kompresora, tj. przyśpieszaniem, hamowaniem lub nawet pracą na biegu jałowym czy wyłączeniem,
zgodnie z zapotrzebowaniem fabryki. Te opcje monitoringu
i sterowania oznaczają, że system pneumatyczny może być
zarządzany z dowolnego miejsca w fabryce, zaś w niektórych
przypadkach nawet poza zakładem.
Sprężone powietrze było kiedyś traktowane jako zwykłe
medium robocze, teraz jest ono pozycją bilansową. Jego parametry i zużycie są sterowane i monitorowane przy wykorzystaniu nowych technologii, które umożliwiają uzyskanie
realnych ulepszeń operacyjnych.
Uzyskanie kontroli nad zużyciem sprężonego powietrza
i zmniejszenie tego zużycia można postrzegać jako etap początkowy ogólnego programu poprawy efektywności energetycznej fabryki.
Na hali produkcyjnej użytkownicy maszyn mają do
dyspozycji różne opcje wyboru rozwiązań. Prawidłowy dobór mocy był odwiecznym tematem na przestrzeni lat. Gdy
wpiszemy w wyszukiwarkę Google termin „projektowanie
systemu pneumatycznego” („pneumatic system design”),
otrzymamy ponad 84 miliony wyników. Wśród nich znajduje
się wielu dostawców rozwiązań pneumatyki oferujących takie
rozwiązania oprogramowania, które pozwalają na optymalny
pod względem efektywności dobór komponentów maszyn.
Eliminuje to możliwość dobrania przypadkowej wartości na
podstawie wykorzystywanej kiedyś reguły praktycznej – według średnicy rur.
Takie narzędzia w postaci odpowiedniego oprogramowania eliminują potrzebę przewymiarowania komponentów
systemu, co było kiedyś normą, i zapewniają, że maszyny
będą pracować tak, jak zostały zaprojektowane, bez marnowania mediów.

Efektywność energetyczna komponentów
systemów pneumatycznych

Co prawda kompresorownia z silnikami o dużej mocy jest
pierwszym miejscem, któremu należy się przyjrzeć, jednak
są też obszary, które można uczynić bardziej efektywnymi.
Technologia zaworów została dopasowana do tej samej potrzeby oszczędzania energii, które wpłynęła na inne komponenty pneumatyczne, i to w sposób kompleksowy.
Zawory, które kiedyś wymagały mocy ponad 6 W, obecnie zużywają zaledwie 0,8 W, niedługo zaś zostaną wprowadzone konstrukcje zużywające jeszcze mniej. Łączenie wielu
zaworów w bloki jest obecnie standardem. Przynosi oszczędność przestrzeni w maszynach, zmniejszenie poboru mocy
oraz pozwala na wykorzystanie technologii magistrali obiekINŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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FIRMA PREZENTUJE
Albeco

Jak nauczyć maszyny komunikacji?
Czy zawsze systemy nadzoru stanu maszyn kładą kres nieplanowanym przestojom maszyn
i instalacji? Niestety nie wszystkie rozwiązania do diagnostyki gwarantują dostęp do danych
24/7 lub stały monitoring krytycznych urządzeń. Raporty i zestawienia mogą być dostarczane
z opóźnieniem lub mogą zawierać błąd ludzki analizy danych. Badanie przenośnymi urządzeniami
może być obarczone błędem jednostkowego pomiaru.

I

stnieje jednak rozwiązanie z zakresu Przemysłu 4.0. które rozwiązuje
powyższe problemy, a co więcej,
dostępne jest dla każdego. System
diagnostyki OPTIME bazuje na sieciach
bezprzewodowych,
autonomicznych
czujnikach, które nie tylko monitorują
stan maszyn w sposób prawie ciągły,
ale też komunikują się ze sobą. Wysyłają dane do bramki, a następnie do
chmury, gdzie są analizowane cyfrowo.
Obróbka danych jest w pełni automatyczna i wykorzystuje zaawansowane
algorytmy uczenia maszynowego. Użytkownik natomiast ma stały podgląd na
monitorowane urządzenia na tablecie
lub smartfonie i otrzymuje dodatkowe
powiadomienie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Czy może być coś prostszego?
Co więcej, pełna automatyzacja diagnostyki sprawia, że koszt
jednostkowy za mierzony punkt jest wyjątkowo mały w porównaniu
do innych systemów diagnostyki. To kamień milowy w monitorowaniu stanu maszyn i godny reprezentant pojęcia Przemysłu 4.0,
a rozwiązanie to nie ma odpowiedników na rynku. Systemy te cechuje ekonomia i prostota użycia, bez kabli, nieczytelnych wyników
analiz i skomplikowanej aparatury. OPTIME to system diagnostyczny umożliwiający zainstalowanie stu punktów w ciągu jednego dnia
oraz bieżące monitorowanie setek maszyn, co czyni go szybkim,
łatwym i ekonomicznym rozwiązaniem do monitorowania stanu.
System, reagując na wzrost poziomu wibracji, może automatycznie
wykryć potencjalne uszkodzenia nawet na kilka tygodni przed wystąpieniem awarii i reagować na powstające dopiero defekty, takie
jak niewyważenia czy niewspółosiowości.
Funkcje systemu są dostosowywane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Sieć czujników jest na tyle samodzielna, że
w przypadku uszkodzenia lub przeciążenia sama koryguje połączenie. Niepołączony czujnik znajdzie nową drogę do bramki (sygnał
bezkablowo znajduje najkrótszą drogę z odbiornikiem). Bariery
strukturalne, takie jak ściany czy urządzenia, są łatwo obchodzone
przez sygnał systemu.
Zastanawiasz się, czy Optime mógłby być rozwiązaniem dla
Ciebie? Oto przykłady trzech branż, w których Optime doskonale
się sprawdził:
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Przemysł celulozowo-papierniczy.
Zwiększony monitoring pracy maszyn dla większego bezpieczeństwa.
Nieplanowane przestoje często prowadzą do strat pieniężnych rzędu 5–6 cyfr na godzinę. Przyczyną jest często awaria niemonitorowanych jednostek pomocniczych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że średnio tylko około 6%
maszyn w papierniach podlega automatycznemu monitorowaniu
stanu. Kompleksowy monitoring stanu maszyn w papierniach zwykle nie jest przeprowadzany ze względu na koszty i duży wysiłek instalacyjny, wymagający zarówno wykwalifikowanych monterów jak
i miejsca pod elektryczną infrastrukturę – wiązki kabli.
Właśnie w tym miejscu innowacyjny system Optime wprowadza równowagę – pomiędzy efektywnością kosztów a bezpieczeństwem. Nawet w przypadku tysięcy punktów pomiarowych. Użytkownik może stawić czoła nieplanowanym przestojom w sposób
całościowy, nie martwiąc się o plączące kable, nieczytelne wyniki
analiz, skomplikowaną aparaturę i trudną instalację.
Przemysł cementowy.
Pomiar bez ryzyka w trudnodostępnych i niebezpiecznych
miejscach.
W zakładach produkcyjnych, takich jak cementownie, mierniki ręczne nie są optymalnym rozwiązaniem, ponieważ utrudniony dostęp
oraz względy bezpieczeństwa ograniczają dotarcie do punktów
www.utrzymanieruchu.pl

pomiarowych. W takich warunkach Optime jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. W ciągu jednego dnia setki maszyn mogą zostać wyposażone w bezprzewodowe czujniki, które automatycznie
łączą się ze sobą oraz bramą, tworząc dedykowaną sieć kratową.
Od tego momentu wszystko działa samoistnie. Czujniki bezprzewodowe Optime wyposażone są w baterie, które pozwalają
systemowi funkcjonować przez pięć lat i nie wymagają w tym czasie obsługi czy konserwacji. Dzięki wielu zaletom systemu Optime
firmy mogą od teraz zaoszczędzić czas specjalistów ds. utrzymania
ruchu i zoptymalizować koszty utrzymania maszyn.

Optime jest ponadto bardzo łatwy do rozbudowania. Wystarczy dodawać kolejne punkty w zasięgu istniejącej bramki. Do cyfrowej analizy danych producent systemu – firma Schaeffler wykorzystuje własne, specjalnie opracowane algorytmy, które gwarantują
precyzyjną ocenę. Wyniki prezentowane są w intuicyjny i przejrzysty
sposób na ekranie komputera lub smartfona.
System nadzoru Optime dodatkowo identyfikuje problem i wysyła informacje określające przyczynę nieprawidłowości do aplikacji
użytkownika odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu, często na tygodnie przed wystąpieniem nieuchronnej awarii.

Przemysł drzewny.
Monitoring stanu maszyn z naciskiem na optymalizację kosztów.
W sektorach takich jak przemysł drzewny koszty inwestycji
w diagnostykę sięgają zwykle ponadprzeciętnych poziomów
i mogą sprawiać, że inwestujący nie przewidują dodatkowych wydatków na automatyczny system monitorowania stanu online.
W konsekwencji działy utrzymania ruchu ryzykują brakiem ciągłego
monitorowania, mniejszą niezawodnością i bezpieczeństwem oraz
obowiązkiem regularnej konserwacji i wyznaczeniem osoby za to
odpowiedzialnej.
System Optime może wypełnić powyższe luki. Teraz stały nadzór jednostek pomocniczych jest ekonomiczny finansowo, instalacja i aktywacja czujników jest nieskomplikowana, a monitoring setek maszyn jest nieporównywalnie mniejszy.

Dodatkowe wsparcie.

Czy Optime sprawdzi się w innych branżach?

System jest na tyle uniwersalny, że można zastosować go w każdym
przemyśle. Silniki, wentylatory, przekładnie, łożyska, wszędzie tam,
gdzie ważna jest ciągłość pracy, Optime stanowi idealne zastosowanie. Co więcej, nie ma minimalnej liczby diagnozowanych punktów, a czujniki mogą pracować również w zanieczyszczonym środowisku (IP69), w środowisku o specjalnych wymaganiach, w temperaturze od -40°C do +80°C.

Jeśli nie jesteś pewien czy Optime jest dla Ciebie, Firma Albeco
oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo w tym zakresie. Eksperci ds. diagnostyki w Albeco posiadają kwalifikacje potwierdzone
certyfikatami Vibration Analyst cat.2 ISO 18436-2:2014 i Vibration
Analyst ISO 18436-2.
Trafnie dobierzemy optymalny system diagnostyki maszyn
i urządzeń oparty na Optime lub innych produktach. Diagnostycy
wskażą najlepsze miejsca pomiarowe lub miejsca ustawienia bramek oraz zainstalują oprogramowanie Optime na urządzeniach
mobilnych wraz z rejestracją użytkownika.
Zapewniamy szkolenia dla pracowników obsługujących aplikację oraz dodatkowo w usłudze diagnostycznej oferujemy: możliwość przygotowania dodatkowych miesięcznych lub tygodniowych
raportów oraz wsparcie przy monitorowaniu stanu maszyn i urządzeń. Dla bardziej wymagających Klientów Albeco realizuje okresowe wizyty kontrolne oraz bieżący serwis zamontowanych urządzeń monitorujących.
n

Optime – Podłącz, Włącz, Przewiduj.

Kompaktowe czujniki Optime są w prosty sposób mocowane do
monitorowanych maszyn za pomocą śrub lub kleju i aktywowane
przy użyciu technologii NFC (komunikacja bliskiego pola). Dzięki
temu w ciągu jednego dnia można ustawić i aktywować kilkaset
punktów pomiarowych.
www.utrzymanieruchu.pl 		

______________________________________________
Albeco, ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska
Usługa diagnostyczna: diagnostyka@albeco.com.pl
lub tel. +48 61 60 00 198
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ROZWIĄZANIA

PNEUMATYKA

Fot. 2. Najnowsza generacja siłowników
beztłoczyskowych ma bardzo solidną
konstrukcję, dosłownie uniemożliwiającą
powstanie nieszczelności. Siłowniki te potrafią
pracować z bardzo dużymi prędkościami.

towej (fieldbus). To z kolei zredukuje ilość oprzewodowania,
jednocześnie przenosząc komponenty do świata danych oraz
informacji czasu rzeczywistego.
Poza dostępnymi narzędziami do doboru komponentów
i ustalania parametrów projektowych technologia systemów
pneumatycznych wspiera prace mające na celu wykluczenie
możliwości wyczerpania się źródła sprężonego powietrza, co
może być bardzo kosztowne dla zakładu.
Producenci obecnie analizują i poszukują lepszego zrozumienia takich parametrów, jak siła, ciśnienie, przepływ
i prędkość. Ma to na celu odkrycie innowacyjnych sposobów
zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza. Wykorzystywane
są technologie wykrywania położenia siłownika, komunikacji
bezprzewodowej, regulacji ciśnienia proporcjonalnego oraz
przepływu, a także nowe technologie, takie jak inteligentna
pneumatyka oraz Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).
Te inteligentne systemy pneumatyczne budują mosty
do technologii IIoT, zapewniają widoczność systemu oraz
zmniejszają koszty operacyjne – wspierane przez analizę centralną i elektronikę sterującą, wyposażoną w możliwość alarmowania fabryki o potencjalnych nieprawidłowościach lub
awariach systemu.

Systemy pneumatyczne a elektryczne
układy sterowania

Poza ulepszeniami rozwiązań układy sterowania maszynami
zmieniły się na inne sposoby, w tym pod względem sposobu
zarządzania projektami. Projekty konstrukcji maszyn oraz ich
układów sterowania miały dwie strony: mechaniczną, obejmującą pneumatykę, oraz elektryczną, skoncentrowaną na
sygnałach sterujących zaworami i pracą maszyn. Projektanci
z obydwu dziedzin konsultowali swoje schematy, nakładali
swoje plany i decydowali na miejscu, jak przekazywać sygnały sterujące.
Obecnie kontynuowany jest postęp technologiczny na
drodze ku poprawie efektywności energetycznej, jednak zapotrzebowanie na najlepsze praktyki wsparcia zarządzania
projektami powoduje powstanie nowego profilu dla lidera pro24
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jektu „sterowania”. Taki nowy lider projektu automatyki tworzy
drogę sterowania ruchem maszyn, wykorzystania elektroniki, regulacji przepływu powietrza, wykorzystania sprzężenia
zwrotnego oraz monitoringu stanu technicznego maszyn. Odpowiedzialność lidera stale ewoluuje pod wpływem oczekiwań
użytkownika dotyczących wydajnej technologii i wywierania
nacisku na dostawców, aby obserwowali rynek i uwzględniali
wszystkie trendy innowacyjne. Włączenie ciągłych ulepszeń do
automatyki w fabryce spowoduje zmniejszenie kosztów produkcji oraz zwiększenie widoczności sprzętu w ramach konserwacji prognozowanej, dzięki której będzie możliwe ciągłe
i efektywne utrzymanie ruchu w zakładzie.
Postępy w projektowaniu systemów pneumatycznych od
strony elektrycznej obejmują: przesyłanie danych za pomocą
magistrali obiektowych fieldbus, technologię IIoT oraz monitoring stanu technicznego maszyn. Są to fundamentalne
ulepszenia instalacji sprężonego powietrza oraz elektrycznych w przemyśle, w porównaniu do rozwiązań z przeszłości.
Technologia fieldbus umożliwia komunikację pomiędzy
komponentami związanymi z maszyną i w całej fabryce za
pomocą pojedynczego kabla oraz jednoczesny wgląd w czasie
rzeczywistym w pracę każdego komponentu za pomocą sieci
fabrycznej lub koncentratora IIoT.
Liderzy projektów automatyki mogą analizować operacje
wykonywane w fabryce z dowolnej lokalizacji – nawet z innych fabryk danej firmy, znajdujących się na całym świecie.
Dane dotyczące utrzymania ruchu wspierają strategiczne
zarządzanie fabryką oraz pomagają w dokonywaniu niezbędnych zmian czy rozważaniu żądań ulepszeń w maszynach
lub ich wymiany. Operacje realizowane w fabryce są monitorowane i programowane tak, aby możliwa była wymiana
danych ze smartfonami oraz innymi urządzeniami inteligentnymi. Pozwala to na rozwiązywanie znacznie większej ilości
problemów, niż tylko zmniejszenie zużycia energii przez instalację sprężonego powietrza.

Bezpieczeństwo maszyn a oszczędzanie
energii

Niezależnie od wprowadzania IIoT, inteligentnej pneumatyki
oraz innych modnych nowych technologii, bezpieczeństwo
zawsze będzie traktowane jako priorytet w konstruowaniu
www.utrzymanieruchu.pl

maszyn przemysłowych. W wielu przypadkach technologia
skupia się na kwestiach BHP – wykorzystuje się np. strefowe
zawory bezpieczeństwa czy bezkontaktowe czujniki położenia. Przy możliwości wykrywania położenia zaworów sterujących oraz potwierdzania ich położenia za pomocą monitoringu redundantnego, prawdopodobieństwo zranienia ludzi
zostaje znacznie zmniejszone.
Możliwości zintegrowania tych inteligentnych komponentów ze strategiami konstruowania maszyn są coraz większe. Komponenty te są obecnie wprowadzane do systemów
bezpieczeństwa w formie samodzielnych obwodów, odizolowanych i niezależnych od pracy maszyn.
W miarę ciągłego ewoluowania ulepszeń produktów
projektanci systemów mogą liczyć na takie siłowniki pneumatyczne, które są lekkie, efektywne energetycznie, dokładne i wykorzystują najnowsze technologie. W zastosowaniach
siłowników priorytetem jest bezpieczeństwo. Dają one całą
gamę konfiguracji, takich jak: liniowe, obrotowe i beztłoczyskowe. Dzięki temu można uzyskać kompaktową konstrukcję
maszyn oraz odizolowanie od operatora części wykonujących
zautomatyzowane ruchy (fot. 2). Jedną z popularnych funkcji związanych ze zwiększonym poziomem bezpieczeństwa
jest wykrywanie położenia siłownika na całej jego długości
roboczej. W połączeniu z obwodem czujników bezpieczeństwa umożliwia to dodatkowy monitoring oraz proaktywne
wezwania do działań, usuwając wiele potencjalnych zagrożeń.


Producenci kompresorów „czują”
zapotrzebowanie zarówno na większą
sprawność energetyczną, mniejszy
poziom hałasu oraz instalacje
bardziej przyjazne dla środowiska,
jak i na integrowanie systemów
pneumatycznych z podstawowymi
systemami monitoringu i sterowania
w fabrykach.
Dzięki współpracy specjalistów, mającej na celu oszczędzanie energii oraz uzyskanie ogólnej efektywności energetycznej,
uzyskuje się znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa maszyn za pomocą komponentów pneumatycznych oraz układów
sterujących. Standardy opracowane przez organy zarządzające
wymagają wdrażania funkcji bezpieczeństwa maszyn, takich
jak nadzorowanie parametrów z blokadami bezpieczeństwa
zatrzymującymi pracę maszyn, systemy wizyjne oraz środki do
uwalniania zmagazynowanej energii. Obecnie wdrażane są dodatkowe standardy działań w kierunku bezpiecznej przestrzeni
roboczej. Wszystko to ma na celu zachowanie bezpieczeństwa
naszych znajomych, rodziny i współpracowników. Eksperci
od automatyki maszyn cały czas traktują kwestie BHP jako
www.utrzymanieruchu.pl 		

najwyższy priorytet dla produktów, rozwiązań i technologii,
które integrują pneumatykę z innymi produktami automatyki
przemysłowej. Ich celem jest uczynienie dzisiejszych maszyn
bezpieczniejszymi w użytkowaniu.

Perspektywy na przyszłość

Obecnie produkty z branży technologii automatyki przemysłowej są projektowane, wprowadzane na rynek oraz włączane w nowe projekty w odpowiedzi na oczekiwania większej
efektywności energetycznej. Tendencja ta jest silna i rosnąca.
Coraz więcej projektantów i dostawców systemów pneumatycznych spełnia te oczekiwania poprzez kreatywne i innowacyjne podejście do nowych i pełnych wyzwań zastosowań.
Można by się spierać w kwestii tego, czy wcześniejsze systemy
pneumatyczne były przewymiarowane i zużywały zbyt dużo
sprężonego powietrza. Jednak technologia zmieniła krajobraz
całej fabryki. Producenci systemów pneumatycznych reagują
na oczekiwania konstrukcyjne oraz aplikacyjne, uwzględniając wszystkie aspekty danej fabryki. Rozumieją, że sprężone
powietrze nie jest już tylko zwykłym medium roboczym, jak
to było w przeszłości.
Dzisiejsza fabryka pracuje bardziej efektywnie, panuje
pełna świadomość oczekiwania bardziej efektywnych procesów. Fabryka jutra będzie podlegać nawet większym fundamentalnych zmianom technologicznym. Producenci systemów pneumatycznych wykraczają obecnie poza granice
technologii, z którymi byli i są najlepiej zaznajomieni. Włączają do swoich produktów aplikacje na smartfony, komunikację bezprzewodową, monitoring maszyn oraz produkcji
w czasie rzeczywistym i – co najważniejsze – zwiększone
bezpieczeństwo operatorów i zapobieganie wypadkom przy
pracy. W miarę jak te innowacje cały czas zwiększają efektywność oraz wprowadzają nowe możliwości, fabryka jutra
będzie dysponowała opcjami ograniczonymi jedynie wyobraźnią człowieka.
n

Bob Bradley jest certyfikowanym specjalistą od
hydrauliki siłowej w firmie Motion Industries. Mieszka
w Loves Park (stan Illinois). Pracuje w przemyśle hydrauliki
siłowej od 1988 r., zaś w firmie Motion Industries od
17 lat. Obecnie zajmuje się wsparciem sprzedaży w wielu
lokalizacjach firmy w północnym Illinois.
Robert (Robby) Haun jest dyrektorem ds. sprzedaży
krajowej produktów mechanicznych w firmie Emerson.
Pracuje tam od 2012 r. Mieszka w Knoxville (stan Tennesee).
Ukończył uniwersytet w Ashford ze stopniem magistra oraz
podyplomowe studia menedżerskie (MBA) na uczelni South
College. Rozpoczął swoją karierę w branży automatyki
maszyn w 2000 r. Obecnie specjalizuje się w hydraulice siłowej
większej mocy, projektując i sprzedając systemy pneumatyczne
i hydrauliczne oraz zarządzając działami sterowania
elektrycznego i automatyki firmy Emerson.
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Kevin Parker, Amanda Pelliccione

Na osoby odpowiedzialne za utrzymanie
ruchu czekają wyzwania spowodowane
ewolucją branży wytwarzania
Zmiany dotyczą zagadnień związanych zarówno z ludźmi, jak i technologią, ponieważ te dwa czynniki zależą
od siebie nawzajem.

C

o odróżnia tegoroczne badanie dotyczące utrzymania
ruchu (coroczne badanie sponsorowane przez Advanced
Technology Services, Inc. – ATS) od poprzednich jego
edycji? Po pierwsze mamy obecnie do czynienia z brakiem osób z odpowiednimi kompetencjami. Nie ma wystarczającej liczby osób, które posiadałyby rozległą wiedzę potrzebną do
zapewnienia niezawodności w środowisku przemysłowym, mogących
zastąpić osoby odchodzące na emeryturę lub opuszczające branżę w inny
sposób. Ponadto, mimo że ko mputeryzacja w środowisku przemysłowym rozpoczęła się już w latach 70., jej wpływ jest ciągły i wszechobecny.
Podczas gdy skomputeryzowane systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) i systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa są nadal
wprowadzane do fabryk i zakładów, baza technologiczna poszerzyła się
o mobilność, inteligentne czujniki, IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy), robotykę, a nawet uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. Po-

niższy wykres „Doświadczenia branżowe” oraz dwa wykresy na stronie
XX „Wyzwania związane z aktualnym programem utrzymania ruchu”
i „Obowiązujące strategie utrzymania ruchu” w szczególności ilustrują
ten punkt widzenia. W firmie ATS, zajmującej się dostarczaniem usług
utrzymania ruchu w przemyśle, ta ciągła ewolucja doprowadziła do
wprowadzenia innego rodzaju rozwiązania, mającego na celu zaspokojenie zapotrzebowania rynku na wysoko wykwalifikowanych techników
utrzymania ruchu.

Spojrzenie długoterminowe

Jak twierdzi Jeremy Wright, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie ATS, producenci zdają sobie sprawę, że potrzebne jest długoterminowe zaangażowanie w doskonałość utrzymania ruchu. Do rozwiązywania
problemów w złożonych systemach potrzebne są osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające wiedzę z zakresu elektryki i mechaniki, a także
umiejętności obsługi komputera. Nie można już myśleć, że czynności utrzymania to
tylko praca osób, których głównym zadaniem jest wymiana napędów lub silnika. Ta
złożoność oznacza, że personel zajmujący
się utrzymaniem może być zaangażowany
40 lat lub więcej
w programowanie PLC i CNC lub rozwiązywanie problemów związanych z roMniej niż 5 lat
botyką. Połączenie wysoce technicznych
8%
umiejętności z umiejętnością skutecznego
8%
rozwiązywania problemów jest bardzo
ważne. Z tego powodu ATS oferuje rozwiązanie dla pracowników technicznych,
5–9 lat
14%
które w dłuższej perspektywie może zapewnić obecność odpowiednio przeszkolonego personelu na miejscu, utrzymując
fabryki w ruchu. Oferta ta stanowi dodatek
do kompleksowych rozwiązań w zakresie
16%
utrzymania ruchu i dodatkowych usług
personalnych. Najważniejsze informacje
10-19 lat
na temat grupy respondentów pytanych
w badaniu Plant Engineering 2020 dotyczącym utrzymania ruchu w przemyśle są
następujące:

Doświadczenie w przemyśle:
30–39 lat

22%

32%
20–29 lat
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Zalety strategii i narzędzi utrzymania ruchu
Preventive

59%

ogólna efektywność
kosztowa

45%

53%

51%

41%
30%

40%
42%

35%
32%

40%
43%
42%

39%
42%

zmniejszone
prawdopodobieństwo
wystąpienia awarii

52%

58%

5%
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minimalizacja
częstotliwości
remontów

55%

50%

19%
24%

34%

19%

53%
55%
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zdalne monitorowanie

44%
26%

47%

53%
59%

8%

36%

71%
68%
55%

16%

ogólna sprawność
procesów

■ R
 espondenci pracowali na stanowiskach związanych z zakładami
przemysłowymi lub inżynierią średnio przez 23 lata.
■ Respondenci są zlokalizowani na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a w szczególności w regionie południowego Atlantyku,
wschodniej części, północno-środkowej i Pacyfiku i reprezentują
szeroki zakres branż produkcji dyskretnej i produkcji procesowej.
■ 41% respondentów twierdzi, że utrzymanie predykcyjne z wykorzystaniem narzędzi analitycznych jest częścią strategii stosowanych w ich zakładach.
■ Respondenci wskazują, że średnio 23% zespołu operacyjnego zakładu jest również częścią działu utrzymania ruchu.
■ Respondenci twierdzą, że średnio 20% działań związanych z utrzymaniem ruchu w ich zakładzie jest zlecanych na zewnątrz; „brak
umiejętności wśród obecnego personelu” i „zbyt wiele wymaganych specjalistycznych umiejętności” to kolejno nr 2 i nr 3 najczęściej wymienianych powodów wzrostu zainteresowania outsourcingiem.
■ 50% respondentów wskazuje, że polega na platformie technologicznej CMMS w celu monitorowania i zarządzania działaniami
utrzymania ruchu.

28

42%
39%

14%

ogólna efektywność
sprzętu

45%

17%

elastyczność

70%

57%

30%
28%

mniejsza liczba
pracowników obsługi
technicznej

niski koszt początkowy

45%

31%

14%

47%

7%

40%

58%

58%

oszczędność energii

66%

zwiększone
bezpieczeństwo
komponentów

RCM

69%

13%

łatwość użytkowania

74%

PdM

55%

23%

zmniejszenie czasu
przestoju

CMMS

65%

17%

lepsza produktywność

poprawa
bezpieczeństwa

Run-to-failure

55%
53%

51%

15%

49%

6%

66%

60%
58%

22%
31%

39%

45%

■ 4 1% respondentów twierdzi, że kluczowym wyzwaniem dla poprawy procesów utrzymania jest brak zasobów lub personelu.
■ 38% respondentów wskazuje, że w pewnym stopniu wykorzystuje
urządzenia ręczne/mobilne do konserwacji zakładu.
■ 48% respondentów twierdzi, że głównym wyzwaniem dla ich
obecnego programu utrzymania jest zatrudnianie, przyjmowanie
i zatrzymywanie pracowników.
■ 29% respondentów wskazuje na to, że ich kierownictwo planuje
w przyszłości wdrożyć programy predykcyjnego utrzymania ruchu.
■ 48% respondentów twierdzi, że ich firmy planują wykorzystanie
lub obecnie wykorzystują zaawansowane technologie do przechwytywania danych pochodzących z maszyn.
Cechą charakterystyczną ewolucji jest to, że często w końcu prowadzi do rewolucyjnych zmian, takich jak te, które obserwowaliśmy w środowiskach produkcyjnych w ciągu ostatnich 30 lat i prawdopodobnie
wciąż będziemy obserwować w ciągu najbliższych 30 lat.

www.utrzymanieruchu.pl

Wyzwania związane z bieżącym programem utrzymania ruchu:
1 (najbardziej wymagające)
Ludzie (zatrudnianie, wprowadzanie
na rynek, utrzymywanie pracowników)
Procesy (szkolenia, raportowanie,
planowanie/rozmieszczanie w czasie)
Technologia (świadomość,
wdrażanie, analiza danych)

2

3 (najmniej wymagające)

47%

19%

27%
25%

33%

46%

27%

35%

40%

Stosowane strategie i narzędzia utrzymania ruchu
Informacje dotyczące
utrzymania prewencyjnego

76%

Konserwacja reaktywna
(eksploatacja od awarii do awarii)

60%

Skomputeryzowany system zarządzania
utrzymaniem ruchu (CMMS)

52%

Utrzymanie predykcyjne (PdM)
z wykorzystaniem narzędzi analitycznych

41%

Utrzymanie ukierunkowane na niezawodność (RCM)
z wykorzystaniem analizy danych operacyjnych

22%

Inne

4%

Nowe rozwiązania dla
inteligentnej produkcji
www.norgren.com/pl
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Wsparcie utrzymania ruchu
bardzo istotne

w dużym stopniu

Systemy hydrauliczne i pneumatyczne

w niewielkim stopniu (trochę)

12%

Wewnętrzne systemy dystrybucji
energii elektrycznej

9%

Sprzęt do gospodarki materiałowej

8%

32%

6%

61%

30%

9%

46%
46%

18%

Sprzęt do gospodarki materiałowej

50%

21%

22%

Systemy mniej zautomatyzowane
(ręczne)

brak lub nie dotyczy

16%
26%

33%

6%

44%

4%

Godziny w tygodniu przeznaczone
na czynności utrzymania
Nie wiem

2%
40 i więcej

Mniej niż 5

18%

30 do 39

18%

12%
18%

Od 5 do 9

16%
20 do 29

16%
10 do 19

30
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Godziny w tygodniu przeznaczone
na czynności utrzymania

Nie wiem

Mniej niż 5%

13%

Więcej iż 15%

17%

22%
31%

5% do 10%

17%
11% do 15%

Łożyska, uszczelnienia, technika liniowa
Przekładnie, silniki

Automatyka, elektrotechnika

Narzędzia i produkty do utrzymania ruchu
Hydraulika, pneumatyka, proces
Środki ochrony indywidualnej
www.brammer.pl/rubix

Odzież ochronna i robocza

MPT
Ergonomia
Czyszczenie i higiena
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Szkolenia odbyte przez personel obsługi technicznej
Podstawowe umiejętności mechaniczne
Bezpieczeństwo
Podstawowe umiejętności elektryczne
Smarowanie
Silniki, przekładnie, łożyska
Podstawowe instalacje hydrauliczne
Utrzymanie predykcyjne
Spawanie i produkcja
Systemy hydrauliczne i pneumatyczne
CMMS, rejestrowanie danych itp.
Kalibracja
Operacje procesowe
Programowanie urządzeń/systemów
Czytanie dokumentacji technicznej (blueprint)
Technologia zatrzymywania maszyn
Inne
Brak

Technologie stosowane do monitorowania/zarządzania
utrzymaniem ruchu
Skomputeryzowany system zarządzania
utrzymaniem ruchu (CMMS)

50%

Własnoręcznie stworzone arkusze kalkulacyjne
i harmonogramy (np. Microsoft Excel)

47%

Tablice informacyjne i papierowe zapisy
obchodów konserwacyjnych

46%

Zautomatyzowany harmonogram utrzymania ruchu
wygenerowany przez system harmonogramowania produkcji
Ogólny kalendarz komputerowy
(np. Microsoft Outlook)

18%

Przemysłowy Internet Rzeczy
(IIoT)/SAS/Cloud computing

9%

Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa (EAM)

8%

Inne
Brak

32
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Główna przyczyna nieplanowanych przestojów
Inne
Niedobór wykwalifikowanych techników
Brak odpowiedniego szkolenia

4%

2%

1% Nie wiem

5%
6%

Niepowodzenie strategii
konserwacji (np. PdM)

34%

8%

Zły projekt/inżynieria sprzętu

Starzejący się sprzęt

9%

Brak czasu na
przeprowadzenie konserwacji

11%
Błąd operatora

20%
Awaria mechaniczna

Wykorzystanie urządzeń przenośnych do obsługi technicznej
Nie wiem

Urządzenia są w pełni zintegrowane
z ogólnozakładowym systemem CMMS lub IIoT
Używamy ich do tworzenia harmonogramów
oraz do dostarczania informacji o maszynie i jej
historii pracy w miejscu naprawy

Używamy ich do komunikacji
między personelem utrzymania
ruchu a planistami

6% 6%
9%

29%

Nie korzystamy z nich i nie planujemy
korzystać z nich w przyszłości

23%
27%
Nie używamy ich obecnie, ale
analizujemy lub możemy rozważyć ich
wykorzystanie w przyszłości

Wpływ IIoT na operacje utrzymania ruchu
32%

Pomoże nam lepiej zrozumieć stan maszyn
Pomoże nam lepiej przewidywać i zapobiegać
przestojom sprzętu

27%

Nie będzie miał wpływu

25%

Zmieni sposób pracy i interakcji personelu utrzymania
ruchu na wszystkich poziomach naszej działalności

25%

Nie wiem

www.utrzymanieruchu.pl 		
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Bergman Engineering

Zmienia się wzór inżyniera
na rynku pracy – prognoza na 2030 rok
Od 2018 roku dwukrotnie wzrósł w Polsce odsetek firm, dla których czwarta rewolucja przemysłowa stała
się niezbędnym elementem strategii biznesowej. Mimo to cyfryzacja polskiego przemysłu produkcyjnego
jest nadal na alarmująco niskim poziomie. Jedną z przyczyn może być ograniczony dostęp do pracowników
posiadających odpowiednie kompetencje – mówią eksperci z Bergman Engineering.

D

ziś polski przemysł produkcyjny oceniany jest na zaledwie 1,9 punktu w 4-stopniowej skali określającej stopień
cyfryzacji. Biorąc pod uwagę, że światowi liderzy osiągają wartości powyżej 3,5 pkt. oznacza to, że Polska znajduje się na alarmująco niskim poziomie (raport „Digi
Index 2020” Siemens).
Nie zmienia to faktu, że dziś aż 2/3 polskich firm traktuje cyfryzację jako jeden ze swoich kluczowych celów strategicznych (raport
„Brother Digital Transformation”, 2021). Potwierdzają to badania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii powstałe przy udziale Siemensa
(„Smart Industry Polska 2020”), zgodnie z którymi o ile jeszcze w 2018
roku plany wdrożenia Industry 4.0 deklarowało 11% przedsiębiorstw
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, to już pod koniec ubiegłego roku było to 25%, czyli ponad dwa razy więcej. Widać, że choć
wciąż zbyt powoli, to jednak polskie zakłady coraz bardziej otwierają się
na innowacje.
– Szczególnie po pandemii COVID-19 ważne będzie, kto postawił
na cyfryzację i Przemysł 4.0, a kto został w tyle. To zweryfikuje globalny
rynek, który co prawda pozostanie otwarty, ale dla tych firm, które najszybciej dostosowały się do zmian, wykazały się elastycznym podejściem
oraz otwartością na dokształcenie własnych kadr – podkreśla Tomasz
Szpikowski, prezes Bergman Engineering.

Brakujące ogniwo w nowoczesnych
przedsiębiorstwach

Polskie firmy zmagają się nie tylko ze zbyt dużą liczbą powolnych, manualnie wykonywanych procesów, ale i brakiem dostępu do pracowników o istotnych kompetencjach cyfrowych. Tymczasem z obserwacji
ekspertów z Bergman Engineering wynika, że to właśnie takie kwalifikacje są obecnie najbardziej pożądane i będą potrzebne coraz bardziej.
– Eksperci od automatyzacji, optymalizacji oraz robotyzacji procesów
i linii produkcyjnych, inżynierowie specjalizujący się w analizie danych,
Big Data, cloud computingu – to osoby, na których rekrutacje trwają praktycznie bez przerwy – tłumaczy Tomasz Szpikowski, dodając: – Poza tym
w ciągu ostatnich trzech lat dynamicznie wzrosło zapotrzebowanie także na Project Managerów, fachowców od szeroko pojętej inżynierii – na
przykład łańcucha dostaw czy produkcji, jak i IT Risk Oficerów, którzy
umieją zarządzać ryzykiem informatycznym, w tym atakami hakerskimi
i danymi w chmurze.
Choć wymagania stawiane inżynierom mogą się różnić w zależności od branży, w której dana firma działa, to głównie skupiają się właśnie
wokół cyfryzacji. Od kandydatów oczekuje się m.in. znajomości tech34

I kwartał 2021

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

nologii, a także trendów Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy (IoT), dzięki
którym można korzystać z bardziej elastycznych metod, bazujących na
dostępie do większej ilości informacji (np. CBM – monitorowanie stanu
maszyn). Dla przedsiębiorstw kładących nacisk na wdrażanie i/lub zarządzanie systemami opartymi na Przemyśle 4.0 ważne jest także, aby
pracownik posiadał doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów, integracji procesów i urządzeń, pogłębiając automatyzację z wykorzystaniem technologii chmur
obliczeniowych oraz druku 3D. Coraz większy nacisk kładzie się także
na znajomość systemów sterowania i kontroli DCS/SCADA.

Czego nie ma, a co powinien mieć inżynier
przyszłości?

Choć obecny inżynier i ten sprzed 10 lat nie różnią się od siebie na poziomie kwalifikacji technicznych, które są nadal trzonem ich wartości,
to o przewadze poszczególnych ekspertów, znaczeniu i potencjale, jaki
stanowią dla firmy, ale także o ich własnej karierze i wynagrodzeniu
mówią nie tylko umiejętności twarde, ale i miękkie. I w perspektywie
kolejnych 10 lat nabiorą one jeszcze większego znaczenia.
– Obecnie wśród najbardziej cenionych kompetencji miękkich inżynierów możemy wymienić kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność zarządzania ludźmi oraz koordynacji ich działań. Liczą się także inteligencja emocjonalna, umiejętność
oceny, negocjacji i podejmowania decyzji – mówi Tomasz Szpikowski. Jak
twierdzi to, na czym sektor cierpi, to jednak brak interdyscyplinarności,
którą muszą się wykazywać współcześni inżynierowie. Oczekuje się od
nich bowiem umiejętności w wielu dziedzinach równocześnie. Z jednej
strony wymaga się ukierunkowania na wysoką kompetencję techniczną, a z drugiej wspomniane wyżej kwalifikacje miękkie.
Jak dodaje ekspert, z biegiem kolejnych 10 lat postępujący proces
cyfryzacji produkcji i potrzeba wdrażania nowych technologii jeszcze
bardziej zintensyfikują konieczność rozszerzania umiejętności przez inżynierów. W 2030 roku w top 5 kompetencjach inżyniera mają się już
znaleźć: umiejętność przetwarzania i analizy dużych ilości danych pochodzących z wielu źródeł, w tym docieranie do informacji m.in. z wykorzystaniem mediów elektronicznych i narzędzi Big Data. Od liderów
będzie oczekiwać się też wdrażania nowych sposobów pracy, zwinnego
zarządzania projektami, samodzielnego rozwiązywania problemów, jak
i otwartości, aktywności i różnorodności w zakresie kontaktów z ludźmi
i wykonywanych zasad. Co prawda już dziś są to pojęcia znane i wykorzystywane. Rzecz jednak w tym, że w perspektywie najbliższych lat
staną się jednym z podstawowych standardów.
www.utrzymanieruchu.pl

TOP 10 kompetencji inżyniera
w 2020 roku:

1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów
2. Krytyczne myślenie
3. Kreatywność
4. Zarządzanie ludźmi
5. Koordynacja działań
6. Inteligencja emocjonalna
7. Ocena i podejmowanie decyzji
8. Zorientowanie na serwis
9. Negocjowanie
10. Elastyczność poznawcza

(źródło: Future of skills. Employment in 2030)

TOP 8 kompetencji inżyniera w 2030 roku:
1. Uczenie siebie oraz innych
2. Aktywna nauka i słuchanie
3. Współdziałanie
4. Sztuka dedukcji
5. Kompleksowe rozwiązywanie problemów
6. Koordynacja
7. Myślenie logiczne i krytyczne
8. Ocena i podejmowanie decyzji
9. Zarządzanie zasobami finansowymi
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi

(źródło: Future of Jobs Report, World Economic Forum)

W zawód inżyniera przyszłości wpisane są oczekiwania kreatywnego podchodzenia do różnorodnych zagadnień
www.utrzymanieruchu.pl 		

i zdolność do generowania nowych rozwiązań. Wychodzenie
z nowymi pomysłami częściej będzie spotykać się z dobrym
przyjęciem organizacji, które już dziś zaczynają brać pod uwagę pomysły pracowników i je wdrażają. Dotyczy to najczęściej
innowacji produktowych, technologicznych, w tym przede
wszystkim cyfryzacji. Jak podsumowuje Tomasz Szpikowski:
– Zauważamy, że już dziś w procesach rekrutacyjnych zdecydowanie wygrywają inżynierowie, którzy nie mają problemów
z komunikacją z innymi ludźmi. I nie chodzi tutaj ani o terminologię techniczną, ani o języki obce, bo to jest podstawa, bez
której trudno im będzie znaleźć atrakcyjne zatrudnienie. Dla
pracodawcy coraz ważniejsza staje się umiejętność wykonywania
obowiązków i realizacji projektów, opierająca się na zdolności do
przekazywania technicznych informacji w sposób szczegółowy,
ale z entuzjazmem i optymizmem. Dobry inżynier powinien zaszczepiać we współpracownikach swoją pasję i chętnie dzielić się
z nimi swoimi ideami oraz pomysłami, uczyć ich, ale także uczyć
się od nich i rozwiązywać problemy zespołowo.

n

Bergman Engineering to wrocławska firma, która od 2011
roku zajmuje się outsourcingiem (kontraktingiem) inżynierów
i specjalistów oraz wspieraniem wewnętrznych procesów
rekrutacyjnych w firmach produkcyjnych. Specjalizują się
w doborze kompetentnych i wysoko wykwalifikowanych
pracowników dla firm z branży przemysłowej.
Firma Bergman Engineering realizuje również projekty
technologiczne dla klientów w Europie.
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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ROZWIĄZANIA

OZNAKOWANIE PRODUKTU
Aleksandra Solarewicz

Znakowanie w przemyśle
Proces produkcji musi być sprawny i wydajny, a elementy oraz gotowe produkty łatwe do identyfikacji,
niezawodne i bezpieczne w użyciu. Służy temu między innymi precyzyjne ich oznakowanie. Są to znaki, kody,
numery seryjne, logo i grafika różnego typu. Ze znaku określonego typu można odczytać nazwę i cechy
produktu, nazwę producenta, datę produkcji i zdatności do użycia. Wszystko, co decyduje o przeznaczeniu
produktu, służy organizowaniu jego dystrybucji i sprzedaży. W przemyśle stosuje się wiele metod znakowania.

O

znakowanie produktu to w efekcie udoskonalenie i podniesienie wydajności produkcji,
efektywniejsza kontrola jakości oraz przepływu towarów. To dokładne monitorowanie ruchu oznaczonych przedmiotów – od
momentu produkcji aż po wycofanie ich z użycia. Również
sprawna wymiana danych między producentem, przewoźnikiem i sprzedawcą.

Znak a odpowiedzialność prawna

Istnieje obowiązek nanoszenia na produkt określonych, znormalizowanych znaków (np. CE). Tak znak przenosi informacje wymagane przez prawo i potwierdza zgodność produktu
z przepisami. Pod pojęciem oceny zgodności należy rozumieć
sposób postępowania obowiązujący przy wprowadzaniu do
obrotu lub oddawaniu do użytkowania wyrobów określonych
w stosownych przepisach prawa. Ocena zgodności jest wykonywana na wniosek producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela. To na producencie spoczywa odpowiedzialność za to, czy jego produkt spełnia warunki określone konkretną normą.

Podstawy prawne

Jednolitemu oznakowaniu służą europejskie akty prawne: Dyrektywy Starego Podejścia i Dyrektywy Nowego Podejścia.
Te pierwsze określają w sposób szczegółowy wymagania i spo-

soby przeprowadzania badań dla konkretnych wyrobów przemysłowych. Dzięki wytycznym DSP należy do nich zaliczyć
łatwość, z jaką można przeprowadzić identyfikację wyrobu
i ocenę jego zgodności.
Proces oceny zgodności ogranicza się do porównania parametrów gotowego wyrobu produkcyjnego z danymi podanymi
w dyrektywach.
Dyrektywy Nowego Podejścia określają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które
należy spełnić przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku na Jednolitym Rynku Europejskim. Nowe prawo dla wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów
do obrotu, ustanowione decyzją 768/2008/WE, określa m.in.
zasady dotyczące oznakowania CE. Ogólne zasady regulujące
oznakowanie CE oraz wzór znaku zawarto w: Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r., ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku. Odnosi się ono do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchyla rozporządzenie (EWG) nr
339/93. Zgodnie z nim:
1. 	Oznakowanie CE powinno być jedynym oznakowaniem wskazującym na zgodność produktu ze wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym. Możliwe
jest jednak stosowanie innych oznakowań, jeżeli przyczyniają się one do poprawy ochrony konsumentów
i nie są objęte wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym.
2. 	Przez umieszczenie na produkcie oznakowania CE producent deklaruje zgodność danego produktu ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami, przyjmując tym
samym na siebie pełną odpowiedzialność.
Przewidziano domniemanie zgodności z przepisem prawnym, wynikające ze zgodności z normą zharmonizowaną, co
powinno skutkować częstszym odwoływaniem się do zgodności z normami zharmonizowanymi.
W przypadku, gdy wyroby nie podlegają Dyrektywom
Starego ani Nowego Podejścia, należy sprawdzić ich zgodność
z dyrektywą o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobów w Polsce jest

Fot. 1. Uchwyt czcionek 10 mm. 
Żródło: Pramark
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(tj. Dz.U. 2019 poz. 155). Ustawa definiuje 23 podstawowe pojęcia używane w systemie oceny zgodności. Poza tym w ustawie
uregulowano:
■ zasady i tryb udzielania akredytacji, autoryzacji oraz notyfikacji,
■ zadania Polskiego Centrum Akredytacji,
■ zasady działania systemu kontroli wyrobów,
■ odpowiedzialność karną za wprowadzanie do obrotu
wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, to
jest wymaganiami określonymi w dyrektywach nowego
podejścia lub niewłaściwie oznakowanych1.
Na mocy tej ustawy do prawa polskiego wdrożono 38 dyrektyw Wspólnot Europejskich. Zawarte w niej przepisy dotyczą większości wyrobów, jednak odnośnie do niektórych branż
(np. medycznej i budowlanej) zostały uregulowane w osobnych
ustawach. Postanowienia dotyczące oceny zgodności znalazły
się także w Kodeksie pracy.

Podział metod znakowania

Metody znakowania dzieli się ogólnie na:
■ znakowanie pośrednie,
■ znakowanie bezpośrednie.
Jak sama nazwa wskazuje, znakowanie pośrednie polega
na naniesieniu znaku na etykietę, nalepkę, metkę, tabliczkę etc.,
która następnie zostaje przytwierdzona do elementu. Korzysta
się tutaj z metalu, papieru, tworzyw sztucznych. Znakowanie
pośrednie z pewnością daje większy kontrast i czytelność, ale
już niekoniecznie cechuje się większą trwałością.
Znakowanie bezpośrednie (DPM – Direct Part Marking)
obejmuje:
■ techniki ingerujące w materiał, np. grawerowanie. Graweruje się tabliczki, blachy, obudowy, części oraz narzędzia metalowe. Zastosowanie grawerowania metalu
z użyciem wiązki laserowej można spotkać w przemyśle
elektronicznym, elektrycznym, technologii związanej
z budową maszyn.
■ techniki nieingerujące w materiał, jak nadruki oraz oznakowanie specjalnym markerem. Jest to np. nanoszenie
na produkty kodu kreskowego, numeru seryjnego, kodu
QR. Jego zaletą jest dostępność na rynku uniwersalnych,
skanujących urządzeń przenośnych (np. czytników
czytających zarówno kody DPM, jak i tradycyjne etykiety i RFID). Technologia DPM jest wykorzystywana
w przemyśle: lotniczym, motoryzacyjnym, zbrojeniowym, elektronicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, medycznym itp. Znakowanie bezpośrednie (DPM)
znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach2.

Znakowanie drukarką atramentową

– Powszechną metodą znakowania w przemyśle, szeroko wykorzystywaną praktycznie we wszystkich branżach, gdzie produkcja jest seryjna i wymaga identyfikacji czy datowania, są nadruki drukarkami z ciągłą strugą atramentu, tzw. ink jet – ocenia
Joanna Kozdra z Coleman International, dostawcy urządzeń
www.utrzymanieruchu.pl 		

Fot. 2. Wypalarka
do drewna
Kausistar. 
Żródło: Pramark

do kodowania i znakowania, producentów takich jak Markem-Imaje i CAB GmbH.
Znakowanie atramentem odbywa się bezkontaktowo. Brak
jest mechanicznego kontaktu między drukarką a produktem.
Atrament jest w ciągłym obiegu w układzie hydraulicznym, aż
do wyłączenia drukarki. – Zaznaczyć należy, że istotne z punktu
widzenia jakości nadruku jest zachowanie stałej, referencyjnej
dla danego atramentu prędkości jego strumienia w drukarce –
zwraca uwagę Joanna Kozdra. – Jeżeli z różnych powodów zostanie ona zakłócona, nadruk może stać się nawet nieczytelny,
co skutkuje stratami, a nawet grzywnami, jeśli produkt trafi na
rynek. Przykładowo, w drukarkach inkjet firmy Markem-Imaje
zastosowano rozwiązanie Intelli-jet, które automatycznie ustawia oraz utrzymuje stałą, referencyjną prędkość strumienia atramentu. Policzono, że w przypadku ręcznej regulacji, która zajmuje 5–10 minut każdego dnia, utracona wartość produktów, które
mogłyby być w tym czasie wykonane i sprzedane, może wynosić
rocznie nawet 60–100 tys. dolarów.
Do większości podłoży można zastosować uniwersalny
atrament. Niektóre jednak powierzchnie, jak szkło czy tworzywa typu PE, BOPP, wymagają atramentów o specyficznych
parametrach, zapewniających szczególnie dobrą przyczepność.
Na przykład niemigrujące czy pigmentowe (szczególnie ważne w przemyśle kablowym), odporne na test taśmy (nadruk
nie może pozostawać odbity na taśmie typu Scotch®). Osobną
grupę stanowią atramenty bardziej przyjazne środowisku, np.
produkty Markem-Imaje, wolne od drażniącego metyloetyloketonu (MEK).
– Znakowanie Ink jet jest metodą, która ma wiele zalet
– podsumowuje Joanna Kozdra. – Przede wszystkim jest ekonomiczna, jednostkowy koszt nadruku jest niski, inwestycja nie
wymaga nakładu dużych środków finansowych. Drukarka daje
dużą elastyczność – znakować można na różnych powierzchniach, kształtach, kolorach, z dużą prędkością. Szerokie możliwości druku zabezpieczają zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby
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FIRMA PREZENTUJE

FOETH

Używane jak nowe
tylko z Foeth

Firma Foeth została założona w Holandii w roku 1908 roku przez Arie Foeth. Na początku zajmowała się skupem złomu metalowego, ale z czasem i rozwojem rozszerzyła zakres swojej działalności oferując klientom dodatkowo usługi rozbiórki i demontażu. Coraz bardziej rozwijał się handel maszynami i złomem. Szybko okazało się, że na rynku jest bardzo duża potrzeba sprzedaży i
zakupów używanych urządzeń.

O

d lat osiemdziesiątych szczególnie w rejonie Amsterdamu
bardzo prężnie rozwija się przemysł chemiczny, spożywczy
i farmaceutyczny, dzięki czemu zaistniała możliwość zakupu i sprzedaży używanych urządzeń procesowych do tych branż
przemysłu. Od tego czasu firma zajmuje się tylko zakupami i sprzedażą używanego sprzętu procesowego głównie w branży chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej i recyklingu.
W roku 2008 obchodziliśmy naszą setną rocznicę. Do tego
czasu firma rozwinęła się w jednego z największych dealerów maszyn procesowych na świecie z rozbudowanym magazynem o powierzchni pond 35 000 m2, własnym zapleczem testowym i profesjonalnym warsztatem z wykwalifikowaną obsługą. W chwili obecnej
sprzedajemy nasze używane urządzenia procesowe na cały świat,
posiadamy wykwalifikowany zespół konsultantów i biura w Holandii,
Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Izraelu
i Indiach. Z roku na rok zwiększamy naszą sprzedaż i zatrudnienie,
otwieramy nowe biura. Kupujemy coraz więcej i coraz bardziej nowoczesne urządzenia. Coraz więcej klientów podchodzi racjonalnie
do zakupów urządzeń i wybiera używane urządzenia, które są tańsze, od ręki, przetestowane i w bardzo dobrym stanie technicznym.

38

I kwartał 2021

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Nasze podejście do tego biznesu polega na spełnieniu oczekiwań klientów już na samym początku. W pierwszej kolejności staramy się pomóc naszym klientom dobrać najbardziej odpowiednie
urządzenie, dopasować je do potrzeb klienta, następnie oferujemy
możliwość zapoznania się z istniejącą dokumentacją, obejrzenia
urządzenia na żywo u nas w Barneveld w Holandii lub w dzisiejszych
czasach za pomocą transmisji na żywo (skype, teams itp.). Pomocne
są również dodatkowe zdjęcia i nagrane filmy. Istotną różnicą pomiędzy naszą firmą a naszą konkurencją jest fakt, iż my kupujemy
www.utrzymanieruchu.pl
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DOSTĘPNE OD ZARAZ

PONAD 2800+ MASZYN W OFERCIE

WYSOKA JAKOŚĆ

DOSTAWA NA CAŁY ŚWIAT

Największy asortyment w Europie
używane urządzenia do naszego magazynu. Zakupione urządzenia
przechodzą cały proces przygotowania do sprzedaży. Począwszy
od dekontamizacji poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej,
szczegółowego opisu urządzenia, aż po umieszczenie całości na
naszej stronie internetowej.
Wszystkie sprzedawane przez nas urządzenia przed wysyłką
do klienta trafiają do naszego warsztatu gdzie są sprawdzane i testowane. W zależności jakiego typu jest to urządzenie takie testy
są wykonywane. Testujemy urządzenia od strony mechanicznej jak
również elektrycznej. Jeśli w takcie wykonywania testów okazuje
się, że coś jest uszkodzone bądź nie działa to naprawiamy to lub
wymieniamy na własny koszt. Zależy nam, aby nasz klient otrzymał sprawne i działające urządzenie. Bardzo ważne dla nas jest
zaufanie klientów i przekonanie, że kupione u nas urządzenie jest
działające i w bardzo dobrym stanie technicznym. W ten sposób
minimalizujemy ryzyko i obawy naszych klientów. Najlepszym potwierdzeniem tego jest fakt, że nasi klienci wracają do nas po kolejne zakupy.
Istnieje wiele dodatkowych argumentów zachęcających do
zakupu używanych urządzeń. Oprócz ceny bardzo istotny jest czas
dostawy. Nasze urządzenia znajdują się w naszym magazynie i po
wykonaniu testów i przygotowaniu do transportu są gotowe dla
klienta w przeciągu zaledwie kilku dni.
Do grona naszych klientów w tej chwili należą zarówno małe
firmy rodzinne jak również bardzo duże koncerny produkcyjne.
Dzięki decyzji o zakupie używanego urządzenia firmy nie tylko
oszczędzają pieniądze i czas, ale również, co w obecnych czasach
jest coraz bardziej ważne dla nas wszystkich, oszczędzają środowisko naturalne, zmniejszając emisję CO2 wykazując się tym bardzo
wysoką świadomością i odpowiedzialnością środowiskową. Firmy
kupujące używane urządzenia są najlepszym przykładem dla innych, jak powinno dzisiaj wyglądać świadome podejście do zakupów urządzeń.
Zapraszam do kontaktu w Polsce
Aleksander Compel
+48 661 646 772, compel@foeth.com
Proszę odwiedź naszą stronę: www.foeth.com

Obejrzyj prezentacje
multimedialną:

AUTOKLAWY

WYMIENNIKI CIEPŁA

CHŁODNICE TAŚMOWE

ZAGNIATARKI

DMUCHAWY

RÓŻNE

KRUSZARKI

MIESZALNIKI

WIRÓWKI

MASZYNY PAKUJĄCE

DRAŻOWNICE

MASZYNY DO OBRÓBKI TWOR-

KOMPAKTORY

ZYW SZTUCZNYCH

ŚLIMAKOWE PRZENOŚNIKI

PRASY

ŚRUBOWE

ZBIORNIKI TECHNOLOGICZNE

ODGAZOWYWACZE

POMPY

KOLUMNY DESTYLACYJNE

REAKTORY

SUSZARKI

DOZOWNIKI CELKOWE

SEPARATORY PYŁU

SITA

WYTŁACZARKI

ZBIORNIKI MIESZALNIKOWE

FILTRY

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

MŁYNY

Kup i sprzedaj swój sprzęt procesowy!

TWÓJ PARTNER
W DZIEDZINIE
ODNOWIONYCH
URZĄDZEŃ WYSOKIEJ
JAKOŚCI W PRZEMYŚLE
PRZETWÓRCZYM

Chemia

Farma

Spożywczy

Recykling
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ROZWIĄZANIA

OZNAKOWANIE PRODUKTU

Zalety:
■ brak siły mechanicznej wywieranej na znakowane komponenty, ponieważ energia cieplna jest doprowadzana
bez bezpośredniego kontaktu,
■ uniwersalne rozwiązanie do znakowania zarówno części
metalowych, jak i plastików,
■ wysoka odporność, ponieważ znakowanie laserowe jest
niewrażliwe na kwasy lub zasady, promieniowanie UV,
ciepło czy zużycie,
■ wysoka rozdzielczość druku, uzyskana dzięki silnemu
skupieniu wiązki laserowej, umożliwia precyzyjne oznakowanie małych elementów.

Markery przemysłowe

Fot. 3.
Znakowarka
mikroudarowa
Technomark
Multi 4 V3. 
Żródło: Pramark

znakowania. Wadą jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych
– atramentu i rozcieńczalnika i niedogodności związane ze stosowaniem chemii w zakładzie. Pozostaje jednak najbardziej popularną metodą znakowania i kodowania w przemyśle.

Znakowanie laserowe

Polega na znakowaniu materiałów przy użyciu wiązki lasera. –
Ma ono swoje ograniczenia związane z prędkością bądź materiałem, z którego wykonane jest opakowanie czy produkt – tłumaczy Joanna Kozdra. – Ma jednak zasadniczą zaletę – trwałość,
tak ważną np. w przypadku wyrobów medycznych wielokrotnego
użytku, jak instrumenty chirurgiczne. Naniesienie wymaganego
przepisami kodu UDI (Kod Identyfikacyjny Wyrobu) na nożyce, klemy czy imadła chirurgiczne może być dokonane tylko
i wyłącznie laserem. Nadruk kodu DataMatrix z zakodowaną
informacją o wyrobie gwarantuje pełną identyfikowalność
produktu, nawet po wielokrotnych procesach sterylizacji. Do
znakowania stali i tworzyw sztucznych stosuje się m.in. lasery
włóknowe, jak np. iterbowy laser włóknowy XENO firmy CAB
GmbH. A gazowe lasery CO2 stosuje się głównie w sektorze
FMCG.
Laser jest ma wiele zastosowań:
■ znakowanie części w motoryzacji na potrzeby monitorowania komponentów i produktów, gdzie oznaczenia
obejmują dane produkcyjne, daty, numery części, serii
i partii,
■ w przemyśle lotniczym do nanoszenia kodów DataMatrix na elementy strategiczne jak turbiny,
■ w elektronice przy trwałym drukowaniu alfanumerycznych danych na płytkach obwodu drukowanego dla zapewnienia jakości, na zaciskach lub przełącznikach,
■ w medycynie do znakowania wspomnianych instrumentów i narzędzi chirurgicznych czy implantów.
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Markery permanentne odporne na wodę oraz promienie UV
są przeznaczone do tymczasowego znakowania metali, tworzyw sztucznych i wielu innych powierzchni. – W ogólnie
pojętej branży związanej z produkcją elementów metalowych
(podzespoły dla różnorodnych gałęzi przemysłu, konstrukcje
metalowe) bardzo często zastosowanie znajdują specjalistyczne
markery przemysłowe do tymczasowego znakowania, które
można łatwo usunąć np. przed malowaniem lub cynkowaniem
elementu – mówi Anita Swoboda z czeskiej firmy Pramark
s.r.o., dystrybutora technologii znakowania. Markery dobiera
się w zależności od rodzaju materiału i powierzchni produktu, a także pożądanej trwałości lub usuwalności opisu przemysłowego. Do zastosowania przemysłowego taki marker
musi mieć trwałą końcówkę, a lakier spełniać wymogi ochrony środowiska. Szeroki wybór markerów do różnych zastosowań oferuje na przykład firma LACO MARKAL.

Znakowanie tradycyjne: czcionki i stemple

Stemple lub czcionki są przeznaczone do prostego, ręcznego
znakowania elementów. Trwale oznaczają powierzchnie wykonane z metali oraz tworzyw sztucznych. Znajdują zastosowanie w znakowaniu do celów kontrolnych, identyfikacji elementu oraz przyporządkowania części.
Znakowanie wykonane czcionkami w kasecie o pojedynczym uderzeniu młota jest bardziej dokładne niż wykonane
za pomocą pojedynczych stempli ręcznych. Istnieje możliwość
łączenia dowolnych znaków i cyfr do stemplowania jednolub wielowierszowego, poprzez zastosowanie standardowych
i specjalnych kaset. Kasetę z czcionkami można też zamontować do prasy udarowej.
Znakowanie tradycyjne stosuje się w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, maszynowym, w przemyśle elektrycznym
i stalowym, a także w technologii medycznej. Zalety tradycyjnego znakowania to: krótki czas znakowania, czytelność znaku oraz znaczna głębokość znakowania.

Znakowanie udarowe

– Do trwałego, czytelnego znakowania przeznaczone są np.
najprostsze numeratory, czcionki oraz bardziej zaawansowane
znakowarki mikroudarowe, które pozwalają na szybkie, powtarzalne oraz wygodne znakowanie zarówno tekstu, jak i logotywww.utrzymanieruchu.pl

pów lub kodów 2D – wyjaśnia Anita Swoboda.
Zasada znakowania mikroudarowego polega na
uderzaniu grotem w powierzchnię znakowaną.
Urządzenie do znakowania mikroudarowego
(czasem określane jako znakowanie mikropunktowe), np. Multi 4 firmy Technomark,
składa się z jednostki sterującej i głowicy znakującej. Jednostka sterująca przekazuje głowicy
polecenia według zadanych parametrów (siła,
gęstość, droga prowadzenia grotu). Znakowarki
mikroudarowe mogą być doposażone w różne
opcje dodatkowe ułatwiające proces znakowania, eliminujące ludzkie błędy lub umożliwiające znakowanie nietypowych kształtów, czy też
poprawiające ergonomię pracy.
Za pomocą mikroudaru można znakować
wiele materiałów do twardości 63 HRC. Są to
najczęściej stal, aluminium, stal nierdzewna,
ale również tworzywa sztuczne, szkło, ceramika lub drewno. Znakowanie mikroudarem jest
odpowiednie szczególnie tam, gdzie potrzeba
oznakować duże serie elementów, nawet 10
000 sztuk dziennie. Znakowarki umożliwiają
łatwą integrację do linii produkcyjnej, co jest
często wykorzystywane np. w przemyśle motoryzacyjnym.
Szczególnie w stanowiskach zautomatyzowanych można zastosować model znakowarki
M4 Inline Technomark, który umożliwia trwałe
nanoszenie znaków, w tym m.in. kodów DataMatrix.

Znakowanie elektrochemiczne

Elektrolityczne znakowanie to proces wytrawiania powierzchni przez niskie napięcie (12
V dla materiałów stalowych i 24 V dla aluminium). Podczas trawienia usunięte jony metalu
pozostają w filcu i dlatego należy go wymieniać
w zależności od ilości znakowań. Do wykonania prawidłowego znakowania potrzebne są
elektrolit i neutralizator (neutralizator zatrzymuje proces trawienia).
Technologia znakowania elektrolitycznego
służy do bezpośredniego znakowania części
przewodzących elektrycznie. Elektrolitycznie
można znakować powierzchnie płaskie, wypukłe, wklęsłe bądź okrągłe, a znakowanie może
być jasne lub ciemne. Trwale można oznaczać
poprzez litery, znaki firmowe na wszystkich powierzchniach elektrycznie przewodzących. Do
znakowania potrzebny jest szablon. Niektóre
firmy oferują możliwość samodzielnego wyko1
2

nania takiego szablonu przez klienta za pomocą
drukarki etykiet.

Znaleźć najlepszą metodę

– Analizując potrzeby klienta, zadajemy podstawowe pytania związane z rodzajem materiału,
jego gabarytami, przeznaczeniem, ilością znakowań w skali np. miesiąca lub roku – tłumaczy
Anita Swoboda. – Staramy się dobrać metodę
znakowania, która odzwierciedla oczekiwania
klienta pod kątem trwałości, jakości, powtarzalności znakowania, wygody stosowania oraz ceny.
– Ważnym aspektem we wdrażaniu rozwiązań znakowania w zakładach przemysłowych
staje się możliwość centralnego, zdalnego zarządzania nadrukami i urządzeniami, monitorowania przepływu produktów w całym łańcuchu dostaw oraz możliwość integracji urządzeń
znakujących z istniejącym oprogramowaniem
klienta z zakresu ERP, MES czy WMS – zauważa
Joanna Kozdra. Nowocześnie zarządzany zakład wdraża również rozwiązania pozwalające
monitorować wskaźniki produktywności linii
produkcyjnej, mierzy całkowitą efektywność
maszyn zainstalowanych na danej linii (OEE)
w celu podniesienia wydajności produkcji. –
Trzeba zaznaczyć, że bez odpowiedniego wsparcia software’owego urządzenie znakujące pozostaje tylko odtwórczym narzędziem nanoszącym
nadruki w trybie offline. Wraz z odpowiednim
oprogramowaniem otrzymuje nową funkcjonalność i pozwala sprostać wyzwaniom pojawiającym się przez cały cykl życia produktów – dodaje Joanna Kozdra. Dzisiejsze przemysłowe
znakowanie i pakowanie musi być zgodne ze
zmieniającymi się przepisami, zapewnić bezpieczeństwo produktów i umożliwiać identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw.
Znakowanie w przemyśle to szeroki temat. W związku z dynamicznym rozwojem
technologii można oczekiwać, że pojawią się
także nowe metody znakowania, ale zdaniem
eksperta od wielu lat zasada działania dostępnych na rynku urządzeń do znakowania jest
niezmienna. – Niektóre z metod, bardziej zaawansowane technologicznie, są jedynie unowocześniane. Na razie w naszej branży nie mamy
informacji o tworzeniu się zupełnie nowej,
opierającej się na innych zasadach, technologii
znakowania – podsumowuje Anita Swoboda.


B. Miareczko, M. Jędrzejewska, „Ocena zgodności wyrobów w Polsce”, https://www.ciop.pl
„Technologia DPM”, https://www.hdf.com.pl/technologia-dpm
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SEKCJA SPECJALNA

COVID-19 I PRODUKCJA
Sean Callahan, Kepware/PTC

COVID-19 przyspiesza
transformację cyfrową
Szybkie zmiany w produkcji, łączność w całym przedsiębiorstwie i dążenie do osiągnięcia zysku z wdrożeń
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)

J

ak COVID-19 wpływa na transformację cyfrową?
I&UR zadało firmie PTC, zajmującej się łącznością
oprogramowania, pytania dotyczące tego, w jaki sposób pandemia COVID-19 zmienia transformację cyfrową. Sean Callahan, starszy dyrektor ds. marketingu
strategicznego w firmie Kepware, będącej częścią PTC,
udzielił odpowiedzi na temat wartości transformacji cyfrowej,
łączności w całym przedsiębiorstwie oraz osiągnięcia zysków
z rozwiązań IIoT. Rozwiązania PTC łączą w sobie rozszerzoną rzeczywistość, Przemysłowy Internet Rzeczy, systemy PLM
i CAD. Kepware jest ekspertem w dziedzinie łączności maszyn
i Przemysłowego Internetu Rzeczy.

Pytanie: W jaki sposób COVID-19 wpłynął
na rynki, branże i/lub łańcuchy dostaw?

Callahan: COVID-19 stał się dla wielu firm
W bezpośrednim
katalizatorem przyspieszającym proces transnastępstwie pandemii
formacji cyfrowej. Organizacje przemysłowe
zaczęły doceniać, jak transformacja cyfrowa
obserwujemy, jak
pomaga w sytuacjach kryzysowych lub gdy
firmy tworzą krótkoniezbędne jest szybkie wprowadzanie zmian
i długoterminowe
w produkcji i odpowiednie reakcje. Wiele orplany, które pomagają ganizacji, które nie podjęły większych wysiłim przetrwać kryzys
ków w zakresie transformacji cyfrowej przed
i lepiej przygotować
pandemią, odczuło jej negatywne skutki.
Stwierdziliśmy, że obecnie firmy te planują
się do przyszłych
szybkie wdrożenie technologii transformawydarzeń.
cyjnych w przyszłości, takich jak przemysłowy IoT i rzeczywistość rozszerzona (AR).
Zapotrzebowanie na te technologie i inne bardzo ważne, fundamentalne rozwiązania, takie jak łączność w całym przedsiębiorstwie, nadal rośnie, ponieważ organizacje szacują, w jaki
sposób przygotować się do prawidłowego działania po kryzysie.
P: W jaki sposób COVID-19 kształtuje rynek w zakresie
technologii i systemów, ludzi i szkoleń oraz procesów i kontroli jakości?
Callahan: Najbardziej namacalnym przykładem tego, że COVID-19 zakłóca pracę ludzi i wpływa na procesy oraz jakość
produktu, są szkolenia i cyfrowe instrukcje pracy. W obliczu
gwałtownych zmian w popycie, nowych środków dystansu
42
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społecznego i wzrostu znaczenia pracy zdalnej, organizacje
przemysłowe potrzebowały nowego podejścia do zatrudniania, szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania
pracowników, które sprawdziłoby się w nowej rzeczywistości,
w której się znaleźliśmy. Aby utrzymać ciągłość biznesową i pomóc swoim pracownikom w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, producenci wykorzystują obecnie technologię AR do przechwytywania i przekazywania wiedzy pracownikom, klientom,
a nawet innym producentom.
P: Biorąc pod uwagę globalną ekonomię, jakie zmiany przewiduje Pan w ciągu najbliższych 1–3 lat, aby po ustąpieniu
pandemii lepiej przygotować się na kolejną potencjalną pandemię lub kolejny kryzys?
Callahan: W bezpośrednim następstwie pandemii obserwujemy, jak firmy tworzą krótko- i długoterminowe plany, które pomagają im przetrwać kryzys i lepiej przygotować się do
przyszłych wydarzeń. Te plany reagowania na kryzys stawiają
na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pracowników, koncentrując się jednocześnie na poprawie ogólnej produktywności,
zabezpieczeniu alternatywnych dostaw materiałów i alternatywnych opcji produkcyjnych oraz podejmowaniu wysiłków
w zakresie szybkiego przezbrajania, które pozwoliłyby na większą elastyczność w wytwarzaniu produktów nieznajdujących
się w bezpośrednim łańcuchu dostaw firmy. Aby pomóc organizacjom przemysłowym w krótkoterminowej nawigacji po
kryzysie, PTC zaoferowała bezpłatnie swoje oprogramowanie
do zdalnej pomocy, umożliwiając organizacjom produkcyjnym
i usługowym utrzymanie kontaktu między pracownikami, zapewniając im bezpieczeństwo podczas pandemii. W perspektywie krótkoterminowej programy takie jak te pomogły firmom
utrzymać ciągłość działalności, umożliwiając im jednocześnie
uzyskanie płynności finansowej, przydatnej do zaspokajania
innych pilnych potrzeb. Patrząc pod kątem długoterminowej
perspektywy zauważamy, że rozmowy na temat ogólnej wydajności i środków oszczędnościowych dominują w krajobrazie planowania, ponieważ firmy starają się zapewnić ciągłość
działalności. W nawiązaniu do planów krótkoterminowych,
skoncentrowanych na utrzymaniu wolnych przepływów pieniężnych, wiele firm ogranicza koszty ogólne, aby zapewnić
sobie płynność finansową na wypadek przyszłych kryzysów.
Podczas gdy redukcja kosztów pozostaje najważniejsza, wiele
www.utrzymanieruchu.pl

Zdaniem eksperta
Pojawienie się wirusa wywołującego Covid-19 i związane z nim ograniczenia, były niemałym
wstrząsem dla całego przemysłu. Najlżej odczuły to firmy, które jeszcze przed pandemią
zdecydowały się wejść na drogę cyfryzacji, zapewniając sobie elastyczność i możliwość
działania w częściowo zdalnym reżimie.
Gwałtownie uzmysłowiło to wszystkim jak ważna jest przemyślana strategia innowacji.
Statystyki podają, że nawet 75% pilotaży technologii z obszaru Przemysłu 4.0 w ramach
„Proof of Concept” kończyło dotąd w tak zwanym „Pilot Limbo”. Projekty, mimo sukcesu
wdrożenia, nie udowadniały korzyści ekonomicznych. Aktualnie firmy intensywnie penetrują
rynek potencjalnych technologii, tym razem mając jasno zdefiniowane wymagania. „Proof
of Value” musi odpowiadać specyfice konkretnego zakładu i realizować w mierzalny sposób
zdefiniowane cele biznesowe.
Innowacyjne projekty to podróż, podczas której każdy przemyślany krok ma na siebie (i na kolejne) zarabiać. Osiągnąć
to można tylko postrzegając przedsiębiorstwo holistycznie - jako jeden organizm. Te same zasoby, zarządzane w lepszy
sposób, dzięki łączeniu źródeł i silosów danych w meta raporty, umożliwią synergiczny wzrost efektywności, poprawę
bezpieczeństwa i konkurencyjności.
Łukasz Schulz – Industrial IoT Technical Manager w Transition Technologies PSC

organizacji inwestuje w strategie IoT i AR, aby napędzać inicjatywy cyfrowej transformacji i zapewnić, że będą odpowiednio
przygotowane do przetrwania kryzysu, jeśli taki się pojawi. Dla
wielu organizacji przemysłowych ich najważniejsze strategiczne posunięcia koncentrują się na umożliwieniu pracy zdalnej
i zdalnego serwisu. Organizacje posiadające skomplikowane
maszyny, które wymagają utrzymania, przewidują, że podobne
wyłączenia zakładów i zamknięcia granic w przyszłości wpłyną
na ich zdolność do obsługi klientów – czego doświadczył jeden
z głównych producentów automatyki podczas tej pandemii.
Wykorzystując narzędzia programowe, firma umożliwiła swojemu wewnętrznemu ekspertowi przeprowadzanie przedstawicieli serwisowych w terenie przez skomplikowane procedury
konserwacyjne, zapewniając w ten sposób możliwość zapewnienia bezpieczeństwa członkom zespołu serwisowego w czasie pandemii w sposób najłatwiejszy dla klienta, bez uszczerbku
dla jakości produktu.
P: Jeśli chodzi o pracę zespołową i współpracę, w jaki sposób zespoły inżynierskie będą ewoluować w nadchodzących
miesiącach, wykorzystując narzędzia komunikacji i produktywności w celu zwiększenia wydajności?
Callahan: W miarę jak organizacje poszukują możliwości
zwiększenia wydajności, obserwujemy, że zespoły OT i IT
(grupy technologii operacyjnej i technologii informacyjnej)
współpracują ze sobą w sposób bardziej strategiczny, wspólnie realizując inicjatywy w zakresie przemysłowego IoT w celu
osiągnięcia wymiernych wyników biznesowych dla obu grup.
Obserwujemy również przejście od skupienia się na wdrożeniach typu „proof of concept” do skupienia się na „proof
of value”. Wdrożenia typu „proof of concept” były zazwyczaj
wdrażane w obszarach hali produkcyjnej, w których testowanie
nowej technologii było mniej ryzykowne, ale problem polegał
na tym, że w przypadku tych pilotażowych projektów o niskim
ryzyku i niskim priorytecie firmy nie były w stanie dostrzec
wartości, jaką można by osiągnąć poprzez skalowanie ich do
www.utrzymanieruchu.pl 		

bardziej wpływowych obszarów działalności. Aby zrobić to
z powodzeniem, poszukują one rozwiązań, które mogą szybko
uruchomić bez zakłócania procesu produkcyjnego w krytycznych obszarach, które mają być objęte tymi pilotażowymi projektami o wysokiej wartości. Narzędzia łączności przemysłowej
zapewniają możliwość połączenia istniejących zasobów bez
konieczności wymiany maszyn, umożliwiając organizacjom
przemysłowym zademonstrowanie rzeczywistego dowodu
wartości bez zakłócania produkcji na ich najbardziej krytycznych liniach.
P: W jaki sposób inżynierowie pracujący w branży wytwarzania mogą pomóc przywrócić wzrost gospodarczy?
Callahan: Widzimy, że inżynierowie produkcji wykorzystują
ten czas na badania, projektowanie, wdrażanie i wzmacnianie
strategii transformacji cyfrowej w swoich organizacjach. Widzimy również, jak ich organizacje podejmują zobowiązania
wobec globalnych integratorów systemów i konsultantów, aby
zapewnić sobie dostęp do najlepszych zasobów umożliwiających transformację cyfrową, gdy tylko gospodarka ponownie
się ożywi. Wspierając szeroko pojętą gospodarkę opartą na
transformacji cyfrowej, a także wzmacniając swoje własne firmy, producenci są liderami, którzy pomagają nam powrócić
do okresu wzrostu gospodarczego. W miarę jak uczymy się
przyjmować nową normę, producenci będą mieli wyjątkową
możliwość edukowania innych branż na temat tego, jak rozpocząć własne działania naprawcze – inicjując szersze dyskusje na
temat bezpieczeństwa pracowników, wydajności siły roboczej
i ogólnego wzrostu efektywności, wynikającego z inwestycji
w tym krytycznym momencie. PE
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Jak bezobsługowe narzędzia analityczne
umożliwiają pracę zdalną
Bezobsługowe narzędzia analityczne wspierają
pracowników w efektywnej pracy zmianowej,
ograniczając straty czasu.

R

ok 2020 pozostanie dla nas wszystkich punktem
odniesienia. Po nim świat już nigdy nie będzie
taki sam. W przypadku przemysłu produkcyjnego linia czasu dla wszechobecnej cyfryzacji i wykorzystania samoobsługowej analityki
przemysłowej do pracy zdalnej będzie wyglądała znacząco
inaczej przed, w trakcie i po COVID-19. Zanim sytuacja nabrała rozpędu, firmy zajmujące się produkcją procesową były
na różnych etapach swojej drogi w kierunku cyfryzacji. Wiele z tych firm nie zdążyło jeszcze wdrożyć zaawansowanych
narzędzi analityki przemysłowej. Ponadto wiele firm pozostawało w tyle w temacie cyfryzacji, ponieważ zbyt wolno ewoluowały i adaptowały się do nowych technologii. Niezależnie
od tego praca zdalna nie była częścią wizji przyszłości żadnej
z fabryk. Kiedy wybuchła pandemia, zakłady przetwórcze stanęły w obliczu kilku nowych scenariuszy dla swoich operacji:
zamknięcia, zmiany lub zwiększenia skali. Praca zdalna stała
się priorytetem, aby zapewnić bezpieczeństwo i produktyw-

ność pracowników oraz utrzymać działanie fabryki. Obecnie,
gdy wkraczamy w erę po wirusie COVID-19, firmy dostrzegają pilną potrzebę dokończenia digitalizacji fabryk. Rozumieją
również korzyści płynące z zastosowania zaawansowanej analityki przemysłowej w celu zwiększenia wydajności zakładów
i wsparcia pracy zdalnej – co jest częścią wysiłków mających
na celu podtrzymanie działalności i przygotowanie się na
przyszłość i nadchodzące, liczne zmiany. Blokady i środki bezpieczeństwa wdrożone podczas pandemii zakłóciły produkcję
i łańcuchy dostaw. Aby uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw
w przyszłości, wiele firm sprowadza swoje fabryki z powrotem
do kraju. Chcą być finansowo i operacyjnie gotowe do uruchomienia produkcji na swoich rynkach krajowych. Przewiduje się, że fabryki będą przenoszone na rynki krajowe lub,
jak wskazuje nowy termin, będą „reshoringowane”. Kluczem
do sukcesu w reshoringu produkcji będzie cyfryzacja, w tym
kierowanie się danymi i stosowanie narzędzi do zaawansowanej analityki. Narzędzia te pozwalają fabrykom przeniesionym
z powrotem na rynki krajowe wdrożyć elastyczne praktyki
pracy, takie jak inteligentny social distancing i praca zdalna,
aby zapewnić bezpieczeństwo i produktywność pracowników.
Zdigitalizowane fabryki, które wykorzystują zaawansowaną
analitykę, mogą działać przy minimalnej ilości personelu na

Rys. 1. Pulpity
nawigacyjne
produkcji oparte
na sieci Web
umożliwiają
personelowi
monitorowanie
wydajności i zdalne
badanie problemów
produkcyjnych.
Zdjęcie: Trendminer
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Kiedy wybuchła pandemia, zakłady
przetwórcze stanęły w obliczu kilku
nowych scenariuszy dla swoich operacji:
zamknięcia, zmiany lub zwiększenia
skali. Praca zdalna stała się priorytetem,
aby zapewnić bezpieczeństwo
i produktywność pracowników oraz
utrzymać działanie fabryki.
miejscu, monitorując produkcję za pomocą pulpitów i kokpitów produkcyjnych, aby szybko rozwiązywać problemy produkcyjne, utrzymywać aktywa i przewidywać potrzeby utrzymania. Rezultatem jest zwiększona zdolność adaptacji do
gospodarki w czasach COVID.

Przed pandemią i pracą zdalną

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), Industry 4.0, inteligentne fabryki i wszystko, co wiąże się z tymi hasłami, istniało już
przed pandemią. Wiele firm produkcyjnych było na dobrej
drodze do cyfryzacji. Liderzy branży rozumieli korzyści płynące z przyjęcia nowych technologii: zwiększoną wydajność operacyjną, sprawność i elastyczność. Szybko wdrożyli urządzenia
IIoT, aby poprawić wydajność i ułatwić dostęp do danych za
pomocą narzędzi oprogramowania produkcyjnego, takich
jak zaawansowana analiza danych, która pozwala inżynierom
analizować i interpretować ogromne ilości danych przetwarzanych przez ich zakłady, bez pomocy naukowców zajmujących
się danymi. Jednak wiele innych organizacji dopiero zaczynało
drogę do cyfryzacji i być może borykało się z problemem braku pomysłu na odpowiednie rozpoczęcie wdrażania nowych
technologii. Bezobsługowa analityka usprawnia pracę, obniża
koszty i zwiększa produktywność. Mimo to podejście do pracy sprzed COVID-19 nie obejmowało często pracy zdalnej.
W rzeczywistości takie podejście nie było uważane za opłacalne. Firmy uważały, że personel musi być obecny na halach
fabrycznych, aby monitorować zasoby i procesy, wymieniać
informacje o procesach twarzą w twarz, rozwiązywać problemy produkcyjne w czasie rzeczywistym, pracując obok siebie,
i realizować zmiany w tradycyjny sposób. Praca zdalna nie
była pilną potrzebą. COVID-19 zmienił wszystko.

Pandemia i jej skutki

Słowem, które najlepiej opisuje sposób, w jaki zakłady produkcyjne przystosowały się do wirusa, jest „chaos”. Firmy
starały się utrzymać na powierzchni i zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Nigdy wcześniej tak wiele zakładów na całym świecie nie zostało zamkniętych ze względów
bezpieczeństwa zdrowotnego lub musiało drastycznie zmienić procedury pracy, aby kontynuować działalność. Pandemia wymusiła na zakładach produkcyjnych wybór jednego
www.utrzymanieruchu.pl 		

trzech stanów: zamknięcie, przestawienie produkcji lub kontynuację, ale w zwiększonym zakresie. Aby chronić zdrowie
i dobre samopoczucie pracowników oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, zakłady produkujące produkty o nie
tak ważnym znaczeniu musiały zostać zamknięte na określony czas. Jednak niektóre zakłady przestawiły swoją produkcję na wytwarzanie towarów niezbędnych, na przykład
materiałów potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa, lub
przeprowadzania testów i innych celów medycznych. Trzecia
grupa, kontynuująca działalność, ale zwiększająca jej skalę, to
fabryki, które zwiększyły produkcję z powodu zwiększonego
popytu. Rynek się zmienił, a zakłady musiały produkować
więcej za mniej. Nowe techniki IIoT, w tym zaawansowana
analityka przemysłowa, odegrały kluczową rolę we wspieraniu zakładów w trudnych czasach. W przypadku zakładów,
które zostały zamknięte, eksperci ds. procesów mieli czas na
przeanalizowanie wydajności i efektywności zakładu poprzez
analizę danych. Dzięki łatwemu w użyciu oprogramowaniu do
analityki przemysłowej typu „plug-and-play”, eksperci mogli
wykorzystać swoje dane historyczne nie tylko do analizy procesów, wykrywania nieefektywności i rozwiązywania problemów, ale także do wymyślania nowych sposobów na poprawę
działania. Mogą oni przeglądać dane historyczne, dodawać
informacje o warunkach operacyjnych w czasie, gdy dane były
rejestrowane, dodawać komentarze, rozpoczynać dyskusję
z innymi specjalistami w organizacji, a nawet załączać pliki
w celu uzyskania dalszych wyjaśnień i instrukcji dotyczących
rozwiązywania problemów.
A wszystko to mogą robić zdalnie. Dzięki odpowiedniemu
bezobsługowemu rozwiązaniu z zakresu analityki przemysłowej mogli pracować w domu, a jednocześnie współpracować
z członkami zespołu w innych lokalizacjach w celu prowadzenia burzy mózgów i omawiania pomysłów na usprawnienie działania zakładu. W ten sposób cały zespół był w stanie
zdalnie wykorzystywać dane procesowe, aby zrozumieć, jak
zmaksymalizować procesy produkcyjne. Inne firmy przestawiły się na produkcję materiałów potrzebnych na wypadek
pandemii. Samoobsługowa analityka przemysłowa umożliwiła zespołom przekształcanie danych
procesowych w użyteczne informacje
w celu monitorowania i kontrolowa
nia nowych procesów produkcyjnych,
Nigdy wcześniej tak
szybkiego rozwiązywania problemów,
wiele zakładów na
optymalizacji efektywności i wydajności
całym świecie nie
sprzętu oraz ograniczania strat. Mogli
zostało zamkniętych
oni natychmiast rozwiązywać probleze względów
my i wykorzystywać dane z zakładu do
łatwego wyszukiwania trendów i bezpobezpieczeństwa
średniego zadawania pytań dotyczących
zdrowotnego lub
danych procesowych – bez pomocy
musiało drastycznie
specjalisty od danych. Narzędzia anazmienić procedury
lityczne pozwoliły zespołom pracować
pracy, aby kontynuować
zdalnie i współpracować z członkami zedziałalność.
społu znajdującymi się w różnych lokaliINŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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zacjach na całym świecie. W rezultacie zakłady szybko wznowiły działanie, funkcjonując optymalnie dla nowych planów
produkcyjnych. To samo dotyczyło zakładów, które nadal
funkcjonowały, ale musiały zwiększyć produkcję. W związku
ze zmianami na rynku zakłady musiały produkować więcej,
aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu i wyzwaniom
związanym ze wzrostem popytu. Ponownie zaawansowana
analityka przemysłowa była kluczem do zarządzania tą sytuacją. Eksperci procesowi mogli pracować zdalnie lub przynajmniej stosować się do wytycznych dotyczących rozproszenia pracy, aby umożliwić mniejszej liczbie pracowników
na hali produkcyjnej monitorowanie produkcji. Narzędzie
pozwalało również użytkownikom na współpracę w celu
zdalnego omawiania i rozwiązywania problemów z procesem, a następnie na udostępnianie tych informacji współpracownikom niezależnie od miejsca ich pracy. Usprawniono
i ułatwiono ciągłość produkcji, a jednocześnie wdrożono politykę bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników, a wszystko
to dzięki zastosowaniu zaawansowanej analityki.

Idąc naprzód

Firmy produkcyjne wiedzą obecnie, że aby przetrwać okres
po wprowadzeniu obostrzeń epidemiologicznych – kiedykolwiek to nastąpi – i lepiej radzić sobie z przyszłymi zakłóceniami, muszą się skoncentrować na cyfryzacji i tworzeniu
inteligentnych fabryk. Pandemia pokazuje potrzebę zmian
i wdrażania technologii takich jak oprogramowanie produkcyjne, aby w pełni wykorzystać inteligentne fabryki i związane
z nimi duże ilości danych. Firmy muszą sprawnie reagować
na zakłócenia i rozwijać niezależność, aby poradzić sobie
z wszelkimi trudnościami, które pojawią się na ich drodze
w przyszłości. Po prostu muszą być na to przygotowane.
Wiele osób pracujących w branży produkcji procesowej widzi teraz uzasadnienie transformacji cyfrowej. Firmy, które
ociągały się z jej wdrożeniem, miały swoje powody, jednym
z nich było przeświadczenie, że mają na to czas. Obecna sytuacja mówi co innego: nie mają czasu i muszą działać już teraz.
W obliczu nieznanej przyszłości związanej z wirusem firmy
muszą zaplanować kontynuowanie działalności przez zastosowanie inteligentnego dystansu społecznego i muszą kontynuować działalność przez zastosowanie pracy zdalnej. Bezobsługowa analityka przemysłowa pozwala na monitorowanie
procesów 24/7 poprzez pulpity nawigacyjne, które pozwalają
na redukcję personelu na miejscu i ustanawiają system komunikacji i współpracy zdalnej. Eksperci ds. procesów mogą
uzyskać wgląd w ważne dane na temat produkcji, otrzymując
informacje oparte na danych, na podstawie których mogą
podejmować swoje decyzje. Mogą oni szybko i dokładnie
rozwiązywać problemy, aby lepiej przewidywać i zarządzać
utrzymaniem. Dzięki nowym zasadom pracy bezobsługowe
przemysłowe narzędzia analityczne pozwalają na efektywne
przekazywanie informacji pomiędzy zmianami w fabryce, redukując straty czasu i uciążliwą wymianę notatek i informacji.
Co więcej, pracownicy mają dostęp do wszystkich informacji
46

I kwartał 2021

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU


Samoobsługowa analityka
przemysłowa umożliwiła zespołom
przekształcanie danych procesowych
w użyteczne informacje w celu
monitorowania i kontrolowania
nowych procesów produkcyjnych,
szybkiego rozwiązywania problemów,
optymalizacji efektywności i wydajności
sprzętu oraz ograniczania strat.
produkcyjnych, co zwiększa wydajność. Ponadto bezobsługowa analityka przemysłowa zapewnia wydajność, ciągłość
i wsparcie w ramach metod pracy zdalnej i rozproszonej.

Końcowe przemyślenia

COVID-19 zmienia zasady gry, nie tylko dla ludzi i firm,
ale także dla przemysłu wytwórczego. Obecnie znajdujemy
się w sytuacji bezprecedensowego globalnego kryzysu gospodarczego i zdrowotnego. Nie jest jasne, kiedy skończy
się COVID-19, ani nawet, jak będzie wyglądać dalsza część
bieżącego roku. Przedsiębiorstwa produkcji przemysłowej,
które planują, mają większe szanse na przetrwanie. Obejmuje
to włączenie nowych sposobów działania w celu utrzymania
konkurencyjności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników. Firmy mogą przyspieszyć wprowadzenie innowacji, wykorzystując ten okres jako czas na naukę.
Zasadniczo jest to kwestia przetrwania dla biznesu, dotycząca
obecnej sytuacji i nadchodzących lat. Firmy mogą to osiągnąć
poprzez ustanowienie cyfrowej i technologicznej odporności i elastyczności, aby stawić czoła wszelkim zagrożeniom.
Poprzez wdrożenie niezbędnych metod pracy, zapewniając
przy tym bezpieczeństwo pracowników i osiągając niezbędne wskaźniki efektywności, produktywności i elastyczności,
przedsiębiorstwa mogą pozostać konkurencyjnymi. Realizacja cyfryzacji zakładu i przyjęcie bezobsługowej analityki
przemysłowej są kluczowe dla firm, aby przetrwać obecną
pandemię i inne, nadchodzące wydarzenia. Narzędzie to pozwoli osobom odpowiedzialnym za proces na zdalną analizę
i monitorowanie procesów produkcyjnych, zwłaszcza za pomocą kokpitów produkcyjnych. Co więcej, bezobsługowe narzędzia analityki przemysłowej umożliwiają globalną kooperację i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej z całego świata.
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Higiena zakładu: Istotny element
procesu produkcyjnego
Celem każdego producenta chemikaliów jest dostarczenie klientowi produktu o wysokiej jakości.

J

ednym z powszechnych wymagań stawianych produktom wodorozcieńczalnym, takim jak powłoki, jest
zachowanie stabilności mikrobiologicznej produktu do czasu jego użycia, a w niektórych przypadkach
także przez pewien okres po jego użyciu (np. powłoki malarskie). Produkty te, jako produkty wodne, są
podatne na skażenie mikrobiologiczne i degradację. Środki
przeciwdrobnoustrojowe (biocydy) są rutynowo dodawane,
aby pomóc w zapewnieniu i utrzymaniu jakości produktów,
tak aby spełniały one oczekiwania klientów. Jednak od dawna wiadomo, że nawet dodanie odpowiedniego środka przeciwdrobnoustrojowego do gotowego produktu może nie być
wystarczające do osiągnięcia tego celu. Obecnie rozumie się,
że produkt musi być przede wszystkim wytwarzany w ściśle
kontrolowanym procesie, który obejmuje odpowiednią higienę zakładu. Takie postępowanie minimalizuje końcowy koszt
produktu i pomaga zapewnić, że produkt jest wytwarzany
i dostarczany w wysokiej jakości.
Poniższy dokument opisuje niektóre z obszarów problematycznych w „uogólnionym” schemacie produkcji produktów wodnych (takich jak powłoki, kleje i masy uszczelniające).
Intencją jest zwrócenie uwagi na te obszary, które najprawdopodobniej mogą powodować problemy z jakością mikrobiologiczną, tak aby program higieny zakładu mógł je proaktywnie
uwzględnić. Regularne zwracanie uwagi na higienę w zakładzie przyniesie korzyści w procesie produkcji specjalistycznych środków chemicznych na bazie wody.

Zasady higieny zakładu

Zasady procesu higieny zakładu polegają na zlokalizowaniu
procesów, procedur, praktyk, sprzętu i surowców, które mogą
się przyczynić do skażenia mikrobiologicznego. Dzięki tej wiedzy problematyczne obszary mogą być rozwiązane w sposób
ekonomiczny i zanim poważne problemy jakościowe wpłyną na produkt końcowy. Ogólnie rzecz biorąc, wiele etapów
procesu produkcji chemicznej jest wspólnych dla całej branży.
Pozwala to na uogólnioną dyskusję o tym, jak wdrożyć program higieny w zakładzie. Zwrócenie uwagi na te wspólne obszary problematyczne w procesie produkcyjnym wyeliminuje
zdecydowaną większość problemów powodowanych przez
mikroorganizmy. Zrozumiałe jest, że bardziej szczegółowe
analizy (zwykle nadal oparte na tych samych obszarach zainteresowania) mogą być wymagane do rozwiązania trudniejszych i bardziej nietypowych problemów. Konieczne będzie
opracowanie indywidualnych programów higieny zakładu
www.utrzymanieruchu.pl 		
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dla każdego procesu produkcyjnego,
jednak w większości przypadków nie
powinno to być trudne. Ogólne obszary wymagające uwagi to:
■ woda źródłowa i systemy
uzdatniania wody źródłowej;
■ woda z recyklingu i systemy
uzdatniania wody z recyklingu;
■ surowiec z recyklingu lub produkt z recyklingu;
■ systemy magazynowania i obsługi surowców;
■ zbiorniki do mieszania, mielenia i reakcji oraz związane
z nimi systemy rurociągów;
■ systemy pakowania produktów;
■ systemy transportu i dostawy
produktów.
W każdym z tych potencjalnych miejsc występowania
zanieczyszczeń biologicznych można zadać kilka wspólnych
i podstawowych pytań:
■ Czy to miejsce jest źródłem skażenia mikrobiologicznego lub miejscem, w którym „poziomy” skażenia mogą
wzrastać?
■ Czy w tym miejscu wymagana jest kontrola mikrobiologiczna, czy też najlepiej poradzić sobie z nią gdzie indziej?
■ Jeśli istnieją środki kontroli antybakteryjnej, czy są one
odpowiednie?
Aby odpowiedzieć na te pytania, należy poznać więcej
szczegółów na temat statusu aktualnej lokalizacji. Wtedy będzie można podjąć decyzję co do dalszego postępowania.


Zasady procesu higieny
zakładu polegają na
zlokalizowaniu procesów,
procedur, praktyk, sprzętu
i surowców, które mogą
się przyczynić do skażenia
mikrobiologicznego.
Dzięki tej wiedzy
problematyczne obszary
mogą być rozwiązane
w sposób ekonomiczny
i zanim poważne problemy
jakościowe wpłyną na
produkt końcowy.

Zasady przewodnie

Regularny przegląd higieny (przegląd zakładu) jako część
ogólnego planu higieny zakładu pomoże odpowiedzieć na te
pytania i dostarczy wskazówek dla wszelkich wymaganych
działań naprawczych. Istnieją dwie zasady przewodnie.
1. 	
Punktowe przeglądy podejrzanych obszarów „problemowych” rzadko wystarczają, aby odkryć wszystkie obszary wymagające uwagi. Bardziej szczegółowy
przegląd całego systemu jest zazwyczaj bardziej produktywny.
2. Każde badanie jest tylko „migawką w czasie” monitorowanego procesu. Tylko powtarzane w czasie badania
mogą stworzyć prawdziwy obraz systemu.
Po uzyskaniu normalnego tła przyszłe działania naprawcze mają znacznie większe szanse na pomyślne zakończenie,
zarówno szybciej, jak i przy niższych kosztach. Z czasem osoba odpowiedzialna za higienę zakładu będzie wiedziała więcej o działaniu zakładu produkcyjnego niż jakakolwiek inna
osoba w zakładzie.
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Najbardziej efektywnym sposobem postępowania z biologicznym komponentem programu higieny zakładu jest wprowadzenie do laboratorium kontroli jakości zakładu komponentu testów mikrobiologicznych. Pozwoli to na regularne
zbieranie danych mikrobiologicznych, tak aby warunki „poza
granicami” mogły być szybko zauważone i skorygowane. Metody i procedury badawcze mające zastosowanie do tej pracy wykraczają poza zakres niniejszej dyskusji, ale muszą być
dostosowane do każdego rodzaju wytwarzanego produktu i,
do pewnego stopnia, do każdej lokalizacji, z której pobierane
są próbki. Dodatkowe prace mogą być wykonywane przez zewnętrzne laboratoria konsultingowe, a często także przez jednego lub kilku dostawców biocydów zaopatrujących zakłady
produkcyjne.

Miejsca/procesy, które mają być objęte
badaniem

W wyniku szeroko zakrojonych audytów biologicznych
(bioaudytów) w różnych zakładach produkcyjnych sporządzono uogólnioną listę lokalizacji zakładów i procesów
produkcyjnych, które są częstym źródłem zanieczyszczeń
biologicznych. Lista ta obejmuje całą gamę przemysłowych
procesów produkcyjnych, w tym powłoki, kleje, uszczelniacze, papier, tekstylia, emulsje polimerowe itp. Na podstawie
tej ogólnej listy dla każdego zakładu produkcyjnego można
opracować plan higieny specyficzny dla danej lokalizacji/
procesu.

Szczegóły dotyczące bioaudytu (ankiety)

1. Woda źródłowa i systemy uzdatniania wody źródłowej
Woda źródłowa jest jednym z najczęstszych obszarów wprowadzania zanieczyszczeń mikrobiologicznych do procesu
produkcyjnego. Większość źródeł wody środowiskowej może
przenosić bogate zasoby mikroorganizmów do zakładu. pH
wody, temperatura, obciążenie mikrobiologiczne, obciążenie
składnikami odżywczymi, twardość, równowaga oksydacyjno-redukcyjna itp. mogą odgrywać rolę w określaniu, czy
woda wymaga uzdatniania oraz, do pewnego stopnia, określają rodzaj obróbki antybakteryjnej, która może być zastosowana. Wszechobecne problemy, które mogą być spowodowane przez jakość wody, dyktuje, że każdy zakład powinien
mieć szczegółową wiedzę na temat wody przychodzącej i plan
uzdatniania tej wody.
Na szczęście leczenie antybakteryjne, jeśli jest wymagane,
jest często najbardziej skuteczne i najmniej kosztowne w tym
miejscu. Leczenie w innych miejscach w zakładzie (patrz ko-


Woda źródłowa jest jednym
z najczęstszych obszarów wprowadzania
zanieczyszczeń mikrobiologicznych do
procesu produkcyjnego.
www.utrzymanieruchu.pl

Zapewnij nowy
standard higieny
z Tork Clean Care
dla zakładów
produkcyjnych

Jako producent, wraz ze swoimi pracownikami, stoisz przed wyzwaniem
stworzenia bezpiecznego, wydajnego zakładu, w którym nie ma miejsca
na przestoje, a przestrzeganie odpowiednich zasad higieny jest priorytetem.
Jako wiodąca światowa marka w dziedzinie higieny, jesteśmy po to, aby Cię wspierać.
Wierzymy, że wiedza i odpowiednie rozwiązania pomagają zachować prawidłową
higienę i usprawniają procesy czyszczenia. Zebraliśmy nasze najważniejsze zalecenia,
które pozwalają utrzymać produktywność zakładu przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpiecznych warunków pracy.

www.tork.pl/higiena/dobra-higiena/tork-clean-care/produkcja

Tork, marka firmy Essity

SEKCJA SPECJALNA

COVID-19 I PRODUKCJA

ności po złym obchodzeniu się z wodą. Często kontrole inżynieryjne, takie jak redukcja martwych odnóg, zwiększenie
szybkości cyrkulacji, dodanie filtracji itp., mogą być pomocne
w zmniejszeniu wpływu tej wody na proces produkcyjny. Monitorowanie dodawania biocydu i/lub stężenia pozostałości
biocydu powinno być wykonywane codziennie, dopóki odpowiednie dane nie wykażą, że wystarczający jest harmonogram
tygodniowy. Testy biologiczne powinny być przeprowadzane
co najmniej raz w tygodniu po zebraniu wystarczającej ilości
danych, aby wykazać, że wydłużenie czasu jest uzasadnione.

Źródło: pl.freepik.com/pressfoto

lejne sekcje) jest bardziej problematyczne i znacznie bardziej
wymagające. Jeśli program uzdatniania jest stosowany dla
wody źródłowej, musi być odpowiednio monitorowany w celu
zapewnienia, że jest skuteczny. Dopóki nie zostaną zebrane
wystarczające dane bazowe, aby wykazać, że jest inaczej, badanie dodatku biocydu lub stężenia pozostałości biocydu powinno być wykonywane codziennie. Następnie badania biologiczne powinny być przeprowadzane co najmniej raz w tygodniu.
Rutynowo stwierdza się, że brak jest właściwego monitorowania i kontroli biologicznej wody źródłowej.
2. Woda z recyklingu i systemy uzdatniania wody z recyklingu
Często konieczne jest zastosowanie w procesie produkcyjnym
wody pochodzącej z recyklingu. Należy zdawać sobie sprawę,
że użycie wody z recyklingu drastycznie zwiększa potencjalne
obciążenie mikrobiologiczne procesu produkcyjnego. Obciążenie organiczne z procesu, zanieczyszczenie mikrobiologiczne
z zakładu, brud i zanieczyszczenia oraz czas retencji przyczyniają się do zwiększenia liczby drobnoustrojów w tej wodzie.
Do celów monitorowania należy zbierać informacje o tych samych parametrach,

które omówiono powyżej. Dodatkowo, dla
Najbardziej
tej wody należy opracować szczegółowy
„obraz” tego, co zawiera woda, gdzie była,
efektywnym
jakie zmiany środowiskowe zaszły itp. Woda
sposobem
ta powinna być uważana za „wysoce prawpostępowania
dopodobne” źródło skażenia, dopóki nie zoz biologicznym
stanie udowodnione, że jest inaczej podczas
komponentem
usuwania problemu. Im więcej wiadomo
programu higieny
o tej wodzie, tym łatwiej jest rozwiązać przyszłe problemy.
zakładu jest
W razie potrzeby antybakteryjna obwprowadzenie do
róbka tej wody wymaga wyższych stężeń
laboratorium kontroli
niż w przypadku większości wody wodojakości zakładu
ciągowej, ale terminowa obróbka jest barkomponentu testów
dziej ekonomiczna niż próba zachowania
mikrobiologicznych.
produktu końcowego i odzyskania spraw50
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3. Surowiec lub produkt z recyklingu poddany recyklingowi
Niektóre procesy produkcyjne obejmują recykling rozlanych
produktów lub surowców, mycie systemów przenoszenia produktów/surowców, mycie systemów pakowania, mycie wagonów kolejowych, mycie kontenerów itp. W wielu sytuacjach
materiały te mogą być dość zanieczyszczone. Konieczne jest
zrozumienie, w kategoriach ogólnych, składu i stanu tego materiału. Należy mierzyć poziom zanieczyszczeń, rejestrować
pH i temperaturę. Ogólnie rzecz biorąc, te strumienie procesowe są zwykle bardziej obciążone ciałami stałymi, co z kolei
może mieć wpływ na potencjał redox, który rozwija się w czasie. Zrozumienie zmieniającego się potencjału redox materiału jest często konieczne, ponieważ ma wpływ na określenie,
jakie biocydy będą skuteczne. W tym momencie w systemie
biocydy utleniające stają się mniej wartościowe i zazwyczaj
konieczne jest zastosowanie środków konserwujących. Ponownie, w zależności od danych źródłowych, możliwe jest
przeprowadzanie testów tylko raz w tygodniu, aby zapewnić
kontrolę jakości. Utrata kontroli biologicznej powinna spowodować natychmiastowe codzienne (lub nawet częstsze) przeprowadzanie testów (wraz z działaniami naprawczymi) do
czasu ponownego wykazania kontroli.
4. Systemy magazynowania i obsługi surowców
Po wodzie źródłowej i materiałach wtórnych, kolejnym najważniejszym czynnikiem do monitorowania w utrzymaniu
higieny zakładu jest system magazynowania i obsługi surowców w zakładzie. Ważne jest, aby dobrze rozumieć chemiczne
i fizyczne właściwości używanego surowca. Jakie jest jego pH?
Jak został wyprodukowany? Jak był traktowany przed przybyciem i po przybyciu? Czy podczas produkcji materiału dodano
biocyd? Czy dodano biocyd od tego czasu? Czy ten biocyd jest
kompatybilny z procesami i chemikaliami, które mają być stosowane w zakładzie?
Mając dobre zrozumienie materiału i historii jego obróbki,
kolejnym zagadnieniem jest określenie aktualnego stanu mikrobiologicznego materiału. Czy materiał jest stabilny, czy jego
stan się pogarsza? Czy wymaga obróbki? Dla każdego surowca
należy ustalić standardowe metody analizy, w tym wyniki docelowe. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że jednorazowy
pomiar nie jest wystarczający. Należy wprowadzić rutynowy
plan monitorowania w celu pomiaru stabilności biologicznej
wszystkich surowców w czasie przechowywania.
www.utrzymanieruchu.pl


Często konieczne jest zastosowanie
w procesie produkcyjnym wody
pochodzącej z recyklingu. Należy
zdawać sobie sprawę, że użycie
wody z recyklingu drastycznie
zwiększa potencjalne obciążenie
mikrobiologiczne procesu
produkcyjnego.
Informacje te muszą być znane dla każdego surowca w zakładzie. Niektóre surowce będą proste w obsłudze i stwarzają niewielkie ryzyko; inne będą stanowić istotne problemy
dla higieny zakładu. Po zebraniu odpowiednich informacji
ogólnych wystarczające może być cotygodniowe rutynowe
monitorowanie biologiczne. Plan leczenia powinien być już
ustalony z góry dla każdego materiału w przypadku, gdy monitorowanie wykazuje „poza granice” stanu.
5. Zbiorniki mieszające, mielące i reakcyjne oraz związane
z nimi systemy rurociągów
Gdy surowce, materiały z recyklingu i woda łączą się w procesie przetwarzania niezbędnym do wytworzenia produktu, program higieny roślin zaczyna przynosić korzyści. Jeśli surowce
są w dobrym stanie biologicznym, podobnie jak używana
woda, problem kontroli biologicznej w produkcie końcowym
jest znacznie łatwiejszy do rozwiązania. W tej części procesu
higiena zakładu może koncentrować się na stosowaniu wyłącznie uzdatnionych składników i ochronie tych składników
przed zanieczyszczeniem podczas przetwarzania. W typowym
procesie wsadowym każda partia powinna być badana pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego, dopóki nie zostaną
zebrane wystarczające dane ogólne, które pozwolą na wprowadzenie bardziej swobodnego harmonogramu badań.
Po przetworzeniu troska przenosi się na zapewnienie całkowitego usunięcia każdej partii z systemu, włączając w to eliminację „piętek” produktu w zbiornikach i niskich punktach
rurociągów. Sprzęt używany okresowo wymaga ustalonego
programu czyszczenia i dezynfekcji. Powinien on być natychmiast czyszczony i przechowywany w stanie suchym lub, jeśli
nie jest to praktyczne, należy dodać środek biobójczy i rozprowadzić go wokół sprzętu.
Podobnie jak w przypadku innych obszarów w zakładzie,
należy szukać i eliminować martwe strefy z niską/brak cyrkulacji. Innym oczywistym krokiem jest utrzymywanie naczyń,
beczek, worków itp., przykrytych i chronionych przed obcymi
materiałami, w tym kurzem, brudem i wodą. Innym krokiem
jest utrzymywanie zakładu jako całości w czystości i suchości,
aby uniknąć sprzyjania rozwojowi mikroorganizmów, które
mogą się przenosić w powietrzu. Planowe wyłączenia powinny być wykorzystywane do dokładniejszego czyszczenia i dezynfekcji całego zakładu (podłogi, ściany, sufity, poręcze itp.).
Rutynowy przegląd urządzeń powinien być wykorzystany do
www.utrzymanieruchu.pl 		

oceny dokładności procesu czyszczenia. Często najlepiej jest
to zrobić natychmiast po powrocie zakładu do pracy, gdzie
pierwsze partie produktów są dobrymi wskaźnikami czystości zakładu. Doświadczenie będzie dyktować czas zalecany
między wyłączeniem i czyszczeniem, często rzadziej jak pół
roku jest możliwe z dobrym programem higieny roślin.
6. Systemy pakowania produktów
Po wyprodukowaniu produktu musi on zostać zapakowany
w celu dostarczenia go do klienta. Jest to tradycyjny moment,
w którym większość osób myśli o dodaniu biocydu. Jednak
bez odpowiedniej higieny w zakładzie może nie być możliwe ekonomiczne wyeliminowanie (lub nawet kontrola) zanieczyszczeń mikrobiologicznych obecnych w produkcie, nie
mówiąc już o zapobieganiu wszelkim późniejszym zanieczyszczeniom podczas pakowania, wysyłki i przechowywania. Przy
odpowiedniej higienie zakładu dodanie biocydu na tym etapie
powinno być „ubezpieczeniem”.
Należy opracować harmonogram pobierania próbek produktu w celu monitorowania stanu produktu gotowego do dostawy. Doświadczenie będzie dyktować częstotliwość pobierania próbek, zaczynając od każdej partii, a kończąc na próbkach
pobieranych być może raz w tygodniu, gdy zebrane zostaną
wystarczające dane uzasadniające taki rozszerzony harmonogram. Rutynowo należy zachować małe podwielokrotności
każdej partii w celu zapewnienia i kontroli jakości, które powinny obejmować element zapewnienia mikrobiologicznego.
7. Systemy transportu i dostawy produktów
W tym momencie higiena zakładu zrobiła wszystko, co w jej
mocy, aby umożliwić wytworzenie produktu czystego mikrobiologicznie. Środek biobójczy dodany podczas pakowania
ma zapewnić trwałość produktu aż do jego wykorzystania
przez klienta. W niektórych przypadkach występują problemy z rozładunkiem, w których częściowe partie produktu są
wykorzystywane przez dłuższy czas. W innych przypadkach
pojemniki transportowe są zwracane do ponownego napełnienia. Właściwe czyszczenie i pielęgnacja tych pojemników
ma oczywiście wpływ na dostawę kolejnej partii produktu wysyłanego w tych pojemnikach.
Podobnie jak w przypadku systemów pakowania, konieczne jest upewnienie się, że w tych miejscach do produktu
nie dostają się zanieczyszczenia biologiczne. Należy pobierać
losowe próbki, być może co tydzień, do czasu zebrania wystarczających danych, aby z całą pewnością ograniczyć ten
harmonogram. Gdy produkt trafi do klienta, należy wdrożyć
program obsługi skarg klientów dotyczących zanieczyszczonego produktu. Posiadając dobry program higieny zakładu,
powinno być możliwe szybkie zlokalizowanie i wyeliminowanie problematycznych obszarów w zakładzie.

Artykuł pod redakcją
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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ROZWIĄZANIA

SPÓJNE SYSTEMY

Denka Wangdi, Darrell Halterman, Emerson

Konwergencja technologii informatycznej IT
z operacyjną OT pomaga przemysłowi
ropy naftowej i gazu w dostosowaniu
operacji w obszarach upstream i midstream
do nowej rzeczywistości
To, co dzieje się obecnie na świecie, narzuca dokonanie zmian w operacjach w obszarach upstream
i midstream, realizowanych w sektorze ropy i gazu. Jednak konwergencja technologii informatycznej
z operacyjną pomaga firmom z tej branży w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości.

P

onieważ skutki pandemii związanej z wirusem
COVID-19 oraz innych wydarzeń na świecie rozprzestrzeniają się także na różne globalne gałęzie
przemysłu, wiele firm uważnie poszukuje sposobów najlepszej optymalizacji pracy oraz konserwacji posiadanych zasobów. Zmniejszony popyt na ropę
naftową i gaz ziemny spowodowały znaczne zmniejszenie
produkcji w tej branży – zarówno w w obszarach: upstream
(poszukiwania oraz wydobycie surowców w odwiertach i szybach), midstream (transport surowców lub przetworzonych
produktów za pomocą tankowców, kolei, rurociągów itd.,
magazynowanie surowców), jak i downstream (przetwarzanie
ropy w rafineriach, oczyszczanie gazu ziemnego w stacjach
oraz dystrybucja produktów pochodzących z tych surow-

ców). Niestety, zjawisko to nie jest tak proste, jak zakręcenie
kranu z wodą w domu.
Operacje upstream i midstream są często sterowane zdalnie, co powoduje problemy logistyczne przy dostrajaniu ich
funkcjonowania (fot.1). W idealnym przypadku zlokalizowani centralnie użytkownicy są w stanie efektywnie obsługiwać
i utrzymywać w ruchu te odległe zasoby, co pozwala na zaoszczędzenie na kosztach podróży służbowych pracowników
oraz zwiększenie bezpieczeństwa, jednak tradycyjne platformy automatyki przemysłowej mogą ograniczać te możliwości.
Rozwiązaniem tych problemów może być rozpoczęcie
transformacji cyfrowej i wdrożenie urządzeń oraz metod
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Konwergencja najnowszych możliwości technologii informatycznej (IT) oraz

Fot. 1. Odległe zasoby firm z branży
ropy i gazu mogą być obsługiwane
lepiej i zdalnie po ich zautomatyzowaniu, przy wykorzystaniu konwergentnych technologii IT/OT, takich jak
sterowniki brzegowe. Źródło: Emerson
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tradycyjnej automatyki przemysłowej związanej z technologią operacyjną (OT) przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. W tym artykule wyjaśnimy, w jaki
sposób przeniesienie zainteresowania na bardziej zdalny dostęp do lokalnych systemów automatyki umożliwia uzyskanie
tych oraz innych korzyści.

Mierzalne ulepszenia

Każda operacja jest definiowana za pomocą różnych elementów w łańcuchu wartości. Aby nadać priorytety i skwantyfikować wysiłki zmierzające ku ulepszeniu realizowanych operacji,
koniecznym staje się ustalenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla związanych z tematem kwestii, takich jak:
■ ekonomiczne,
■ socjalne,
■ środowiskowe.
Na najbardziej podstawowym poziomie producenci pragną optymalizować swoje operacje, a więc i osiągane zyski.
Wymaga to zbierania kompleksowych danych z posiadanych
zasobów obiektowych (maszyn i urządzeń) oraz jednostek
biznesowych. Następnie zebrane dane mogą być analizowane w celu określenia bieżących warunków pracy zakładu,
diagnozowania problemów oraz uzyskiwania operacyjnych
informacji praktycznych. Mając do dyspozycji właściwe informacje, użytkownicy mogą działać w celu poprawy efektywności i optymalizacji operacji, co prowadzi do uzyskania wielu
korzyści.
Efektywni producenci są w stanie dostarczać konsumentowi końcowemu produkty o wysokiej jakości, jednocześnie
oszczędzając koszty. Lepsze praktyki operacyjne sprawiają, że
pracownicy działów produkcji oraz utrzymania ruchu łatwiej
i bezpieczniej wykonują swoje zadania. W szczególności dotyczy to tych, którzy mogą pracować efektywniej, przebywając
w zabezpieczonych lokalizacjach – jest to szczególnie ważne
w czasach pandemii COVID-19. To ułatwione życie pracowników jest przykładem dostarczania benefitów socjalnych przy
jednoczesnym cięciu kosztów.
Jednak zwykle konieczne jest dokonanie zmian technicznych, aby otrzymać dane źródłowe, wymagane do stworzenia
wskaźników KPI.
Z punktu widzenia środowiska naturalnego ścisły monitoring oraz optymalizowanie procesów upstream i midstream
są konieczne do identyfikowania wszelkich problemów środowiskowych i rozwiązywania ich. W niektórych przypadkach
może to wymagać także dodania czujników oraz innych urządzeń, co jest absolutnie konieczne dla uzyskania pełnej kontroli
nad procesami. Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
pozwala uniknąć płacenia wysokich kar za niestosowanie się
do przepisów. Obecnie na firmy przemysłowe nakładane są
ostre wymagania dotyczące mniejszych wartości emisji.

Konieczność zmian

W przeszłości wiele projektów automatyki dla operacji upstream i midstream było opartych na lokalnym oprzyrządowaniu
www.utrzymanieruchu.pl 		

Fot. 2. Nowa klasa przemysłowej technologii brzegowej, takiej jak pokazany
tu sterownik brzegowy firmy Emerson, jest kluczową platformą potrzebną do
wykonania konwergencji technologii IT i OT – przetwarzania danych
i automatyki przemysłowej. Źródło: Emerson

i urządzeniach sterujących, posiadających jedynie ograniczone możliwości komunikacji zdalnej. Obecna potrzeba
drastycznej zmiany w priorytetach operacyjnych ujawniła,
że konieczna jest większa integracja odległych zasobów z systemami nadzorującymi przebieg procesów oraz systemami
analitycznymi wyższego poziomu w celu uzyskania bezpieczeństwa i optymalizacji realizowanych operacji w każdych
warunkach.
Konwergencja informatycznych systemów nadzorujących i analitycznych z typowymi cyfrowymi zasobami technologii OT była już możliwa w przeszłości, jednak realizacja
tego nie była łatwa. Niezawodne przesyłanie właściwych danych na czas często wymagało wytężonych prac konfiguracyjnych oraz wykorzystywania kosztownych metod komunikacyjnych.
Obecnie dostępna jest nowa klasa przemysłowych sterowników brzegowych. W urządzeniach tych położono specyficzny nacisk na możliwości połączonych technologii IT
oraz OT (fot. 2). Technologia komputerowego przetwarzania
danych na krawędzi sieci łączy funkcjonalność sterowania
deterministycznego w czasie rzeczywistym tradycyjnych programowalnych sterowników automatyki (PLC) z nowoczesną
uniwersalną technologią komputerową, umożliwioną przez
system operacyjny Linux.
Ten typ platformy sterowników brzegowych jest kluczowy dla ułatwienia integracji analityki IT ze skalowalnymi
systemami przemysłowymi OT w przemyśle ropy naftowej
i gazu. Sterowniki pracujące na krawędzi sieci ułatwiają transformację cyfrową poprzez pomaganie użytkownikom końcowym w obsłudze ich sprzętu z najwyższą efektywnością, dając
im nowe opcje zdalnego dostępu oraz umożliwiając ulepszony monitoring warunków środowiskowych.
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ROZWIĄZANIA

SPÓJNE SYSTEMY

Fot. 3. Sterowniki brzegowe łatwo
włączyć do istniejących systemów
sterowania. Dodają one do tych systemów możliwości technologii IIoT,
ponieważ potrafią realizować sterowanie w czasie rzeczywistym, obsługiwać
wiele protokołów komunikacyjnych
oraz oferują komputerowe przetwarzanie danych i możliwości pracy
w sieci. Źródło: Emerson

Dane, analityka i skalowalność

Transformacja cyfrowa wymaga danych, których źródłami
generalnie są obiekty na „krawędzi” operacyjnej (krawędzi
sieci). Dane te mogą być analizowane na krawędzi – w zakładzie przemysłowym, w chmurze obliczeniowej lub w pewnej
kombinacji tych lokalizacji. Wyniki oraz uzyskane informacje
praktyczne mogą być wykorzystane automatycznie przez systemy sterowania, lub po przeanalizowaniu przez operatorów
do ulepszania operacji.
Aby to było możliwe, wymagane jest skalowalne rozwiązanie, rozciągające się od krawędzi sieci do chmury obliczeniowej. Sterowniki brzegowe spełniają tę rolę poprzez dostarczanie wymaganej funkcjonalności w następujących obszarach:
■ D
 ane. Niezbędne dane są dostępne na obiektach (w zakładzie, w terenie), jednak często zostają uwięzione na
krawędzi sieci. Sterowniki brzegowe mogą łatwo uzyskać dostęp przewodowy do wejść i wyjść oraz do danych dostępnych w sieci za pomocą standardowych
protokołów przemysłowych, takich jak HART, OPC UA
i Profinet.
■ P
 rzetwarzanie danych na krawędzi. Jednak te olbrzymie ilości zebranych danych często nie dają się masowo
przesłać do systemów wyższego poziomu bez opóźnień
oraz poniesienia kosztów. Dzięki przetwarzaniu danych
na krawędzi sieci można wstępnie oczyścić dane, tak
więc ilość danych do przesłania jest mniejsza.
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■ P
 rzetwarzanie danych w chmurze. Dostępne są obecnie, oparte na chmurze obliczeniowej, rozwiązania,
które umożliwiają wykonywanie bardziej kompleksowej analizy danych oraz uzyskanie zdalnej widoczności
zakładu. Jednak wymagają one usieciowienia w celu
dostarczania właściwych danych we właściwym czasie.
Sterowniki brzegowe są zoptymalizowane pod kątem
komunikacji z chmurą, wykorzystując takie protokoły,
jak MQTT i OPC UA, mogą więc być użyte do tego celu.
■ A
 naliza predykcyjna. Niezależenie od tego, czy wykonywana na krawędzi, w chmurze, czy hybrydowym
połączeniu obydwu, analiza danych jest niezbędna dla
użytkowników, aby mieli wgląd w realizację operacji
oraz możliwości dokonywania ulepszeń.
■ Z
 amknięcie pętli. Sterownik brzegowy może być informowany o działaniach użytkownika, analizie danych na
krawędzi czy w chmurze. Pozwala to na dostrajanie jego
parametrów i działania w celu zwiększenia efektywności
produkcji lub dla potrzeb planowania produkcji.
Każde z tych zadań było już możliwe przedtem, jednak
było również stosunkowo trudne do wdrożenia przy użyciu tradycyjnych metod automatyki. Sterowniki brzegowe są
znacznie lepszym rozwiązaniem do wykonywania tych zadań,
przy czym dużo pracy wykonuje się na skonsolidowanej platformie. Zakłady przemysłowe z branży ropy naftowej i gazu to
www.utrzymanieruchu.pl

szczególnie dobrzy kandydaci do wdrożeń sterowników brzegowych ze względu na olbrzymie ilości zbieranych danych,
odległe lokalizacje wielu zasobów oraz potencjalne znaczne
zyski, nawet z drobnych ulepszeń operacyjnych.

Rozważania na temat obszarów upstream
i midstream

Przemysł ropy i gazu doświadczył już wielu cykli wzrostu i upadku. Oczekuje się, że taki trend będzie trwał nadal.
W odpowiedzi na to lepsza koordynacja zasobów pod względem automatyki, zdalny dostęp oraz szczegółowy monitoring,
realizowany za pomocą połączonej technologii IT/OT pozwoli
użytkownikom na zarządzanie kosztami produkcji na odwiercie i rurociągu. Nowe projekty mogą już wykorzystać wspomnianą technologię, jednak równie ważne jest to, że istniejące
systemy mogą być łatwo zmodernizowane i przystosowane do
jej wykorzystywania (fot. 3).
Postępy w automatyce sterującej pracą głowic odwiertów
mogą doprowadzić do zwiększenia produktywności odwiertów, ale jedynie wtedy, gdy utrzymana jest praca bez przestojów. A zatem ten typ automatyki powinien być wdrażany łącznie z projektami większej dostępności, lepszej komunikacji
oraz lepszej diagnostyki. Sterowniki brzegowe oferują dokładnie takie funkcjonalności, posiadając redundantne procesory
i układy sieciowe.
Podobne korzyści z takiej automatyki można zastosować
w innych procesach, takich jak szczelinowanie hydrauliczne,
separacja, przetwarzanie, transport i magazynowanie. Zwiększona produktywność tych elementów uzasadnia modernizowanie części operacji, takich jak przejście z przewozów surowca ciężarówkami na przesyłanie rurociągiem. Ponieważ firmy
zarządzające rurociągami modernizują istniejące zasoby lub
tworzą nowe systemy, sterowniki brzegowe pozwalają im na
lepszy dostęp do danych oraz ulepszoną koordynację pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Obejmuje to
łatwe dodanie punktów monitorujących warunki środowiskowe, które są ważne, ale niezwiązane ze sterowaniem.
Sterowniki brzegowe realizują funkcje specyficzne dla
branży ropy naftowej i gazu, takie jak natywne obliczenia według wytycznych AGA (American Gas Association – amerykańskie stowarzyszenie firm zajmujących się dostawami gazu
ziemnego). Ułatwia to użytkownikom określanie klas produktu, jakości produktu oraz natężenia przepływu. Wspierają
wszystkie popularne protokoły przemysłowe zwykle spotykane w tej branży. Oznacza to, że sterowniki brzegowe łatwo są
integrowane z systemami upstream i midstream.
Inną kwestią do rozważenia jest to, że automatyka może
zwiększać lub zmniejszać produkcję, w zależności od bieżących
potrzeb. Na przykład podczas spowolnienia operacji może się
okazać konieczne wyłączenie lub „zabicie” szybu naftowego,
jeśli produkcja nie może być wystarczająco spowolniona, aby
utrzymać akceptowalne wartości przepływu. „Zabijanie” szybu (ang. well killing, wlanie do odwiertu słupa ciężkiego płynu
www.utrzymanieruchu.pl 		

w celu zapobiegania wypływom płynów złożowych) jest drastycznym krokiem, jego ponowne uruchomienie w przyszłości
może być kosztowne. Jeśli firmy potrafią skutecznie spowolnić
produkcję i uniknąć „zabijania” szybów, jednocześnie zmniejszając koszty stałe, to są oni w stanie utrzymać pracę większej
ilości szybów, nawet tych o mniejszej produkcji.

Konwergencja przynosi elastyczność

Różne gałęzie przemysłu na świecie obecnie stawiają czoła
nieoczekiwanym wyzwaniom operacyjnym. Część przemysłu
produkcyjnego może pracować ciężej, jednak wiele operacji
upstream, midstream i downstream w przemyśle ropy i gazu
boryka się z problemem, jak obniżyć produkcję i bezpiecznie
rozmieścić personel.
Dla przemysłu z branży ropy i gazu ustalenie celów ekonomicznych, socjalnych i środowiskowych jest sposobem
napędzania postępu w tych obszarach. Jednak ulepszona automatyka jest potrzebna do poradzenia sobie z wyzwaniami
związanymi z produkcją i kontrolą jakości.
Przejście na konwergentną technologię IT/OT, opartą na
platformach sterowania brzegowego, jest sposobem na osiągnięcie wszystkich tych celów. Sterowanie brzegowe zachowuje solidną automatykę, wymaganą dla procesów w przemyśle
ropy i gazu, oraz dodaje możliwość wdrożenia redundancji.
Łatwy dostęp do danych oraz zdalne połączenia sieciowe
wspierają analitykę na obiektach/w terenie, w chmurze lub
obydwie – pozwalając pracownikom utrzymania ruchu reagować błyskawicznie, a nawet w wielu przypadkach proaktywnie. Pracownicy produkcji mogą wykorzystywać te dane do
dokładnego dostrajania produkcji oraz optymalizacji operacji
w całym systemie.
Ta skokowa zmiana technologiczna, oferowana przez sterowniki brzegowe oraz Przemysłowy Internet Rzeczy, wykorzystujące konwergencję IT/OT, pomaga wykwalifikowanym
pracownikom być efektywnymi oraz wspiera firmy na ich drodze ku transformacji cyfrowej.

n
Denka Wangdi jest liderem marketingu w dziale rozwiązań
automatyki maszynowej firmy Emerson. Jest odpowiedzialna
za portfolio produktów firmy, przeznaczonych na rynek ropy
i gazu. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w modelach
handlowych wydobycia surowców z dna morza, ziemi
oraz badań i rozwoju.
Darrell Halterman jest starszym menedżerem produktu
w branży sterowników PAC Systems w dziale automatyki
maszynowej firmy Emerson. Jest także odpowiedzialny za
strategię modernizacji rozwiązań automatyki w portfolio
firmy. Lubi pracować z klientami nad odnajdywaniem
właściwej strategii modernizacji w celu ulepszania istniejących
w zakładach klientów rozwiązań układów sterowania, przy
wykorzystaniu najnowszych postępów w automatyce.
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Kazuya Suzuki, Yokogawa Electric

Technologie mobilne z AR ułatwiają pracę
w dobie dystansu społecznego
Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość przedsiębiorstw produkcyjnych stanęła nie tylko przed
koniecznością sprostania niedoborom personelu, ale także zachowania społecznego dystansu. Z pomocą
przychodzą im nowe metody szkoleniowe, umożliwiające zwiększenie efektywności działania firm mimo
obostrzeń spowodowanych epidemią.

W

ciągu ostatniej dekady przedsiębiorstwa produkcyjne musiały zmierzyć się
z wieloma wyzwaniami, w tym zwłaszcza z redukcją liczby inżynierów i techników, spowodowaną zmniejszaniem
zatrudnienia i przejściem starszych pokoleń na emeryturę.
W efekcie z dnia na dzień zaczęły cierpieć z powodu braku
wiedzy i doświadczenia utraconego w tym procesie. Problemu nie mogły rozwiązać młodsze pokolenia specjalistów,
niedysponujące jeszcze doświadczeniem swoich starszych
kolegów. A to spowodowało, że kluczową kwestią stało się
rozpowszechnienie dostępnej wiedzy specjalistycznej, a także
zarchiwizowanie tych jej zasobów, które jeszcze przetrwały
w przedsiębiorstwie.
Problemy te są znane nie od dziś, ale w dobie pandemii
COVID-19 nabrały szczególnego znaczenia. Przedsiębiorstwa
musiały bowiem wdrożyć konkretne procedury, umożliwiające im kontynuowanie działalności bez zbędnych przestojów.
A tym samym zostały zmuszone do radzenia sobie z brakami
kadrowymi i niedoborem wiedzy w warunkach dystansu społecznego.
Rozwiązaniem tych problemów może być wdrożenie
technologii bazujących na Przemysłowym Internecie Rzeczy
(IIoT). Nie jest to zresztą odkrycie doby pandemii: mechani-


Komunikacja na bazie przeglądarki
internetowej wykracza daleko poza
dyspozytornię i dział utrzymania ruchu,
a niekiedy także poza jeden zakład
produkcyjny.
zmy i metody stojące za IIoT ewoluowały bowiem przez lata
wraz z kolejnymi innowacjami technologicznymi, znacznie
usprawniając komunikację w przedsiębiorstwach. I choć są
one dziś wykorzystywane na wiele sposobów, w czasach epidemii koronawirusa jedną z największych ich zalet jest ułatwienie organizacji szkoleń.

Gdy krótkofalówka to za mało

Tradycyjne metody szkolenia techników obejmują część teoretyczną, realizowaną w sali szkoleniowej oraz część praktyczną,
polegającą na wykonywaniu realnych zadań z zakresu utrzymania ruchu pod okiem bardziej doświadczonego mentora.
Taki sposób organizacji szkoleń jest bardzo efektywny – pod
warunkiem dostępności odpowiedniej liczby mentorów. Niestety, w wielu zakładach młodzi technicy są często pozostawieni sami sobie i zmuszeni do rozwiązywania problemów na
własną rękę. W efekcie poszukiwanie usterek i realizacja zadań
z zakresu utrzymania ruchu zajmują im znacznie więcej czasu,
a ich efekty nie zawsze są pozytywne. Jak sobie z tym radzić?
Klasyczne podejście zakłada, że w razie trudności technik
może się połączyć przez krótkofalówkę z dyspozytornią i omówić z nią dany problem. Nietrudno sobie wyobrazić, jak trudne
musi być przedstawienie sytuacji i poszukiwanie rozwiązania
z wykorzystaniem wyłącznie narzędzi głosowych. Niemniej zawsze to więcej niż nic. Doświadczony pracownik dyspozytorni
może teoretycznie komunikować się z większą liczbą techników i rozwiązywać w tym samym czasie więcej niż jeden problem, co bez wątpienia jest krokiem w dobrym kierunku – pod
warunkiem że problem nie jest skomplikowany.
Fot. 1. Dzięki wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości
i aparatu smartfona lub tabletu platforma firmy Yokogawa
umożliwia dodawanie zdjęć do informacji tekstowych i
głosowych.
Źródło: Yokogawa
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RAP — zapewniamy bezpieczeństwo niezależnie od skali i rodzaju przemysłu

Analiza ryzyka
i pozwolenia na pracę

Aplikacja mobilna i mapy

Audyty i raporty

Odcięcia energii

Planowanie i postoje

Zarządzanie zmianą

Inteligentny system z prostymi i intuicyjnymi modułami, które zapewniają pełną zgodność
z wszystkimi wymogami oraz motywują do ciągłej poprawy bezpieczeństwa w organizacji

Czym jest i co wyróżnia system RAP?
◼

Świeża, inteligentna alternatywa dla standardowych systemów elektronicznej kontroli pracy

◼

Analiza ryzyka w centrum systemu pozwoleń na pracę

◼

Baza wiedzy potencjalnych zagrożeń i środków zapobiegawczych

◼

Dzięki ikonom wystarczy jedynie określić rodzaj i sposób pracy

◼

Nie jest wymagana znajomość procedur wystawiania pozwoleń

◼

RAP jest w pełni konfigurowalny — pełne dopasowanie do Klienta

◼

Czytelne przedstawienie adekwatnych zagrożeń i środków zapobiegawczych

4.8

etatów opłaconych
dzięki oszczędnościom
Zakład chemiczny w USA
~ 600 pracowników

3.0

1.1

dni mniej na postoje
remontowe

MUSD rocznie mniej na
incydenty bezpieczeństwa

Rafineria w Europie
Postój 1M osobogodzin

Zakład petrochemiczny w Azji
Spadek incydentów o > 75%
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Dyspozytornia/biuro
(klienta i Yokogawy)

Hala produkcyjna
Internet/intranet

Wideokonferencja w czasie
rzeczywistym
Nanoszenie informacji
na zrzut ekranu

Udostępnianie obrazów

Fot. 3. Informację z testera lub komunikatora można
dołączyć do filmu wideo.
Źródło: Yokogawa

Aby w tej sytuacji ułatwić pracę obu stronom, warto zastosować zaawansowane technologie bazujące na IIoT. Przykładem może być platforma SensPlus Buddy firmy Yokogawa,
wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość (AR) i komunikację sieciową. Narzędzie przenosi ową komunikację na zupełnie
inny poziom, wykraczający poza dyspozytornię i dział utrzymania ruchu, a niekiedy także poza jeden zakład produkcyjny.

AR to nie to samo co VR

W dzisiejszych czasach smartfony i oferowane przez nie
funkcje komunikacyjne stały się już codziennością. Dla wielu użytkowników wysyłanie zdjęć i prowadzenie rozmów wideo z wykorzystaniem aplikacji typu FaceTime stanowi coś
oczywistego. Jednak nie każdy wie, że możliwości te można
połączyć z rozszerzoną rzeczywistością i wykorzystać w aplikacjach przemysłowych.
Na wstępie, aby uniknąć wszelkich
nieporozumień, należy wyjaśnić, czym

właściwie jest AR i czym się różni od
Brak konieczności
wirtualnej rzeczywistości (VR). Niekieobecności
dy terminy te są bowiem używane zamiennie. Jest to jednak błąd! Wirtualna
wykwalifikowanych
rzeczywistość umożliwia kreowanie
inżynierów w fabryce
głębokich doświadczeń 3D z użyciem
ułatwia rozwiązywanie
okularów VR, zapewniających niezwywielu problemów w tym
kłe efekty wizualne. Z tego względu jest
samym czasie, nawet
ona często wykorzystywana jako elew obliczu niedoborów
ment zaawansowanych platform szkoleniowych i wymaga stworzenia symukadrowych.
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Fot. 2. Za pośrednictwem
Internetu technik może komunikować
się z każdym pracownikiem firmy.
Źródło: Yokogawa

lacji środowiska produkcyjnego. Nie nadaje się natomiast
do sterowania rzeczywistymi procesami produkcji: nikt rozsądny nie będzie zarządzał produkcją, przechadzając się po
hali w okularach VR.
W przeciwieństwie do wirtualnej rzeczywistości rozszerzona rzeczywistość wykorzystuje zwykły smartfon lub tablet
do nałożenia cyfrowego obrazu na obraz rzeczywisty rejestrowany przez aparat urządzenia. Jak to działa? Wystarczy, że
technik, który chce pobrać odpowiednie narzędzie wymienione w zleceniu produkcyjnym, nakieruje aparat smartfona
na grupę przedmiotów (fot. 1). Jeśli poszukiwane narzędzie
znajduje się na obrazie, funkcja AR rozpozna je i może wygenerować strzałkę lub okrąg, który wskaże je w grupie. W kolejnym kroku aplikacja może powiązać narzędzie z informacją
dotyczącą np. jego funkcji, wymogów w zakresie kalibracji czy
procedury konserwacji. Co ważne, użytkownik nie musi nosić urządzeń zaburzających normalne widzenie, dzięki czemu
ryzyko wypadków spada. I choć cały ten proces może wydawać się prosty, leżąca u jego podstaw technologia jest bardzo
rozbudowana.

Krok po kroku przez proces naprawy

Jak jeszcze można wykorzystać AR w środowisku produkcyjnym? Weźmy za przykład typową sytuację, która może zdarzyć się praktycznie wszędzie. Dyspozytornia wysyła technika,
aby sprawdził, dlaczego dany przepływomierz podaje błędne
wskazania. Urządzenie włącza się i wyłącza, uniemożliwiając
operatorom dokonanie odczytów. Takie zachowanie sugeruje
raczej problem z zasilaniem niż usterkę wewnętrzną. Technik
ma przy sobie smartfon, a jego pierwszym zadaniem jest zlokalizowanie urządzenia w linii rurociągu.
Dzięki funkcji wideokonferencji (rys. 2) może on porozumieć się zdalnie ze specjalistami, aby pokazać im, co znajduje
się na wyświetlaczu urządzenia. Jego mruganie ewidentnie
wskazuje na usterkę elektryczną, z dużym prawdopodobieństwem poluzowania zacisków. Od eksperta technik uzyskuje
wskazówkę, jak usunąć obudowę i dostać się do listwy zaciskowej. Może on także skorzystać z instrukcji instalacji producenta załadowanej na telefon i przywołać schemat połączeń
elektrycznych.
Po podłączeniu przewodów zgodnie ze schematem technik może skonsultować z ekspertem rezultat naprawy i w razie
konieczności za pomocą aparatu smartfona zaprezentować
www.utrzymanieruchu.pl

mu widok ekranu (fot. 3). Jedyne, co musi zrobić, to wybrać
zdjęcie na ekranie i wysłać je do dyspozytorni. Ekspert może
odesłać zdjęcie listwy zaciskowej z zaznaczonymi śrubami,
które wymagają sprawdzenia, doradzając jednocześnie technikowi, aby sprawdził połączenia przewodów na obudowie.
Technik dokręca wskazane śruby, a następnie dla pewności
kontroluje pozostałe. Po ponownym zamontowaniu obudowy
pracownicy dyspozytorni mogą sprawdzić na żywo, czy wyświetlacz pracuje prawidłowo, a także czy urządzenie przesyła
poprawne odczyty. Wszystkie te zadania mogą zostać wykonane przez jednego technika, który co prawda nie dysponuje
odpowiednim doświadczeniem, aby wykonać je samodzielnie,
ale może liczyć w tym zakresie na pomoc ze strony eksperta.
Przykład ten świetnie obrazuje różnice między zastosowaną tu nowoczesną technologią a klasycznym podejściem opartym na krótkofalówkach. Po pierwsze w trakcie wideokonferencji technik może przekazać dyspozytorni zdecydowanie
więcej szczegółów dotyczących danego problemu. A ponieważ
ludzie są z natury wzrokowcami, możliwość obejrzenia urządzenia na filmie ma tu znaczenie kluczowe. Po drugie obie
strony mogą się wymieniać wskazówkami i wynikami prac


W przeciwieństwie do wirtualnej
rzeczywistości rozszerzona
rzeczywistość wykorzystuje zwykły
smartfon lub tablet do nałożenia
cyfrowego obrazu na obraz rzeczywisty
rejestrowany przez aparat urządzenia.
w formie graficznej, oznaczając krytyczne punkty na zdjęciach
i wykresach. I po trzecie, wymieniane informacje i zdjęcia
można zarchiwizować i wykorzystać jako punkt odniesienia
do dalszych analiz. W ten sposób można szybko zbudować
użyteczną bazę wiedzy, z której mogą korzystać przyszli technicy i pracownicy innych działów.
Wstępne testy takiego podejścia z udziałem świeżo upieczonych techników dostarczyły wielu cennych wskazówek
dotyczących jego efektywności. Zdaniem badanych metoda
ta zwiększa poczucie pewności siebie podczas realizacji zadań,

TEMAT Z OKŁADKI

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

Biuro

tablet/PC

Internet

Intranet

Dyspozytornia

Fot. 4. Platforma Yokogawy bazuje
na przeglądarce internetowej,
dzięki czemu jest dostępna z każdego
miejsca z dostępem do sieci.
Źródło: Yokogawa

system sterowania

usprawnia zarządzanie bezpieczeństwem, eliminuje potrzebę
dostępności ekspertów w zakładzie, ułatwiając rozwiązywanie
wielu problemów, nawet w przypadku niedoboru wykwalifikowanego personelu. Zmniejsza natomiast ryzyko błędów,
przez co ułatwia zachowanie wysokiej jakości i zapobieganie
przestojom.

Lokalizacja przestaje mieć znaczenie

Rozszerzona rzeczywistość jest tu wykorzystywana jako typowe narzędzie szkoleniowe. Spójrzmy na nią teraz z punktu widzenia eksperta. W naszym przykładzie
ekspert nie musi zmieniać swojej lokalizacji: nie ma potrzeby udawania się oso
biście do hali fabrycznej, co skraca czas
Ciągły rozwój nowych
naprawy i ogranicza ryzyko zarażenia
aplikacji, w tym
się koronawirusem. Może wirtualnie
zwłaszcza platform
zaglądać technikowi przez ramię i zamobilnych, powoduje,
poznać się z najdrobniejszymi szczegóże rynek rozszerzonej
łami bez konieczności bezpośredniego
kontaktu zarówno z urządzeniem, jak
rzeczywistości
i z pracownikiem.
dynamicznie się
W rezultacie lokalizacja eksperta
rozwija. Popularyzacja
przestaje mieć znaczenie – w praktyce
urządzeń mobilnych
może on się znajdować gdziekolwiek
sprawia, że AR staje
na świecie. Jest to szczególnie istotne
się wszechobecna
w sytuacji niedoboru oraz nierównomiernego rozdziału wykwalifikowatakże w zakładach
nych inżynierów i techników. Można
produkcyjnych.
bowiem w pełni wykorzystać dostępne
zasoby ludzkie przy ponoszeniu minimalnych kosztów. Nie trzeba już podróżować, a więc możliwość zarażenia się wirusem COVID-19 zostaje ograniczona
do minimum.
Wykorzystanie możliwości rozszerzonej rzeczywistości
pozwala również zaangażować większe grono osób w rozwiązywanie problemów – niezależnie od ich faktycznej lokalizacji.
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Chmura

Sieć mobilna
(3G–4G)

tablet/PC

Hala produkcyjna

tablet/smartfon

Mechanicy procesów

Aby w pełni wykorzystać opisane wyżej możliwości AR, wystarczy zastosować aplikację SensPlus Buddy firmy Yokogawa
(fot. 4). Ponieważ jest ona dostępna z poziomu przeglądarki
internetowej, nie ma konieczności instalacji dodatkowego
oprogramowania. Może ona pracować na każdym urządzeniu
z dostępem do Internetu, takim jak laptop, smartfon czy tablet.
Wszystkie dane gromadzone są na serwerze utrzymywanym
przez Yokogawę. Aplikacja zapewnia możliwość komunikacji
przez sieć Wi-Fi lub sieci mobilne 3G, 4G i LTE. Użytkownik
końcowy nie musi więc tworzyć dodatkowych sieci.
Komunikacja w ramach aplikacji jest w pełni szyfrowana
z wykorzystaniem protokołu HTTPS (SSL/TLS), co zapobiega
próbom przechwycenia danych oraz włamaniom do konwersacji ze strony osób podszywających się pod użytkowników
aplikacji. Informacje i obrazy nie są przechowywane w chmurze, lecz w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej,
dzięki czemu użytkownik może pobrać pliki graficzne po zakończeniu konwersacji.
Ciągły rozwój nowych aplikacji, w tym zwłaszcza platform mobilnych, powoduje, że rynek rozszerzonej rzeczywistości dynamicznie się rozwija. Popularyzacja urządzeń
mobilnych sprawia, że AR staje się wszechobecna także w zakładach produkcyjnych. Istotną rolę w jej rozwoju odgrywają
także dostawcy rozwiązań AR, tacy jak Yokogawa, którzy ściśle współpracują z klientami w celu identyfikacji problemów
i dostarczenia rozwiązań, które pomogą im sprostać rosnącej
liczbie codziennych wyzwań.

n
Dr Kazuya Suzuki jest menedżerem ds. systemów wspomagania pracy w zakładach przemysłowych w firmie Yokogawa
Electric. W ciągu 18 lat pracy w firmie zajmował się m.in.
tworzeniem systemów kontroli procesów, systemów IT oraz
narzędzi wspomagających realizację produkcji, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa sieciowego. Uzyskał tytuł
doktora informatyki na Uniwersytecie w Kioto w Japonii.
www.utrzymanieruchu.pl

Świat technologii
w zasięgu ręki
Jesteśmy Wydawnictwem
specjalizującym się w publikowaniu treści
kierowanych do inżynierów związanych
z branżą produkcyjną. Za pośrednictwem
naszych magazynów zawsze będą
Państwo na bieżąco z praktycznymi
oraz najnowszymi trendami,
które kształtują światowy przemysł.
www.trademedia.us
designed by Eightonesix - Freepik.com

ROZWIĄZANIA

SPRĘŻONE POWIETRZE
Blake Finch i Luke Streit, IMEG

Audyt instalacji sprężonego powietrza
zwiększa efektywność i niezawodność
całego zakładu
Ocena stanu instalacji sprężonego powietrza może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy pracy
całego zakładu, wskazując kierunki, w których należy podążać, aby zapewnić mu efektywne i niezakłócone
funkcjonowanie.

W

ymogi względem przemysłowej instalacji
sprężonego powietrza mogą być bardzo
różne – wiele zależy tu m.in. od wielkości zakładu oraz wymagań względem
jakości i ciśnienia powietrza. Dlatego zarówno w trakcie obsługi, jak i modyfikacji tego typu systemów
inżynierowie zajmujący się tymi procesami muszą rozważyć
bardzo wiele zmiennych, w tym odpowiedzieć sobie na trzy
pytania: 1) Czy cały system powinien wytwarzać powietrze
niskiej jakości, a tam, gdzie to konieczne, zostać doposażony
w filtry/osuszacze poprawiające ową jakość; 2) Czy najbardziej
efektywne energetycznie jest zastosowanie kilku sprężarek; 3)
Skąd wiadomo, czy system nadal spełnia stawiane mu wymogi
w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na sprężone powietrze?
Odpowiedzi na te pytania zapewnia ocena stanu systemu.
Tego typu audyt dostarcza także właścicielom i zarządcom zakładów informacji na temat pożądanych kierunków działania,
które zapewnią efektywną i niezawodną pracę całej fabryki.
Ponieważ jednak każda instalacja i aplikacja jest inna, to, co
sprawdza się w jednym zakładzie, niekoniecznie przyniesie
pozytywne efekty w innym.

Straty ciśnienia

Wymogi stawiane sprężonemu powietrzu sprowadzają się do
dwóch zmiennych: jakości i ciśnienia. Aby uzyskać powietrze
wysokiej jakości, niezbędna jest dokładna filtracja i osuszanie,
co z kolei przekłada się na wyższy koszt wyposażenia i energii,

wynikający z konieczności przeprowadzenia powietrza przez
dodatkowe komponenty. Z kolei, jeśli chcemy wytworzyć powietrze o wysokim ciśnieniu, musimy liczyć się z wyższymi
kosztami energii, jako że sprężarka musi pracować ciężej, aby
wygenerować odpowiednie ciśnienie na każdy m3/h. Dlatego
audyt instalacji sprężonego powietrza zwykle definiuje efektywność energetyczną systemu na podstawie kW mocy zużywanej do wytworzenia 1 m3 powietrza na godzinę.
Logiczne wydaje się, że najprostszym sposobem na obniżenie wymaganej mocy jest zmniejszenie różnic ciśnienia w systemie. Jego maksymalna wysokość zależy wprost
od wartości ciśnienia niezbędnego do realizacji kluczowych
procesów wytwórczych. Z kolei minimalna wartość ciśnienia
generowana przez dane urządzenie co do zasady nie podlega
naszej kontroli – stanowi ona po prostu wymóg procesowy.
Stąd podstawowym zadaniem każdej sprężarki jest sprężanie
powietrza do wartości ciśnienia wymaganej przez kluczowe
procesy z uwzględnieniem strat ciśnienia między wyjściem
urządzenia a wejściem systemu. W efekcie zmniejszenie różnic ciśnienia umożliwia obniżenie ciśnienia tłoczenia sprężarki. Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom: różnica ciśnień
w rurociągu rzędu kilku barów, powstała na skutek zbyt małej
średnicy rur, powoduje znaczne straty energii w całym układzie. Z kolei, jeśli przedobrzymy z jakością powietrza, stosując
bez potrzeby dodatkowe filtry czy osuszacze, spowoduje to
konieczność zwiększenia ciśnienia tłoczenia. Tymczasem według analiz już jego obniżenie o 0,7 bara pozwala ograniczyć
zużycie energii o ok. 5%

Wykorzystujesz sprężone powietrze w swoim zakładzie?
Jeśli tak, podejmij następujące działania.
Monitorowanie zużycia sprężonego powietrza ma ogromne znaczenie dla ograniczenia kosztów energii i zwiększenia efektywności pracy
instalacji. Działania tego typu warto zacząć od postawienia sobie trzech kluczowych pytań:
Czy mój dział korzysta ze sprężonego powietrza?
Jak regulowane jest zużycie sprężonego powietrza?
Czy wszystkie zawory ręczne są otwierane tylko wówczas, gdy jest to konieczne? (Jeden otwarty zawór kulowy o średnicy 1 cala może
spowodować uwolnienie ok. 1700 m3 sprężonego powietrza na godzinę przy ciśnieniu niecałych 7 barów).
Jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że instalacja jest nieszczelna, najlepiej przejść się po zakładzie poza godzinami pracy – ulatniające się
powietrze wydaje specyficzny dźwięk, który niekiedy można łatwo usłyszeć. Alternatywnie możemy także zastosować elektroniczny wykrywacz
nieszczelności.
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CZĄSTKI STAŁE
KLASA

WODA

Według wielkości cząstek
(maksymalna liczba cząstek na m3)
0,10
do 0,50 µm

0

0,5
do 1,0 µm

według
ciężaru

0,10
do 0,50 µm

mg/m3

ciśnienie pary
punkt rosy
C

O

OLEJ
substancja
płynna

płyn, aerozol
i mgła olejowa

g/m3

mg/m3

F

O

Określona przez użytkownika lub dostawcę urządzenia i podlegająca bardziej rygorystycznym wymogom niż klasa 1

1

≤20,000

≤400

≤10

–

≤-70

≤-94

–

≤0.01

2

≤4000,000

≤6,000

≤100

–

≤-40

≤-40

–

≤0.1

3

–

≤90,000

≤1,000

–

≤-20

≤-4

–

≤1

4

–

–

≤10,000

–

≤+3

≤+37

–

≤5

5

–

–

≤100,000

–

≤+7

≤+45

–

TEXT

6

–

–

–

0 do ≤5

≤+10

≤+50

–

–

7

–

–

–

5 do ≤10

–

–

≤0.5

–

8

–

–

–

–

–

–

≤5

–

9

–

–

–

–

–

–

≤+10

–

X

–

–

–

>10

–

–

>10

>5

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

Pozostałe zanieczyszczenia gazowe

Brak zdefiniowanych klas czystości

Brak zdefiniowanych klas czystości; do gazów zaliczamy:
CO, CO2, SO2, NOX i węglowodory od C1 do C6

TABELA 1. Zanieczyszczenia i klasy czystości sprężonego powietrza wg normy ISO 8573-1:2010

Ewaluacja strat ciśnienia w rurociągach jest stosunkowo
prosta: wystarczy zmierzyć różnicę ciśnień między punktem
A i punktem B, a następnie określić, czy różnica ta jest znaczna i na ile można ją zmniejszyć przez zwiększenie średnicy
rur. Warto także zasięgnąć porady eksperta, który pomoże
nam oszacować koszt wymiany danego fragmentu rurociągu.
Dzięki temu będziemy mogli zdecydować, czy warto ją przeprowadzić, czy może lepiej wstrzymać się z inwestycją, gdyż
oczekiwana stopa zwrotu dzięki wzrostowi wydajności jest
niewielka.

Straty wskutek filtracji

Dużo trudniej znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zminimalizować straty powstałe w wyniku filtracji. Podstawą jest tutaj
wiedza o tym, jaka jakość powietrza jest wymagana w poszczególnych procesach wytwórczych. Niektóre odbiorniki,
takie jak narzędzia pneumatyczne czy środki transportu, nie
mają wysokich wymagań względem jakości powietrza. Inne
z kolei, w tym oprzyrządowanie, systemy przetwórstwa żywności i stanowiska testowe, wymagają powietrza o najwyższej
czystości.
W zdefiniowaniu owej jakości pomocna może się okazać
norma ISO 8573-1, określająca klasy czystości sprężonego powietrza z uwzględnieniem zawartości trzech grup zanieczyszczeń: cząstek stałych, wody i oleju (tabela 1). Podstawowym
sposobem na osiągnięcie danej klasy czystości jest filtracja
z zastosowaniem odpowiednich filtrów. Im dokładniejszy jest
www.utrzymanieruchu.pl 		

Źródło: IMEG

przy tym filtr, tym wyższe musi być ciśnienie tłoczenia sprężarki i tym wyższa jest cena m3/h sprężonego powietrza. Dotyczy to zwłaszcza filtrów oleju, które wymagają dostarczenia
dodatkowego ciśnienia, a tym samym i dodatkowej energii.
Dlatego zamiast filtracji oleju warto zastanowić się nad zakupem sprężarki z izolowanym obiegiem oleju, w którym nie ma
on kontaktu ze strumieniem sprężonego powietrza lub sprężarki bezolejowej, która w ogóle nie zawiera oleju. Jeśli kwestia
zawartości oleju w sprężonym powietrzu ze względu na specyfikę danego procesu ma kluczowe znaczenie dla jego jakości,
inwestycja w droższe, bezolejowe urządzenie może się szybko
zwrócić, głównie dzięki oszczędności kosztów energii wydatkowanej na późniejszą filtrację oleju z powietrza.

Para wodna pod kontrolą

Specyficznym rodzajem „zanieczyszczenia” jest para wodna:
w przeciwieństwie do cząstek stałych i oleju nie podlega ona
bowiem filtracji, lecz musi zostać poddana skropleniu lub absorpcji ze strumienia powietrza za pomocą osuszacza ziębniczego lub adsorpcyjnego. Pierwszy usuwa wilgoć z powietrza,
schładzając je poniżej określonego punktu rosy. W trakcie
schładzania zawarta w powietrzu woda ulega kondensacji
(skropleniu). Ilość wilgoci usuniętej z powietrza jest przy tym
bezpośrednio zależna od jego temperatury: im niższa temperatura, tym więcej wody ulega kondensacji. W praktyce jednak
efektywność tego typu osuszaczy jest ograniczona punktem
zamarzania wody, co oznacza, że punkt rosy nie może być
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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Sprężone powietrze

Rysunek 1. Dane dotyczące spadku ciśnienia w układzie w różnych punktach
zakładu przedstawionego w przykładzie 2 wskazują na wahania ciśnienia w systemie pod wpływem zmiany obciążenia, zwłaszcza w trakcie pierwszej zmiany.

Źródło: IMEG
Moc sprężarki

aż do momentu wyrównania ciśnień obu substancji (wody
i środka suszącego). W szczelnie zamkniętych opakowaniach
środek ten utrzymuje stały poziom wilgotności produktu
przez cały okres przechowywania, tj. do momentu otwarcia
opakowania i przedostania się do niego wilgoci z zewnątrz.
W instalacjach sprężonego powietrza jest inaczej: tutaj przez
osuszacz stale przepływa strumień wilgotnego powietrza, co
powoduje, że z czasem środek suszący zostaje nasycony wilgocią do tego stopnia, że nie jest już w stanie absorbować jej
z powietrza. W takiej sytuacji musi on zostać wymieniony lub
poddany regeneracji przez osuszenie.
Decydując się na zakup osuszacza adsorpcyjnego, należy
mieć świadomość, że ów proces regeneracji pochłania znaczne ilości energii. Wymaga on bowiem podgrzania i/lub podania na środek suszący strumienia powietrza. A to oznacza, że
podczas kalkulacji zużycia energii należy uwzględnić nie tylko
prąd niezbędny do pracy samego osuszacza, ale również energię wydatkowaną na regenerację środka suszącego. Większość
tego typu osuszaczy w procesach regeneracji wykorzystuje
bowiem sprężone powietrze, co powoduje wzrost jego zużycia
w całej instalacji. Niekiedy nadwyżka ta może istotnie wpływać na zużycie energii przez system.
Aby więc odpowiednio zaprojektować instalację sprężonego powietrza lub znaleźć rozwiązanie, które zwiększy jego
efektywność i energooszczędność, trzeba zawsze brać pod
uwagę dane i parametry pracy konkretnego systemu i aplikacji. Nadmierna koncentracja na konkretnym rozwiązaniu
może bowiem utrudnić nam dostrzeżenie innych, nierzadko
lepszych opcji. Dlatego najlepszym i najbardziej niezawodnym
sposobem identyfikacji potencjału oszczędności energii jest
audyt instalacji sprężonego powietrza. Przeanalizujmy jego
przebieg na kilku konkretnych przykładach.

Przykład 1: stanowisko do testów
silników

Rysunek 2. Dane dotyczące wykorzystywanej mocy sprężarki w zakładzie przedstawionym w przykładzie 2 wskazują, że sprężarka 1 zgodnie z założeniami pełni
funkcję kompensatora, zaś jedna lub obie pozostałe sprężarki o stałej prędkości
obrotowej pracują jako urządzenia główne.
Źródło: IMEG

niższy niż 0°C. W przeciwnym razie skroplona para wodna
zamarzłaby w osuszaczu i orurowaniu. Stąd też, aby osiągnąć
3. klasę czystości powietrza według normy ISO, konieczne jest
zastosowanie osuszacza adsorpcyjnego.
Osuszacze tego typu zawierają środki suszące wychwytujące parę wodną, takie jak żel krzemionkowy zawarty w torebeczkach osuszających wkładanych do opakowań butów czy
urządzeń elektronicznych. Środek suszący absorbuje parę
wodną z otaczającego powietrza, obniżając jego wilgotność
64
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Pierwszy z przykładów dotyczy instalacji sprężonego powietrza na stanowisku do testów silników o średniej przepustowości rzędu 1360–1530 m3/h przy maksymalnym przepływie
do 2040 m3/h. System składa się z kilku olejowych sprężarek
śrubowych o stałej liczbie obrotów o mocy 165 kW oraz jednej sprężarki śrubowej zmiennoobrotowej o mocy 74 kW.
Zadanie osuszania powietrza z wilgoci realizują tu osuszacze
ziębnicze osiągające punkt rosy 4°C. Ponieważ system nie jest
wyposażony we wbudowane filtry oleju i cząstek stałych, nie
wiadomo dokładnie, jaką klasę czystości powietrza reprezentuje strumień generowany przez instalację.
Instalacja jest wykorzystywana w procesach testowania
silników wymagających wysokiej jakości powietrza w klasie
ISO 2/2/1. W praktyce oznacza to, że 1 m3 sprężonego powietrza powinien zawierać poniżej 100 cząstek stałych o wielkości
od 1 do 5 µm i maksymalnie 0,01 mg oleju przy maksymalnym punkcie rosy -4°C. W analizie instalacji wzięto więc pod
uwagę przede wszystkim wymóg uzyskania wysokiej jakości
powietrza.
www.utrzymanieruchu.pl

Audyt wykazał, że w zakresie usuwania cząstek stałych
i oleju filtry zlokalizowane na wyjściu sprężarek spełniały
wymogi jakości powietrza wszystkich aplikacji poza stanowiskami testowymi. Te ostatnie zostały jednak doposażone
w dodatkowe filtry punktowe zapewniające wymaganą czystość powietrza. Podobne wyniki uzyskano w przypadku wilgoci: o ile w pozostałych aplikacjach wystarczające okazało
się tu zastosowanie osuszaczy ziębniczych, o tyle na stanowiskach testowych należało zastosować dodatkowo osuszacze
adsorpcyjne, umożliwiające wygenerowanie punktu rosy na
poziomie -4°C, tj. klasy 2 według normy ISO. Każde stanowisko testowe zostało wyposażone we własny kompaktowy osuszacz adsorpcyjny ustawiony w jednej linii z dodatkowymi
filtrami oleju i cząstek stałych. Do regeneracji środka suszącego wykorzystano sprężone powietrze, które po oczyszczeniu
środka podlegało filtracji i było usuwane na zewnątrz instalacji. Jak wyliczono, w procesie tym do atmosfery wypuszczano
średnio ¼ całego strumienia sprężonego powietrza. W efekcie punktowe filtry i osuszacze stanowiskowe okazały się być
najbardziej energochłonnym i kapitałochłonnym elementem
całej instalacji.

Sprężarki śrubowe serii LS łączą w sobie dziedzictwo
trwałości i niezawodności, zapewniając jednocześnie
niespotykaną łatwość obsługi i wydajność.
Niektóre zalety serii LS:
• opatentowany design bloku śrubowego Sullair Air End
o bardzo dużej wydajności, na którego producent udziela
10 lat Diamentowej Gwarancji
• 10-calowy sterownik STS z ekranem dotykowym
zapewnia łatwy dostęp do kluczowych parametrów
sprężarki
• AirLinx- szybki i łatwy monitoring z dowolnego
urządzenia (telefon, tablet lub komputer), w dowolnym
miejscu
• silnik TEFC zapewnia zwiększoną ochronę przed
warunkami atmosferycznymi, brudem i wilgocią


Ewaluacja strat ciśnienia w rurociągach
jest stosunkowo prosta: wystarczy
zmierzyć różnicę ciśnień między
punktem A i punktem B, a następnie
określić, czy różnica ta jest znaczna
i na ile można ją zmniejszyć przez
zwiększenie średnicy rur.
Głównym zadaniem adytorów było więc ustalenie, czy
dokładna filtracja i suszenie u źródła, tj. na wyjściu sprężarki, może przynieść lepsze efekty niż wykorzystanie filtrów
i osuszaczy stanowiskowych. W tym celu należało określić: 1)
dodatkowy koszt filtracji i suszenia powietrza dla całego zakładu, łącznie z aplikacjami niewymagającymi wysokiej jakości
powietrza oraz 2) potencjalne oszczędności wynikające z redukcji liczby filtrów i osuszaczy do jednego systemu zlokalizowanego na wyjściu sprężarki.
Ustalono, że sprężarki zużywają średnio 106 W energii
na każdy m3/h sprężonego powietrza, a do jego osuszania

Dwustopniowe sprężarki bezolejowe serii DSP,
certyfikowana klasa 0 - niezawodne i wydajne!
Zalety serii DSP:
• dwustopniowy blok śrubowy Hitachi z wirnikami ze stali nierdzewnej i opatentowaną
powłoką niezawierającą PTFE. Zarówno blok pierwszego jak i drugiego stopnia można
łatwo zdemontować osobno na potrzeby konserwacji
• niezawodny silnik elektryczny HITACHI TEFC o wysokiej wydajności
• wentylator chłodzący odśrodkowy z wydajnym silnikiem TEFC
• opatentowany OMR - mgła olejowa w skrzyni biegów jest odzyskiwana i recyklingowana
poprawiając końcową jakość powietrza
• chłodnica końcowa zapewnia drugi stopień chłodzenia w połączeniu z opatentowaną
chłodnicą wstępną High Pre-Cooler
• separator drenażowy zlokalizowany przed drugim stopniem śrubowym w celu usunięcia
wilgoci z kompresji pierwszego stopnia

Dąbrowa, ul. Szkolna 99, 62-070 Dopiewo k/Poznania
Tel: (61) 81 61 772; E-mail: biuro@arbatech.pl, www.arbatech.pl
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Fot. 3.
Główny rurociąg
sprężonego
powietrza
z czujnikami
ciśnienia.
Źródło: IMEG

W efekcie w tej konkretnej aplikacji ogromne korzyści
przyniosłaby inwestycja w nowe sprężarki śrubowe z izolowanym obiegiem oleju oraz zintegrowanymi samoczyszczącymi
osuszaczami adsorpcyjnymi. Tego typu osuszacze nie wymagają oczyszczania za pomocą strumienia powietrza, ponieważ
w procesie tym wykorzystują ciepło powstające w efekcie jego
sprężania. Zabudowa systemu oczyszczania powietrza bezpośrednio w sprężarce ma tę zaletę, że umożliwia zasilanie
powietrzem wysokiej czystości także innych aplikacji, jak np.
narzędzia pneumatyczne, a także rezygnację ze stanowiskowej
filtracji oleju i związanych z tym kosztów konserwacji i strat
ciśnienia.
Rekomendacje opracowane na podstawie audytu zostały wdrożone w praktyce produkcyjnej, co w tej konkretnej
aplikacji przełożyło się na zmniejszenie zużycia energii średnio o 12 W na każdy m3 sprężonego powietrza na godzinę.
Natomiast eliminacja strat spowodowanych regeneracją osuszaczy umożliwiła redukcję zużycia sprężonego powietrza
o 1,1 m3/h. W ujęciu ogólnym całkowite zużycie energii przez
instalację sprężonego powietrza zmniejszyło się o blisko 30% –
ze 170 kW do 120 kW.

Przykład 2: trudne do zidentyfikowania
„wycieki”

potrzebne jest dodatkowo ok. 4 W/m3/h. Filtry i osuszacze
stanowiskowe generują spadek ciśnienia rzędu 0,55 bara,
a tym samym ich usunięcie umożliwiłoby obniżenie ciśnienia
w układzie i zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej
przez sprężarki o ok. 4%, co odpowiada 4 W/m3/h.
Większe oszczędności może przynieść redukcja zużycia
sprężonego powietrza wykorzystywanego w procesach regeneracji osuszaczy. Nie wpłynie ona co prawda na ograniczenie zużycia energii w przeliczeniu na m3/h, ale może znacznie
ograniczyć całkowite zapotrzebowanie systemu na sprężone powietrze. Jak wspomniano, każdy z osuszaczy generuje bowiem
straty powietrza rzędu 25% całego wolumenu przepływu, a ponieważ to właśnie stanowiska testowe zużywają najwięcej sprężonego powietrza w zakładzie, straty te stanowią łącznie 15%
całkowitego zużycia sprężonego powietrza w całej instalacji.
66

I kwartał 2021

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

To jednak niejedyny przykład zalet audytu instalacji sprężonego powietrza. Przyjrzyjmy się teraz zakładowi produkcyjnemu
o powierzchni niemal 186 tys. m2, wyposażonemu w instalację
sprężonego powietrza o średnim przepływie rzędu 4250 m3/h.
Jej trzon stanowią dwie olejowe sprężarki śrubowe o stałej
liczbie obrotów i mocy 185 kW oraz jedna sprężarka śrubowa
zmiennoobrotowa o mocy 220 kW. Za suszenie powietrza odpowiadają tu osuszacze ziębnicze osiągające punkt rosy 4°C.
Cały system generuje sprężone powietrze w klasie 2. względem zawartości cząstek stałych, w klasie 4. lub 5. względem
zawartości wilgoci oraz w klasie 2. pod względem zawartości
oleju (według normy ISO 8573-1). Zdaniem użytkowników
systemu jakość generowanego powietrza jest wystarczająca.
Audyt instalacji miał w tym przypadku na celu identyfikację ogólnych słabości systemu, poprawę jego efektywności
energetycznej oraz ocenę obecnego rozmieszczenia sprężarek.
Do zgromadzenia niezbędnych danych i określenia trendów
wykorzystano rejestratory danych, w tym: istniejący przepływomierz zainstalowany na turbinie (rejestrujący całkowity
przepływ powietrza w systemie), rejestratory danych zainstalowane na sprężarkach w celu monitorowania zużycia energii
w 30-sekundowych interwałach oraz mierniki ciśnienia zamontowane w trzech lokalizacjach w różnych punktach budynku i mierzące ciśnienie w takich samych interwałach jak
rejestratory zużycia energii. Dane zbierane były przez dwa tygodnie, stanowiąc podstawę do analizy pracy całego systemu.
Jak pokazał przykład stanowisk do testowania silników,
wartość zadana ciśnienia sprężarki powinna odpowiadać minimalnemu ciśnieniu wlotowemu na wejściu do systemów
o krytycznym znaczeniu dla zachowania ciągłości procesów.
www.utrzymanieruchu.pl

Rysunek 4.
Porównanie zużycia
energii z wielkością
przepływu wykazało
duże zużycie energii
także poza godzinami
produkcji.
Źródło: IMEG

Jeśli między wejściem tym a wyjściem sprężarki dochodzi
do znacznego spadku ciśnienia, należy zwiększyć wydajność
sprężarki, co przekłada się na wzrost kosztów energii. Do ewaluacji i ewentualnej identyfikacji owych różnic wykorzystano
tu czujniki ciśnienia zlokalizowane w różnych punktach instalacji. Wyniki pomiarów zaprezentowano na rysunku 1. Punkt
A znajdował się w głównym rurociągu w pobliżu sprężarek,

zaś punkty B i C były zlokalizowane w odległych częściach
instalacji po przeciwnej stronie zakładu. Pomiary wykazały
oczekiwany spadek ciśnienia w rurociągu w odległych punktach fabryki – o ok. 1 psi (0,07 bara) dla punktu B i ok. 2 psi
(0,14 bara) w punkcie C.
Pomiary wykazały również wahania ciśnienia w układzie
pod wpływem zmiany jego obciążenia, zwłaszcza podczas
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Rysunek 5. Wyświetlacz na sprężarce wskazuje trend kształtowania się wartości
ciśnienia tłoczenia.
Źródło: IMEG

pracy pierwszej zmiany. Co ciekawe, różnice ciśnienia między
poszczególnymi punktami (np. A i B czy A i C) nie ulegały
znacznym zmianom w trakcie dnia. Wahania ciśnienia były
bowiem niemal jednakowe dla całego systemu, co oznacza,
że odbiornik powodujący owe fluktuacje zlokalizowany był
w pobliżu głównej magistrali, przez co wywoływał wahania
w całym systemie. Sugeruje to również, że straty ciśnienia między głównym rurociągiem a jego odgałęzieniami nie wpływają na wydajność systemu, zaś zwiększenie przekroju głównego
rurociągu nie zwiększyłoby znacząco sprawności instalacji
(spodziewany wzrost poniżej 1%).
W trakcie badania na bieżąco analizowano także zużycie
energii przez trzy główne sprężarki. Celem było sprawdzenie,
czy bieżąca lokalizacja urządzeń zapewnia maksymalną efektywność ich pracy. Dane zebrane w trakcie analizy przedstawiono na ilustracji 2 (w kW). Sprężarka 1 pracowała ze zmienną prędkością obrotową, wytwarzając więcej sprężonego
powietrza niż sprężarki 2 i 3 pracujące ze stałą prędkością. Wyniki dowodzą, że sprężarka 1 zgodnie z założeniem pełni funk-


Jeśli chcemy wytworzyć powietrze o wysokim
ciśnieniu, musimy liczyć się z wyższymi kosztami
energii, jako że sprężarka musi pracować ciężej, aby
wygenerować odpowiednie ciśnienie na każdy m3/h.
cję kompensatora, podczas gdy pozostałe urządzenia realizują
zadania sprężarek głównych, przy czym to, czy pracują łącznie czy pojedynczo, zależy od obciążenia układu. Niebieska
linia wskazuje zakres różnic prędkości obrotowych sprężarki
1. Płaski przebieg linii w punktach odpowiadających mocy
szczytowej urządzenia sugeruje, że w tych miejscach jego moc
była niewystarczająca do zaspokojenia zapotrzebowania na
sprężone powietrze. W momentach tych ciśnienie w głównym
rurociągu zaczynało spadać, co powodowało uruchomienie
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drugiej sprężarki o stałej prędkości obrotowej. Analogicznie:
płaski przebieg linii w dolnym zakresie mocy sprężarki zmiennoobrotowej wskazuje punkty, w których sprężarka nie mogła już bardziej zredukować liczby obrotów, co powodowało
wzrost ciśnienia w układzie do momentu, aż sprężarka 2 nie
wstrzymała pracy.
Zanim jednak to nastąpiło, można było zaobserwować
krótką przerwę w zużyciu energii przez sprężarkę 2 wskazującą punkt, w którym urządzenie przechodzi od pracy pod
obciążeniem do pracy bez obciążenia. W czasie tym nadal zużywa ono energię, choć nie produkuje sprężonego powietrza.
Dowodzi to istotnej roli zastosowania kompensatora (sprężarki zmiennoobrotowej), który skraca do minimum czas
pracy pozostałych sprężarek bez obciążenia. Dane wskazują
bowiem, że czas ten jest krótki i nie dochodzi w nim do znacznych strat energii.
Audyt nie wykazał więc istnienia punktów, w których
można byłoby poprawić efektywność instalacji. Straty ciśnienia wynikające z dystrybucji utrzymywane były na niskim
poziomie, sprężarki były rozmieszczone poprawnie; nie było
też potrzeby wprowadzania zmian w układzie filtracji czy suszenia.
Dalsza analiza wykazała jednak coś niespodziewanego:
w całym okresie prowadzenia pomiarów zawsze pracowały
minimum dwie sprężarki. Było to o tyle niezwykłe, że większość sprężonego powietrza powinna być zużywana przez
procesy produkcyjne, a zatem największy jego wzrost powinien występować w trakcie pierwszej zmiany, mniejszy – podczas drugiej zmiany, zaś w momencie, gdy produkcja została
wstrzymana, zużycie powinno być marginalne. Tymczasem
porównanie zużycia energii z wielkością przepływu wykazało
duże zużycie energii nawet poza godzinami produkcji (rys. 4).
Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie spodziewano się spadku
przepływu do zera, gdyż pewne ilości sprężonego powietrza
wykorzystywane były także w nocy. Niewielkie zużycie generować mogły także nieszczelności w rurociągach. Jednak
według danych zużycie to przekraczało zdecydowanie wartości typowe dla niekontrolowanych wycieków. Średnio 75%
kosztów sprężonego powietrza zużywanego przez zakład generowane było nie przez procesy produkcyjne, lecz przez inne
źródła.
Zespół inżynierów skoncentrował się więc na znalezieniu
owych źródeł. Obliczono bowiem, że jeśli udałoby się zredukować przepływ generowany w czasie nieprodukcyjnym
o 50%, zapewniłoby to zakładowi oszczędności na poziomie
100 tys. dolarów rocznie. Przykład ten dowodzi jednoznacznie, że wzrost efektywności instalacji sprężonego powietrza
pozwala nieznacznie obniżyć koszty energii na każdy m3/h.
Jednak eliminacja niepotrzebnego zużycia umożliwia redukcję owych kosztów o 100%.

n
Blake Finch i Luke Streit pełnią funkcję menedżerów
projektu i inżynierów mechaników w firmie IMEG.
www.utrzymanieruchu.pl

Wszystko pod kontrolą:

METPOINT® BDL i BDL compact
Wizualizacja i rejestrowanie danych
wszystkich istotnych czynników sprężonego powietrza

METPOINT BDL ®

METPOINT BDL® compact

Urządzenia METPOINT BDL® i BDL compact są centralnymi jednostkami przetwarzania sygnałów i z wykorzystaniem
podłączonych sensorów, mierzą wszystkie istotne parametry sprężonego powietrza, m.in.: strumień przepływu,
ciśnieniowy punkt rosy, ciśnienie, zawartość cząstek stałych, temperaturę lub resztkową zawartość par oleju.
Zintegrowany rejestrator danych prezentuje dane w przejrzystych statystykach i grafikach.
Dane można archiwizować a sygnały alarmowe przekierowywać do systemów nadrzędnych.

Zalety:
Dostęp z dowolnego zakątka świata
• P
 odłączenie do sieci firmowej i internetu
za pomocą standardowego złącza
Ethernet
• W
 ygodne przesyłanie danych
procesowych do nadrzędnych stanowisk
dyspozytorskich przez wyjście Modbus
TCP/RTU, np. do PLC, PLT

Wyjątkowa niezawodność

Przejrzystość i elastyczność

• Seryjna funkcja rejestratora
• Obsługuje analizę procesu i kosztów
• B
 ezpieczeństwo dzięki alarmowi po
przekroczeniu wartości granicznych

• G
 raficzna i tabelaryczna prezentacja
i analiza wszystkich danych
procesowych
• Identyfikowalność chronologiczna
danych procesowych
• W
 spomaganie zarządzania jakością
poprzez archiwizację danych
pomiarowych

Przenośne rejestrowanie danych

METPOINT® BDL portable
METPOINT BDL portable , poręczny miernik pozwala na
szybkie i łatwe rejestrowanie danych oraz analizę jakości
sprężonego powietrza bezpośrednio na miejscu.
Zintegrowany rejestrator danych oferuje elastyczne
prezentacje graficzne i statystyki.
BEKO TECHNOLOGIES
tel. 22 314 75 40, 601 193 468
www.beko-technologies.pl, info.pl@beko-technologies.pl
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Ron Marshall, Marshall Compressed Air Consulting

Wykrywanie nieszczelności
w instalacjach pneumatycznych za pomocą
obrazowania akustycznego
Artykuł opisuje metodę odnajdywania irytujących i kłopotliwych w lokalizacji nieszczelności w instalacjach
sprężonego powietrza, za pomocą urządzeń lepszych od standardowych wykrywaczy ultradźwiękowych.

O

d lat usuwanie nieszczelności w instalacjach
sprężonego powietrza znajduje się na jednym z pierwszych miejsc przy poszukiwaniu
sposobów uzyskania oszczędności energii
w zakładach produkcyjnych. W ciągu tych lat
metody lokalizowania nieszczelności przeszły drogę od prostego wykrywania na słuch, poprzez nanoszenie roztworu
mydła na rury i węże oraz obserwowanie bąbelków powietrza, aż do wykorzystywania czułych elektronicznych mierników ultradźwiękowych, które umożliwiają operatorom
odnajdywanie i rejestrowanie nieszczelności.
W ostatnich latach opracowano metodę wykrywania
nieszczelności nazwaną „obrazowaniem akustycznym”, która wykorzystuje sygnały akustyczne i wizyjne. Jej wykorzystanie może pomóc firmom przemysłowym obniżyć koszty
związane z instalacjami pneumatycznymi oraz gazami technologicznymi.

Podstawy wykrywania nieszczelności za
pomocą ultradźwięków

Wykrywanie nieszczelności w systemach pneumatycznych
jest powszechnie stosowane od lat. Od samego początku

producenci sprzętu zdawali sobie sprawę, że wykorzystywanie jedynie ludzkiego ucha do odnajdywania nieszczelności
ma ograniczenia, szczególnie w bardzo hałaśliwym środowisku przemysłowym. Duży poziom hałasu oraz zwykłe odgłosy wydawane przez pracujące urządzenia pneumatyczne
bardzo szybko maskują wszelkie odgłosy wywoływane przez
nieszczelności. Powoduje to, że lokalizowanie nieszczelności
w ten sposób jest niemal niemożliwe, nawet w okresach ciszy – wieczorami i w weekendy.
Dawno temu odkryto, że przepływ gazu ze środowiska
o wyższym ciśnieniu do środowiska o niższym powoduje
emisję dźwięków o częstotliwości ponad akustycznej – ultradźwięków. Wykorzystując elektroniczne układy mieszające, można sprowadzić ten „podpis ultradźwiękowy” do
częstotliwości słyszalnych przez człowieka oraz jednocześnie odfiltrować szum przemysłowy o niskich częstotliwościach. Daje to operatorom wykrywaczy ultradźwiękowych
„nadludzki” słuch i pozwala łatwo usłyszeć gaz wydostający
się przez nieszczelności pomimo hałasu panującego w fabryce, i to z odległości kilkudziesięciu metrów.
Metoda wykrywania nieszczelności za pomocą wykrywaczy ultradźwiękowych to zwykle „wyceluj i naciśnij przycisk”
(„point and shoot”). Operator kieruje
detektor na dany obszar i omiata go, aż
usłyszy dźwięk z jednego kierunku. Następnie idzie w tym kierunku z detektorem, słysząc coraz głośniejszy dźwięk,
i w końcu dociera do źródła nieszczelności. Czasami w pobliżu wycieku trudno
precyzyjne określić jego lokalizację, co
jest spowodowane różnymi czynnikami. Czasami nieszczelność znajduje się

Fot. 1. Kamera do obrazowania akustycznego firmy Fluke wykorzystuje
matrycę 64 mikrofonów kierunkowych
do nakładania „mapy cieplnej” nieszczelności na obraz wideo na wyświetlaczu.
Czyni to identyfikowanie nieszczelności
bardzo szybką i łatwą pracą. Źródło
zdjęć w artykule: Fluke
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Innowacyjna technologia naprawy
wycieków

M

ateriały kompozytowe marki RPK to skuteczna metoda naprawcza nie tylko w przypadku gazociągów.
Doskonale nadają się do napraw wszelkiego rodzaju
rurociągów wykonanych ze stali, żeliwa czy PVC. Materiały kompozytowe stosowane do napraw wycieków na rurociągach mają
postać bandaży o długości i szerokości dopasowanej do średnicy naprawianej rury. Dostarczane są w postaci włókna szklanego
pre-impregnowanego uretanem. Reakcja chemiczna, która powoduje stwardnienie materiału niezwłocznie po nawinięciu bandaża na naprawianą rurę, następuje dzięki kontaktowi bandaża
z wodą. Tak więc instalator nie musi na miejscu naprawy dodatkowo martwić się o prawidłowe nałożenie mieszanki epoksydów
na długi (niekiedy 20 metrowy) bandaż. Dodatkowo, bandaże
mogą być dostarczane w postaci zestawów, gdzie oprócz materiału kompozytowego instalator otrzymuje również kit epoksydowy, służący do zamknięcia wycieku i specjalną taśmę gumową,
z pomocą której można zamknąć aktywny wyciek np. wody, do
ciśnienia 4 bar. Można ich używać szczególnie wtedy, gdy nie ma
możliwości wyłączenia rurociągu z eksploatacji w czasie naprawy.
W opisywanym przypadku naprawa dotyczyła wycieku wody
na stalowym trójniku, który pracował jako element instalacji studni artezyjskiej – ciśnienie robocze 4 bary. Naprawa zlokalizowa-
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na była wewnątrz podziemnego bunkra na głębokości około
2 metry poniżej poziomu ziemi. Operatorem rurociągu był PWiK.
Dodatkowym utrudnieniem był brak możliwości wyłączenia wodociągu z użytku oraz duża wilgotność powietrza wewnątrz bunkra. Wezwana na miejsce wycieku ekipa instalatorów dokonała
najpierw zamknięcia wycieku przy pomocy dwuskładnikowego
kitu epoksydowego oraz specjalnej gumowej taśmy. Następnie
po przygotowaniu odpowiedniego profilu powierzchni użyty został podkład epoksydowy, a na końcu cały trójnik owinięto przy
pomocy materiału z włókna szklanego nasączonego uretanem.
Ważnym punktem przy doborze materiału był fakt, że materiał
z włókna szklanego aktywowany jest przy pomocy wody oraz wilgoci z powietrza. Jest to jedyny czynnik niezbędny w czasie aktywacji i utwardzania systemu kompozytowego. Dzięki zastosowaniu kompozytowych materiałów naprawczych wyciek udało się
usunąć bez konieczności wyłączania instalacji z użycia. Wszystkie
prace zostały wykonane przez dwóch przeszkolonych uprzednio
instalatorów w ciągu niespełna dwóch godzin. Użycie nowoczesnej technologii naprawy przedłużyło czas eksploatacji rurociągu
o 10 lat.
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za barierą ochronną lub w niedostępnej lokalizacji. Innym
razem wyciek może następować gdzieś w złożonej sieci rur
i węży pneumatycznych. Wymaga to od operatora, aby zbadał wiele złączy, co niekiedy stwarza zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Ponadto sygnał wycieku może być zagłuszony
przez odbicia oraz urządzenia emitujące podobne dźwięki, co
utrudnia dokładną lokalizację nieszczelności.
Po znalezieniu źródła dźwięku nieszczelność jest dokumentowana i rejestrowana, tak więc można oszacować koszty naprawy. Technicy będą wiedzieli, gdzie znajduje się dana
nieszczelność, i usuną ją później. Etap ten zwykle obejmuje
pomiar i zapis natężenia dźwięku w decybelach w ustalonej odległości od nieszczelności, oznaczenie jej papierową
etykietą oraz zrobienie kilku zdjęć w celu ułatwienia pracy
serwisantom. Po wykonaniu tych czynności generowany
jest raport, w którym szacowane jest natężenie przepływu
wycieku, obliczane teoretyczne koszty wycieków powietrza
oraz podawany opis lokalizacji wraz ze zdjęciami miejsca
nieszczelności. Proces ten jest żmudnym zadaniem, ponieważ przy każdej nieszczelności operator musi „żonglować”
wykrywaczem, aparatem fotograficznym, notebookiem oraz
zbiorem etykiet. W przypadku dużej fabryki często prace te
są powtarzane setki razy dziennie.

Wprowadzenie do metody obrazowania
akustycznego

Bardziej efektywną metodą odnajdywania i rejestrowania nieszczelności jest metoda obrazowania akustycznego,
niedawno opracowana przez firmę Fluke. Wykrywacz nieszczelności o nazwie oryginalnej „Przemysłowy przyrząd do
obrazowania dźwiękowego ii910” („ii900 Sonic Industrial
Imager”, w polskiej wersji „Przemysłowa kamera dźwiękowa
Fluke ii900”) wykorzystuje kamerę wideo, która dostarcza
operatorowi obraz na żywo. Urządzenie wykorzystuje matrycę 64 różnych mikrofonów kierunkowych do tworzenia

„mapy cieplnej” emisji ultradźwięków na wyświetlaczu
(fot.1). Urządzenie to nadaje nowe znaczenie staremu powiedzeniu „obraz jest warty więcej od tysiąca słów”. Widząc
obraz prezentujący zarówno widzialne, jak i słyszalne sygnatury wycieku sprężonego powietrza, operator ma znacznie
łatwiejszą pracę przy lokalizowaniu nieszczelności.
Operator tej kamery także „celuje i naciska przycisk”,
jednak w tym przypadku ultradźwięki towarzyszące wyciekom zostają przekształcone na obraz widziany na żywo
w postaci kolorowych plam, co powoduje, że lokalizowanie
nieszczelności jest znacznie szybsze. Gdy operator zbliża się
do źródła wycieku, to jego zlokalizowanie staje się łatwiejsze,
nawet przy „filmowaniu” przez siatki ochronne, czy obszarów niedostępnych bez drabiny. Podczas poszukiwania nieszczelności wśród innych źródeł ultradźwięków, takich jak
stanowisko pełne pracujących szlifierek pneumatycznych,
nieszczelność jawi się jako niezmienna plama na ekranie, co
odróżnia ją od zmiennych plam, pochodzących od pracujących z przerwami narzędzi. Tak więc łatwo ją odróżnić. Odbicia, które mogą spowodować, że poszukiwanie nieszczelności za pomocą typowych detektorów akustycznych stanie
się czasochłonnym i nieskutecznym zadaniem, są łatwe do
oddzielenia od nieszczelności. Poruszanie kamerą z jednej
strony na drugą przesuwa lokalizację odbicia, ale nie rzeczywistego wycieku. Używając urządzenia do obrazowania
akustycznego pierwszy raz, operator jest pod wrażeniem
szybkości, z jaką może wykryć i pozytywnie zidentyfikować
nieszczelność. Wbudowana kamera wideo ułatwia zapisanie
z bliska nieruchomego obrazu lub filmiku z miejsca wycieku w pamięci urządzenia w celu późniejszego skopiowania.
Oprogramowanie wykrywacza ma możliwość automatycznego pomiaru poziomu dźwięku w decybelach oraz odległości do nieszczelności metodą triangulacyjną. Wykorzystując te informacje i wprowadzone dane na temat ciśnienia
w miejscu wycieku, można oszacować w raporcie końcowym natężenie przepływu wyciekającego powietrza. Znając
ten przepływ i wykorzystując szacowaną sprawność systemu
sprężonego powietrza oraz koszty energii zużywanej przez
zakład, można obliczyć całkowite koszty marnowania energii w zlokalizowanych nieszczelnościach. Zapisywane jest to
w automatycznie generowanym raporcie końcowym, zwanym „Raportem LeakQ”.

Inne zastosowania obrazowania
akustycznego

Fot. 2. Nieszczelność w skomplikowanej instalacji pneumatycznej może być szybko zidentyfikowana przy wykorzystaniu metody wizualnej.

72

I kwartał 2021

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Wykorzystanie kamery dźwiękowej nie ogranicza się tylko
do instalacji sprężonego powietrza. Inne systemy w zakładzie przemysłowym także emitują sygnały ultradźwiękowe.
Powszechnie używa się detektorów ultradźwiękowych do
wykrywania wycieków azotu, LPG, pary oraz nieszczelności
w układach próżniowych. Ponadto stosuje się je do wykrywania kawitacji pomp, hałaśliwie pracujących łożysk oraz wyładowań koronowych. Kamera ii900 posiada regulację zakresu częstotliwości pracy, tak więc może być wykorzystana do
www.utrzymanieruchu.pl

lepszego odróżniania różnych typów źródeł ultradźwięków,
w zależności od charakterystyki sygnału dźwiękowego.
Gdy po raz pierwszy testowaliśmy urządzenie do obrazowania dźwiękowego, użyliśmy kamery ii900 w małym zakładzie serwisowym o 10 stanowiskach roboczych
do zbadania instalacji sprężonego powietrza. Wykonując
usługę dodającą wartość, operator potrzebował jedynie 10
minut na zlokalizowanie 12 różnych wycieków sprężonego
powietrza, o łącznym natężeniu przepływu około 10 CFM
(0,283 m3/min). Taka wartość oznaczała ok. 35% średniego
natężenia przepływu sprężonego powietrza w tym zakładzie. Uwzględniając taryfę za energię elektryczną płaconą
przez tę firmę, całkowite koszty tych łatwych do naprawy
nieszczelności oszacowano na ok. 1000 USD rocznie. Jeśli
klient usunie te nieszczelności, to tyle właśnie zaoszczędzi
na kosztach oraz zakwalifikuje się do otrzymania dodatkowej premii w wysokości 1500 USD od zakładu energetycznego, co pomoże mu w zakupie nowego, bardziej efektywnego kompresora. Reprezentuje to kwotę około 2500 USD
w pierwszym roku, którą może uzyskać za jedynie 10 minut
pracy detektora nieszczelności oraz w przybliżeniu dwie godziny prac związanych z usunięciem nieszczelności.
Kolejny test został wykonany w małej fabryce produkującej części z włókna szklanego, podczas pełnej zmiany
roboczej. Tym razem podczas trwającego godzinę lokalizowania nieszczelności wykryto 51 takich miejsc. Łączne
natężenie wypływu powietrza z nich wynosiło ok. 50 CFM
(1,416 m3/min.) Zidentyfikowano także dwie nieszczelności w układzie próżniowym. Całkowite koszty tych nieszczelności oszacowano na 6300 USD rocznie. Szczególnie
uderzające było to, że miesiąc wcześniej wykonano badanie nieszczelności za pomocą standardowego wykrywacza
ultradźwiękowego i dokonano napraw. Około połowa nieszczelności wykrytych za pomocą kamery dźwiękowej powstała właśnie w ciągu tych 30 dni lub została przeoczona
podczas poprzedniego testu, wykonanego za pomocą standardowego sprzętu.
Podczas inspekcji za pomocą kamery znaleziono wiele
nieszczelności w szybkozłączkach oraz wężach gumowych.
Jest to powszechnie spotykany problem w tego typu fabrykach. Gdy przedstawiono wyniki badań w postaci graficznej
dyrekcji zakładu, ta zareagowała błyskawicznie i poleciła
rozpoczęcie prac nad rozwiązaniem wykrytych problemów.
Rozważa się tam masową wymianę złączy oraz węży.
Opisywane testy spowodowały, że wysoka wartość urządzenia do obrazowania akustycznego stała się oczywista.
Na fot. 2 pokazano nieszczelność w jednym z regulatorów
ciśnienia, należącym do zespołu regulatorów. Konfiguracja
tego typu czyni trudnymi prace związane z wykrywaniem
nieszczelności za pomocą tradycyjnego detektora ultradźwiękowego. Natomiast przy wykorzystaniu kamery dźwiękowej
możliwe jest błyskawiczne odnalezienie nieszczelności.
Na fot. 3 pokazano lokalizowanie nieszczelności w regulatorze ciśnienia znajdującym się za siatką ochronną. Przy
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Fot. 3. Urządzenie do obrazowania akustycznego pozwala operatorowi pozostać
bezpiecznie za pokazaną siatką ochronną, a jednocześnie zidentyfikować nieszczelności i oszacować koszty marnotrawionej energii. Prace mogą być wykonane bez konieczności wyłączania maszyny.

użyciu standardowego detektora byłoby to bardzo trudne
bez wyłączenia całej maszyny.
Praktyka uzyskana w pracy z urządzeniami do obrazowania akustycznego pokazuje, że wykrywanie nieszczelności jest szybsze i efektywniejsze. Po odnalezieniu miejsca
wycieku mogą być wyraźnie zidentyfikowane, zarejestrowane i łatwo odróżnione od szumu tła, odbić oraz interferencji.
Nieszczelności w rurach znajdujących się na wysokości oraz
za barierami (siatkami) ochronnymi mogą być odnajdywane
bez jakiegokolwiek narażania ludzi na niebezpieczeństwo.
Natomiast podstawowy raport końcowy może być wygodnie generowany online na stronie internetowej firmy Fluke.


n

Ron Marshall jest audytorem w firmie Marshall Compressed
Air Consulting z siedzibą w Winnipeg (stan Manitoba,
Kanada). Pracuje nad efektywnością energetyczną
systemów sprężonego powietrza od 25 lat. Rozpoczął
pracę nad programami efektywności energetycznej dla
zakładu energetycznego, następnie założył swoją własną
firmę konsultingową. Wykonuje audyty energetyczne
systemów sprężonego powietrza, obejmujące wykrywanie
nieszczelności, prowadzi szkolenia ze świadomości
energetycznej oraz pisze artykuły techniczne związane
z pneumatyką.
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Eric Nation, High Voltage Maintenance

Stworzenie lepszego programu
zarządzania utrzymaniem ruchu w obszarze
instalacji i urządzeń elektrycznych
Głównymi celami każdego programu zarządzania utrzymaniem ruchu jest wydłużenie okresów eksploatacji
sprzętu i bezawaryjnej pracy zakładu oraz poprawa BHP.

D

zisiejsze zakłady przemysłowe są bardziej zaawansowane technologicznie oraz inteligentne, niż kiedykolwiek przedtem. Posiadają maszyny i urządzenia sterowane komputerowo,
co zwiększa wydajność produkcji i poprawia
warunki BHP w fabrykach. Te ulepszenia wymagają jednak
pewnego kompromisu. Na przykład w miarę jak fabryki stają
się coraz bardziej złożone, przeprowadzanie podstawowych
inspekcji sprzętu staje się coraz trudniejsze dla personelu.
Jednocześnie te bardziej inteligentne fabryki są dopasowywane do nowoczesnych standardów, co czyni je bardziej
praktycznymi, jednak mniej solidnymi mechanicznie niż
było to normą kiedyś. Te zbyt wielkie zakłady były kosztowne
w budowie i utrzymaniu oraz mało wydajne, jednocześnie solidne i niezawodne. Dzisiejsze fabryki w uzasadniony sposób
poświęcają część z tej solidności na rzecz wydajności, jednak
biorąc pod uwagę ich zwiększoną złożoność, wykorzystywanie sprzętu pochodzącego od wielu różnych producentów oraz
nieznajomość nowoczesnych technologii przez personel zakładowy, to zlecanie prac związanych z testowaniem, pomiarami, przeglądami i konserwacją firmom zewnętrznym staje
się imperatywem.
Co prawda dzisiejsze fabryki są wydajniejsze, produktywniejsze i bezpieczniejsze od dawniejszych, jednak wymagają
także pewnego poziomu wiedzy fachowej do bezpiecznej obsługi maszyn i sprzętu oraz dostosowanego do danego zakładu
podejścia do utrzymania ruchu, jakiego często nie potrafi mieć
personel tego zakładu. Mając to na uwadze, w artykule podano
kilka tematów do przeanalizowania podczas opracowywania
programu działań związanych z testowaniem, pomiarami,


Dzisiejsze fabryki są wydajniejsze, produktywniejsze
i bezpieczniejsze od dawniejszych, jednak wymagają
także odpowiedniego poziomu wiedzy fachowej
do bezpiecznej obsługi maszyn i sprzętu oraz
dostosowanego do danego zakładu podejścia do
utrzymania ruchu.
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Fot. 1. Niezawodność oraz integralność zasilania zależy od
efektywnej konserwacji oraz pomiarów i testów instalacji
elektrycznej. 
Źródło: High Voltage Maintenance (HVM)

przeglądami i konserwacją instalacji oraz sprzętu elektrycznego dla dzisiejszego zakładu przemysłowego. Należy rozumieć,
że głównymi celami każdego programu zarządzania utrzymaniem ruchu jest przedłużenie okresu eksploatacji sprzętu
i bezawaryjnej pracy zakładu oraz poprawa warunków BHP.

Przeanalizowanie skutków alternatywnego
pozostawania przy starych rozwiązaniach

W miarę jak dyrekcje fabryk dążą do wdrażania procesów
ciągłych ulepszeń, które zwiększają wydajność produkcji
i efektywność ich zakładów, to instalacje elektryczne w coraz
większym stopniu wymagają ciągłości dostarczania energii,
przy ograniczonych możliwościach wykonywania prac konserwacyjnych. Trwała niezawodność oraz integralność zasilania zależy od efektywnych programów działań związanych
z testowaniem, pomiarami, przeglądami i konserwacją instalacji elektrycznej, które są zgodne z obowiązującymi w danym
kraju przepisami (fot. 1). Starzenie się oraz pogarszanie parametrów sprzętu elektrycznego to zjawiska nieuniknione, jednak można zapobiec wielu awariom sprzętu.
Efektywny program działań związanych z testowaniem,
pomiarami, przeglądami i konserwacją instalacji elektrycznej
www.utrzymanieruchu.pl

identyfikuje oraz rozpoznaje czynniki prowadzące do pogorszenia stanu technicznego systemu i formuje strategie mające na celu uniknięcie dalszego pogarszania i awarii. Dobrze
administrowany program testowania, pomiarów, przeglądów
i konserwacji może zapobiec wypadkom przy pracy, uratować
ludzkie życie, zminimalizować kosztowne przestoje na produkcji oraz zredukować nieplanowane przerwy w dostawie
energii. Może także obniżyć składki ubezpieczeniowe, które
są zwykle bardziej kosztowne, jeśli zakład posiada nieodpowiedni lub marginalny program działań związanych z testowaniem, pomiarami, przeglądami i konserwacją. Jednak
konserwacja zapobiegawcza może być czasami postrzegana,
jako niewygodna i jako niepotrzebny wydatek. Fabryki często muszą wyłączać sprzęt i przerywać operacje generujące
dochody w celu przeprowadzenia testów i niezbędnych prac
konserwacyjnych. Jest to sytuacja podobna do wymiany oleju
czy zmiany opon w samochodzie. Nikt nie chce tego robić, ale
każdy rozumie korzyści uzyskiwane z regularnie wykonywanego serwisowania.
Alternatywne postępowanie może mieć znacznie gorsze
konsekwencje. W przypadku samochodu ciągłe odkładanie wymiany oleju na później spowoduje na koniec problem
z naprawą silnika. Zbyt długa eksploatacja opon może się
skończyć pęknięciem którejś z nich podczas jazdy, co może
doprowadzić do niebezpiecznego wypadku. Podobnie jest
w fabryce. Awaria sprzętu może spowodować przestój fabryki
i nie na kilka godzin, ale dni. Albo nawet gorzej – może skutkować poważnym zranieniem lub śmiercią pracownika. Koszty utrzymania ruchu mogą być zniechęcające, jednak koszty
problemów wynikłych z braku konserwacji mogą się okazać
znacznie wyższe po dłuższym czasie. Mówiąc najprościej,
ignorowanie lub odkładanie w czasie działań związanych z testowaniem, pomiarami, przeglądami i konserwacją instalacji
sprzętu nie jest odpowiedzialnym postępowaniem.
Odnajdowanie problemów związanych z instalacją elektryczną w zakładzie oraz rozwiązywanie ich podczas planowanego wyłączenia oznacza znacznie wyższy zwrot z inwestycji
w porównaniu z kosztami nieoczekiwanego przestoju na produkcji w zakładzie na skutek awarii sprzętu oraz konsekwencji
niedostatecznego zabezpieczenia pracowników. Firmy ubezpieczeniowe już dawno zrozumiały te ryzyka i usilnie zalecają
przestrzeganie standardów przemysłowych oraz współpracę
z niezależnymi firmami wykonującymi pomiary i testy, które mogą pomóc w dostosowaniu właściwego rozwiązania do
danego zakładu. Zalecanym rozwiązaniem jest dostosowany
do użytkownika i ukierunkowany na niezawodność program
działań związanych z testowaniem, pomiarami, przeglądami
i konserwacją instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Program
ten obejmuje przeanalizowanie takich tematów, jak wiek sprzętu, warunki środowiskowe pracy sprzętu, stopień pewności zasilania, znane problemy z aparaturą, sprzęt, który nie jest już
wspierany przez producentów lub uważany za przestarzały itd.
www.utrzymanieruchu.pl 		

Fot. 2. Znajomość
aktualnych standardów
i norm przemysłowych
oraz ich przestrzeganie
jest niezbędne
dla zapewnienia
bezpieczeństwa
oraz zachowania
zgodności z przepisami.
Źródło: High Voltage
Maintenance (HVM)

Działania należy rozpocząć od standardów
przemysłowych (ale nie poprzestać na nich)

Standardy przemysłowe podają wytyczne do opracowywania
harmonogramów i przeprowadzania testów. W USA Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej (National Fire
Protection Association – NFPA) opracowało normy: NFPA
70B-2019 „Zalecana praktyka konserwacji sprzętu elektrycznego” (Recommended Practice for Electrical Equipment
Maintenance), która rekomenduje
praktyki wykonywania prac kon
serwacyjnych sprzętu elektrycznego
Dobrze administrowany
oraz NFPA 70E-2021: „Standard bezprogram testowania,
pieczeństwa elektrycznego w miejscu
pracy” (Standard for Electrical Safety
pomiarów, przeglądów
in the Workplace), będącą normą
i konserwacji może
stowarzyszoną, opisującą praktyki
zapobiec wypadkom przy
BHP przy wykonywaniu prac zwiąpracy, uratować ludzkie
zanych z pomiarami, testowaniem
życie, zminimalizować
i konserwacją urządzeń elektryczkosztowne przestoje
nych (fot. 2). Opracowany przez
amerykańskie Międzynarodowe Stona produkcji oraz
warzyszenie Testów Elektrycznych
zredukować nieplanowane
(InterNational Electrical Testing Assoprzerwy w dostawie
ciation – NETA) „Standard testowaenergii.
nia urządzeń i systemów elektroenergetycznych dla celów utrzymania
ruchu” (Standard for Maintenance
Testing for Electrical Power Equipment and Systems) o nazwie
NETA MTS 2019. Jest on zaaprobowany przez amerykański
Instytut Standardów Krajowych (American National Standard
Institute – ANSI) i podaje szczegółowe wymagania dotyczące
działań związanych z testowaniem, pomiarami i konserwacją
instalacji dla różnych typów sprzętu.
Standardy te nakreślają procedury oraz częstotliwość prac
związanych z testowaniem, pomiarami, przeglądami i konserwacją instalacji i sprzętu. Procedury te są przeznaczone do
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Konserwacja reaktywna nie jest zalecana. Może ona
spowodować znaczne zakłócenia pracy zakładu i niepożądane wydatki. Wybranie konserwacji opartej na standardach
i ukierunkowanej na czas jest dobrym punktem startowym,
jednak istnieją najlepsze praktyki, które wykraczają poza
istniejące standardy. Konserwacja prognozowana jest najbardziej solidna i prawdopodobnie najlepsza, jeśli chodzi
o utrzymanie niezawodności systemu oraz unikanie awarii
(fot. 3). Programy realizacji tej konserwacji polegają na reagowaniu na odpowiednio wcześnie wykonywane testy oraz
pomiary i są dopasowane do warunków panujących w konkretnym zakładzie, takich jak temperatura, zanieczyszczenia
oraz inne czynniki.

Fot. 3. Konserwacja prognozowana może pomóc w zidentyfikowaniu sytuacji,
kiedy może wystąpić awaria, tak więc można zaplanować wyłączenie sprzętu,
zamiast borykać się z niespodziewaną awarią.

Źródło: High Voltage Maintenance (HVM)

wykorzystywania podczas opracowywania planów prac związanych z utrzymaniem ruchu, w zależności od typu sprzętu,
wartości napięcia i warunków otoczenia.
Standardy dotyczą takich komponentów dystrybucji energii, jak: transformatory, wyłączniki, rozłączniki, przekaźniki
zabezpieczające, rozdzielnice, tablice rozdzielcze, sprzęt elektroniczny i wirujący, szyny i kable. Są one doskonałym zasobem informacji dla firm przemysłowych rozpoczynających
prace nad programem konserwacji i testowania. Ponadto standardy te podają ukierunkowane na czas zalecenia, oparte na
czasie, w jakim dany sprzęt pracuje w zakładzie. Konserwacja
ukierunkowana na czas jest jedną z trzech strategii utrzymania
ruchu.
Strategie te obejmują (ale nie są ograniczone do):
■ konserwację reaktywną (tzw. eksploatacja aż do awarii,
„run-to-failure”), w której naprawa lub wymiana sprzętu
jest wykonywana dopiero wtedy, gdy przestaje on działać prawidłowo,
■ konserwację zapobiegawczą ukierunkowaną na czas,
w której prace są wykonywane w uprzednio zdefiniowanych przedziałach czasowych, niezależnie od stanu
technicznego sprzętu,
■ konserwację prognozowaną, w której monitoruje się
i ocenia bieżący stan techniczny sprzętu oraz tworzy
trendy jego zmian, a na podstawie tych danych przewiduje się zbliżającą się awarię i przeciwdziała jej zawczasu.
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Jako najlepsza praktyka, konserwacja prognozowana
obejmuje programy kompleksowych pomiarów testowania
i konserwacji, w których są badane zarówno całościowo instalacje elektryczne, jak i poszczególne komponenty. Testowanie wszystkich komponentów powinno obejmować zarówno
testy i pomiary mechaniczne oraz elektryczne, jak i kontrole
wizualne. Instalacje elektryczne są statyczne, jednak izolacja
wewnętrzna i zewnętrzna ich komponentów ulega degradacji podczas eksploatacji, ponieważ komponenty się starzeją.
Może to zagrozić zarówno ciągłości zasilania, jak i operacjom
mechanicznym. W rzeczywistości degradacja izolacji jest wiodącą przyczyną awarii sprzętu elektrycznego w dzisiejszych
zakładach przemysłowych. A zatem kompleksowy program
działań związanych z testowaniem, pomiarami, przeglądami
i konserwacją sprzętu elektrycznego powinien obejmować inspekcje oraz pomiary i testy, które dokładnie mierzą stan systemu izolacji każdego komponentu.

Tworzenie programu działań związanych
z testowaniem, pomiarami, przeglądami
i konserwacją
Ustaliliśmy już, że dzisiejsze zakłady przemysłowe są bardziej
złożone niż kiedykolwiek przedtem oraz że najlepsze praktyki
wykonywania testów, pomiarów oraz prac konserwacyjnych
wykraczają poza przyjęte standardy przemysłowe. Mając to
wszystko na uwadze, rodzi się pytanie: w jaki sposób opracować właściwy program dla naszej fabryki?

Po pierwsze ważne jest, aby zrozumieć, że nie ma rozwiązań uniwersalnych. Należy poznać organizację zakładu
i zrozumieć kluczowe punkty oraz warunki środowiskowe.
Te czynniki pomogą w określeniu takiego typu programu
zarządzania utrzymaniem ruchu, który będzie odpowiedni
dla zakładu, zalecanych częstotliwości wykonywania testów
oraz działań korygujących. Na koniec trzeba zrozumieć, że
efektywny program zarządzania utrzymaniem ruchu to taki,
który poprawia warunki BHP, zmniejsza prawdopodobieństwo awarii sprzętu oraz wydłuża czas jego eksploatacji. Aby
zrealizować te cele, należy rozpocząć działania od realizacji
składającego się z trzech faz planu:
www.utrzymanieruchu.pl

1.	
Ocena systemu, analiza i aktualizacja informacji.
Jest to analiza sytuacyjna, obejmująca ocenę stanu
technicznego sprzętu oraz identyfikację istniejących
lub potencjalnych problemów.
2. Wdrożenie odpowiedniej strategii utrzymania ruchu. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie
ciągłego i/lub ulepszonego funkcjonowania sprzętu.
Działania te mają miejsce przed pogorszeniem się stanu technicznego sprzętu do takiego stopnia, że wymagana jest naprawa.
3. Selektywne naprawy i modyfikacje (prace serwisowe mające na celu wydłużenie okresu eksploatacji).
Ma to miejsce wtedy, gdy stan techniczny jakiegoś
sprzętu tak się pogorszy, że nie można temu zaradzić
za pomocą rutynowej konserwacji. Sytuacje takie, to:
różne awarie sprzętu, nieprawidłowe funkcjonowanie
sprzętu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia można zminimalizować
za pomocą solidnego programu zarządzania utrzymaniem ruchu.
Takiego rodzaju program zapewnia niezawodność i szczytowy poziom wydajności kluczowych zasobów elektrycznych,
takich jak transformatory, rozdzielnice, wyłączniki, przekaźniki zabezpieczające, rozłączniki oraz inny sprzęt i komponenty.
Niezawodność i wydajność są bezpośrednio powiązane z ogólnym funkcjonowaniem zakładu i generowaniem przez niego
zysków.
Program działań związanych z testowaniem, pomiarami,
przeglądami i konserwacją instalacji oraz sprzętu elektrycznego jest niezbędny do realizacji potencjału fabryki i zapewnienia bezpiecznych warunków dla pracowników, niezależnie od
wieku fabryki oraz jej celów operacyjnych.
I znów trzeba przypomnieć, że dzisiejsze fabryki są bardziej inteligentne i złożone niż kiedykolwiek przedtem, a to
oznacza, że przeprowadzanie tego rodzaju testów i prac konserwacyjnych wymaga wiedzy fachowej, którą posiada coraz
mniej ludzi. Dlatego też firmy zewnętrzne przeprowadzające
specjalistyczne pomiary i testy elektryczne przejmują inicjatywę w planowaniu i realizacji dostosowanych do konkretnego zakładu działań związanych z testowaniem, pomiarami,
przeglądami i konserwacją. Firmy te wykonują niezależną
i obiektywną ocenę stanu sprzętu oraz instalacji elektrycznych
w zakładach klientów. Dostarczają wysokiej jakości usługi
konserwacji zapobiegawczej, przy wykorzystaniu najnowszej
technologii i sprzętu, skalibrowanego według norm amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii
(National Institute of Standards and Technology – NIST). Wynajęcie przez zakład zewnętrznego specjalisty zapewni dokładność wyników pomiarów i testów oraz pozwoli bardziej
efektywnie wykorzystać personel własny podczas wszelkich
nieoczekiwanych i krytycznych czasowo przestojów.
www.utrzymanieruchu.pl 		

Ponadto w rozwijaniu długo
trwałych relacji z akredytowaną firmą specjalizującą się w pomiarach
Jako najlepsza
i testach elektrycznych, która rozupraktyka, konserwacja
mie unikalne potrzeby środowiskowe
prognozowana obejmuje
fabryki i jest w stanie spełnić specyprogramy kompleksowych
ficzne potrzeby testowe, tkwi pewna
pomiarów testowania
wartość. Firma specjalistyczna, która
i konserwacji,
może rozpocząć działania od dokładnego poznania sprzętu oraz instalacji
w których są badane
elektrycznej w danej fabryce oraz
zarówno całościowo
będzie w miarę upływu czasu uzyskiinstalacje elektryczne,
wała praktykę podczas wykonywania
jak i poszczególne
pomiarów, testów, przeglądów i prac
komponenty.
konserwacyjnych, będzie lepiej przygotowana do radzenia sobie w nieoczekiwanych sytuacjach. Utrzymywanie dłuższych relacji
oferuje też inne korzyści, takie jak podstawowa logistyka, bezpieczeństwo danych oraz znajomość zakładu.

Podsumowanie

Działania związane z testowaniem, pomiarami, przeglądami
i konserwacją sprzętu oraz instalacji elektrycznej są kluczowe
dla pracy fabryki i bezpieczeństwa pracowników. Mając to na
uwadze, należy zrozumieć trzy poniższe prawdy na temat nowoczesnych programów zarządzania utrzymaniem ruchu:
1.	
Każdy efektywny program pomiarów, testowania,
przeglądów i konserwacji musi opierać się na fundamentalnej zasadzie mówiącej, że prace te nie mogą być
wykonane tylko raz i zapomniane. Są one ciągle obecną, kluczową częścią w pełni funkcjonującej i wydajnej
fabryki.
2.	Standardy i normy są ważnym punktem startowym.
Muszą być przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Standardy te mogą się zmieniać
w zależności od regionu i są regularnie aktualizowane
w celu reagowania na zmiany zachodzące w przemyśle. Znajomość aktualnych standardów i stosowanie
się do nich może być wyzwaniem, jednak jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa fabryki oraz zgodności z przepisami.
3.	Ponieważ dzisiejsze fabryki są coraz bardziej złożone,
współpraca partnerska z niezależną firmą zewnętrzną,
specjalizującą się w testowaniu, pomiarach, przeglądach i konserwacji instalacji oraz sprzętu elektrycznego, która zna zakład i rozumie jego potrzeby, jest
ważna podczas opracowywania właściwego programu
zarządzania utrzymaniem ruchu dla fabryki.

n

Eric Nation jest dyrektorem generalnym
w firmie High Voltage Maintenance (HVM).
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ActiveShuttle – wprawia logistykę wewnątrzzakładową w ruch
System transportu samojezdnego ActiveShuttle właśnie wkracza do fabryki przyszłości
– jest uruchamiany szybko i bez konieczności
dostosowania istniejącej infrastruktury zakładu, intuicyjny w obsłudze, połączony i bezpieczny dla użytkowników!
Szybkie i łatwe uruchamianie, bez konieczności adaptacji istniejącej infrastruktury
zakładu.

Szybkie uruchamianie i bezpieczny
ruch w technologii Plug & Go

ActiveShuttle automatyzuje i standaryzuje wewnątrzzakładowy przepływ materiałów i towarów. W przyszłości wózki załadowane pojemnikami KLT będą się przemieszczać w sposób
bardzo elastyczny i bezpieczny. System ActiveShuttle może pracować w różnych trybach,
od transportu cyklicznego po dostawy materiałów w oparciu o zużycie. Dzięki funkcji automatycznego załadunku i rozładunku ręczna
obsługa to już przeszłość!

Logistyka wewnatrzzakładowa
w standardzie 4.0 z systemem
zarządzania ActiveShuttle

Z ActiveShuttle można tworzyć przejrzyste
i wydajne procesy wewnątrzzakładowe. System zarządzania ActiveShuttle (AMS) umożliwia elastyczną obsługę zamówień. Mogą one
być wprowadzane ręcznie lub automatycznie,
za pomocą systemów innych dostawców.
Wypróbuj działanie systemu ActiveShuttle
w dowolnym zastosowaniu w obszarze logistyki i produkcji i zbuduj flotę odpowiednio
do swoich potrzeb. Dostosuj system do obsługiwanych procesów. Zwiększ wydajność
logistyki wewnątrzzakładowej.

•	Wydajność: optymalizacja procesów logistycznych, oszczędność miejsca i materiałów, krótszy czas realizacji

Podstawowe dane techniczne

•	Wózki transportowe: 600 x 400 mm lub
400 x 400 mm
•	Waga ładunku: maks. 260 kg
•	Prędkość jazdy: maks. 1 m/s
•	Lokalizacja (SLAM) i nawigacja: Skaner
laserowy, odometria
•	Laserowy skaner zabezpieczający: Typ
3, SIL2, poziom wydajności d
•	ESD (wyładowania elektrostatyczne)
•	Akumulator litowo-jonowy (48 V 17 Ah)
•	Transfer danych: WLAN IEEE 802.11

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo
i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy i sterowania firmy Bosch Rexroth,
które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia
każdego formatu. Przedsiębiorstwo posiada
szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Dzięki inteligentnym komponentom, niestandardowym
rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch
Rexroth tworzy niezbędne środowisko dla
w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth
oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również

oprogramowanie i interfejsy do rozwiązań wykorzystujących Internet Rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło
w 2018 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro
przy zatrudnieniu na poziomie 32 300 pracowników.
Więcej informacji: www.boschrexroth.pl
Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około
410 000 pracowników na całym świecie (wg
danych z 31 grudnia 2018) i wygenerowała
w 2018 roku obrót w wysokości 77,9 mld euro.
Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods i Energy and Building
Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka
Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek
zależnych i regionalnych w 60 krajach świata.
Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów
serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150
krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz
sieć sprzedaży na całym świecie stanowią
podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa.
Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego
w Internecie. Grupa Bosch zatrudnia 69 500
współpracowników w zakresie badań i rozwoju
w 125 miejscach na całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość
życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która
jest „bliżej nas”.
n

Korzyści

•	Technologia Plug & Go: szybkie i łatwe
uruchamianie, bez konieczności adaptacji istniejącej infrastruktury zakładu
•	Adaptacja: automatyczna aktualizacja
mapy
•	Bezpieczeństwo: materiałów, ludzi
i maszyn
•	Elastyczność: praca w ramach procesów produkcyjnych i logistycznych, sterowanie ręczne lub automatyczne oraz
za pomocą innych systemów
•	Solidna konstrukcja: możliwość ciągłej
pracy w trybie mieszanym
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ELGI

Bezolejowe sprężarki ELGi Serii AB zapewniają wysokiej jakości
sprężone powietrze dla wiodącej winnicy we Francji, Château
Ollieux Romanis, która specjalizuje się w produkcji organicznej
ELGi Compressors Europe, spółka zależna
ELGi Equipments Limited, jeden z wiodących na świecie producentów sprężarek
powietrza, ogłosił dzisiaj instalację drugiej,
bezolejowej, sprężarki śrubowej z serii AB
„Always Better” w Château Ollieux Romanis, u wiodącego producenta ekologicznego
wina premium we francuskiej Langwedocji.
Urządzenie serii AB będzie obsługiwać linie
wypełnienia azotem i butelkowania wina.
Dzięki niskim kosztom eksploatacji, wysokiemu poziomowi niezawodności, stałej jakości
powietrza i lepszemu zwrotowi z inwestycji
seria ELGi AB udowadnia swoją przewagę,
zapewniając bezpieczeństwo produkcji, niezrównaną jakość powietrza zgodną z normami zgodności ISO8573-1 i ISO8573-7,
a jednocześnie zerowy poziom śladów zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Założona w 1868 roku Ollieux Romanis
jest jedną z największych prywatnych winnic
w Corbières. Zajmuje powierzchnię 130 hektarów. Właściciel winnicy Château Ollieux
Romanis, Pierre Bories, powiedział: – Przy
wyborze partnera w zakresie sprężarek powietrza do naszych procesów produkcyjnych
kluczową rolę odegrały dwa czynniki. Najwyższa jakość powietrza przy najniższych kosztach
eksploatacji, czyli zapewnienie zerowego ryzyka zanieczyszczenia olejem przy jednocześnie
najniższych możliwych kosztach produkcji.
Sprawą najwyższej wagi było dla nas zapewnienie spełnienia naszych surowych norm
jakości. Bezolejowe powietrze gwarantuje
bezolejowy azot, którego używamy podczas
procesu butelkowania. Wypełnianie azotem
niezawierającym oleju i składników mikrobiologicznych chroni wino przed zanieczyszczeniem i zapobiega różnicom w smaku lub
kolorze, zapewniając jednocześnie pożądany
okres przydatności do spożycia. Naszą pierwszą sprężarkę serii ELGi AB zainstalowaliśmy
przed rozpoczęciem procesu butelkowania
w marcu 2020 roku i do tej pory działała ona
bez zarzutu. Urządzenia serii AB zapewniają
bezolejowe powietrze o najwyższej jakości,
zgodnie z naszą misją wytwarzania wysokiej
jakości ekologicznego wina. Dziś cieszymy się,
że możemy zwiększyć wydajność systemu, dodając drugie urządzenie serii AB.
www.utrzymanieruchu.pl 		

Wino produkowane jest na terenach wokół Château Ollieux Romanis od 11. wieku,
a pod koniec lat dziewięćdziesiątych rodzinna winnica zaczęła wdrażać metody produkcji
ekologicznej. Wybór bezolejowych sprężarek
serii ELGi AB (AB37 VFD i AB30 VFD) jest
zgodny z celami winnicy w zakresie poprawy
zrównoważonego charakteru procesów.
– Produkując przez dziesięciolecia najwyższej jakości wina, trzeba mieć pewność,
że każdy etap procesu produkcji jest wykonywany nienagannie i przy zapewnieniu absolutnie najwyższej jakości. Sprężarki serii ELGi AB
uosabiają nasz nacisk na jakość we wszystkim,
co robimy, symbolizując rolę technologii i innowacji we wspieraniu tradycji, jednocześnie
zapewniając, że pozostajemy zaangażowani
w promowanie zrównoważonego rozwoju
biznesu i bardziej ekologicznego środowiska –
stwierdził Pierre Bories.
Przedstawiciel ELGi Compressors Europe, Nils Blanchard, powiedział: – Bezolejowe,
śrubowe sprężarki powietrza ELGi serii AB
stanowią prawdziwy przełom! Jednostki te
oferują klientom bezkompromisowe, bezolejowe rozwiązanie przy obniżonych kosztach
eksploatacji.
Château Ollieux Romanis jest świadectwem tego, w jaki sposób seria AB zapewnia
certyfikowane powietrze wysokiej jakości klasy „0”, a także znacznie zmniejszone koszty
konserwacji i łatwość obsługi w porównaniu
z dominującą technologią bezolejową. Sprężarki serii AB są zbudowane wokół jednostopniowego elementu śrubowego z wtryskiem
wody, z wbudowanym systemem hamowania

wzrostu drobnoustrojów i uzupełniania wody.
Jednostki są stworzone do pracy przy niskich
prędkościach i mogą działać w wysokich temperaturach otoczenia.
Od ponad 60 lat ELGi opracowuje światowej klasy produkty o najlepszych w swojej
klasie kosztach eksploatacji. Niezawodność
i niskie koszty eksploatacji przekładają się
na dłuższy czas sprawności urządzeń. Dzięki
temu firma ELGi jest pierwszym na świecie
producentem przemysłowych sprężarek powietrza, któremu przyznano nagrodę Deminga za doskonałość w kompleksowym zarządzaniu jakością od ponad sześciu dekad.

O firmie ELGi
ELGi Compressors to globalny producent
sprężarek powietrza, działający w niemal
wszystkich krajach europejskich, oferujący
szeroką gamę innowacyjnych i technologicznie zaawansowanych systemów sprężonego
powietrza. ELGi konsekwentnie pracuje nad
tym, aby klienci osiągali swoje cele w zakresie produktywności, jednocześnie utrzymując
niski koszt eksploatacji. ELGi oferuje pełną
gamę rozwiązań w zakresie sprężonego powietrza; od smarowanych olejem i bezolejowych rotacyjnych sprężarek śrubowych,
smarowanych i bezolejowych sprężarek tłokowych i sprężarek odśrodkowych, po osuszacze, filtry i akcesoria do montażu. Obejmująca ponad 400 produktów oferta firmy
znalazła szerokie zastosowanie w różnych
branżach. Więcej informacji na temat organizacji i jej produktów można znaleźć na stronie
www.elgiaircompressors.eu. 
n

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

I kwartał 2021

 79

PRODUKTY
INSTOM Sp. z o.o.

Inteligentne kolumny sygnalizacyjne
rewolucjonizują utrzymanie ruchu
Jednym z wyznaczników nowoczesnego zakładu produkcyjnego jest predykcyjne utrzymanie ruchu. Koncepcja ta – odmieniana przez
wszystkie przypadki – realizowana jest zwykle
przy wykorzystaniu skomplikowanych systemów klasy CMMS. Ale cel ten można osiągnąć
także znacznie prościej! System przyzywowy
SmartMonitor firmy WERMA umożliwia uzyskanie podobnych rezultatów w trzech prostych krokach.
Idea predykcyjnego utrzymania ruchu zakłada, że aby zapewnić niezakłóconą pracę zakładu wytwórczego, nie wystarczy na bieżąco
reagować na pojawiające się usterki. Każdą
awarię da się bowiem przewidzieć, a skoro
tak – można jej też zapobiec, zanim się pojawi.
Wymaga to jednak zmiany podejścia do konserwacji i przeglądów: zamiast okresowo kontrolować stan maszyn i urządzeń, trzeba stale
monitorować ich pracę i starać się wychwytywać oznaki wszelkich nieprawidłowości. A do
tego potrzebne są dane – o czasach przestojów, stopniu obłożenia poszczególnych maszyn, wykorzystaniu stanowisk roboczych i całych linii produkcyjnych. Dane te są zazwyczaj
zbierane przez czujniki i przetwarzane z wykorzystaniem zautomatyzowanych systemów
wspierających utrzymanie ruchu (CMMS),
połączonych z kolei z centralną bazą danych
całego przedsiębiorstwa. Wysokie koszty i nakłady związane z budową fizycznej warstwy infrastruktury takiego systemu sprawiają jednak,
że mogą sobie na to pozwolić jedynie duże,
zasobne przedsiębiorstwa.

Niemiecka firma WERMA udowadnia jednak, że ten sam cel można uzyskać w znacznie
prostszy sposób. Jej modułowy system przyzywowy SmartMonitor nie wymaga tworzenia
rozbudowanej architektury ani dodatkowych
nakładów na okablowanie, a jednocześnie dostarcza wszelkich informacji niezbędnych do
efektywnego zarządzania utrzymaniem ruchu.

Tak proste, że aż genialne

System SmartMonitor składa się zaledwie
z czterech podstawowych komponentów:
modułowej kolumny sygnalizacyjnej KombiSIGN i zamontowanego na niej nadajnika WIN
slave, odbiornika WIN master podłączonego
do serwera oraz panelu sterowniczego ANDON SmartBox (w przypadku manualnych
stanowisk). Urządzenia komunikują się ze sobą
w autorskiej bezprzewodowej sieci radiowej
WIN (Wireless Information Network) firmy
WERMA, dzięki czemu nie wymagają dodatkowego okablowania, a jednocześnie pozostają w dużej mierze niewrażliwe na zakłócenia
płynące z otoczenia. Choć każdy nadajnik ma
zasięg do 300 metrów, to w idealnych warunkach możemy mu zapewnić aż 900 metrów
zasięgu. Wynika to z faktu, że nadajniki komunikują się między sobą maksymalnie do 3
poziomów, dzięki czemu pełnią w sieci również
funkcje propagatora sygnału (repeatera). Rolę
elementu pośredniczącego między maszyną
a komputerem (serwerem) odgrywa tu odbiornik WIN master, który w czasie rzeczywistym
może zbierać sygnały nawet z 50 stanowisk

roboczych (nadajników) jednocześnie. W ramach jednej bazy danych mogą funkcjonować
4 odbiorniki – co oznacza monitorowanie do
200 stanowisk.
Co więcej, sygnały te wykraczają daleko
poza standardowy komunikat o awarii maszyny. Jako że każda kolumna może emitować
je w dwóch trybach: światłem ciągłym lub
migającym, łącznie może nadawać aż osiem
różnych komunikatów. Sygnały te można dowolnie zdefiniować w systemie, nadając im
indywidualne nazwy, a tym samym otrzymać
osiem różnych informacji na temat tego,
w jakim stanie znajduje się aktualnie dane
urządzenie. Zebrane i przetworzone informacje z wykorzystaniem całkowicie darmowego
oprogramowania MDC (Machine Data Collection), pozwalają uzyskać pełny obraz tego, co
dzieje się w hali produkcyjnej.

Przewidzieć usterkę

Dla pracowników działu utrzymania ruchu informacje te mają fundamentalne znaczenie:
pozwalają bowiem szybko reagować w sytuacji, gdy dojdzie do nieplanowanego przestoju maszyny. Każda awaria jest bowiem od
razu widoczna w systemie, a komunikat o niej
może zostać dodatkowo przesłany w formie
wiadomości mailowej lub SMS-a (wystarczy
zintegrować SmartMonitor z bramką GSM).
Aby jednak zapobiec podobnym awariom w przyszłości, a więc stworzyć system
predykcyjnego utrzymania ruchu, nie wystarczy analizować bieżących informacji systemowych. Trzeba sięgnąć głębiej – do danych
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historycznych na temat awarii rejestrowanych
w przeszłości oraz stopnia wykorzystania
danej maszyny czy stanowiska roboczego
w odniesieniu do całego parku maszynowego. Informacje te – zgromadzone i zestawione w oprogramowaniu MDC – stanowią podstawę do obliczania całkowitej efektywności
wyposażenia (wskaźnika OEE), a także analizy
trendów. Zebrane w formie raportów w formacie Word, Excel lub PDF ułatwiają identyfikację źródeł potencjalnych usterek, zanim
rzeczywiście one wystąpią.

Elastyczność do kwadratu

Z punktu widzenia kadry zarządzającej system
SmartMonitor firmy WERMA oferuje same zalety: jest niedrogi, bardzo funkcjonalny, a nade
wszystko – elastyczny. I to nie tylko ze względu
na możliwość swobodnego doboru lokalizacji
kolumn, ale także z uwagi na fakt, że można je
zintegrować z każdą maszyną – zarówno nowego, jak i starszego typu. A jeśli zakład korzysta już z kolumn sygnalizacyjnych KombiSIGN,
można je w bardzo prosty sposób połączyć
z całym systemem i siecią WIN, dodając do
nich nadajnik WIN slave.

FLUKE

Fluke wprowadza na rynek kamerę
termowizyjną TiS20+ MAX,
z możliwością ciągłej pracy przez ponad
5h, w zakresie temperatur aż do 400°C
W rok po premierze kamery termowizyjnej
TiS20+ firma Fluke wprowadza do sprzedaży
w Polsce kamerę Fluke TiS20+ Max, oferującą jeszcze bardziej zaawansowane możliwości
pomiarowe w zakresie termografii. Kamera
TiS20+ Max jest przeznaczona m.in. dla elektryków obsługujących obiekty komercyjne,
techników obsługujących instalacje grzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne czy chłodnicze,
oraz techników utrzymania ruchu. Kamera
TiS20+ może pracować bez przerwy przez ponad 5 godzin, obsługuje zakres temperatur od
-20 do 400 °C oraz zapewnia stopień ochrony
przed kurzem i wodą IP54.
Kamera TiS20+ Max pomoże zespołom
technicznym maksymalnie szybko wykrywać
problemy, niezależnie od tego, czy poszukiwane są np. przyczyny nierównomiernego obciążenia rozdzielnicy, czy przeprowadzana jest
inspekcja systemu wentylacyjnego.
Zastosowana w kamerze TiS20+ technologia IR-Fusion łączy obrazy w paśmie światła
widzialnego z obrazami w paśmie podczerwieni. Dzięki temu można szybciej przeprowadzać inspekcje oraz tworzyć dokładniejsze
raporty. Wystarczy użycie jednego przycisku,
by zarejestrować obrazy od pełnej podczerwieni do pełnego światła widzialnego w celu
dokładnego zlokalizowania problemu.

Główne cechy kamery TiS20+ Max:
Nie dziwi więc, że z możliwości oferowanych przez SmartMonitor korzysta na
co dzień wiele renomowanych przedsiębiorstw – i to zarówno małych, jak i tych
największych, jak np. Continental, TRW czy
E.Leclerc. Szczególnym zaufaniem darzy go
branża automotive, ale stosują go w swoich
zakładach także m.in. przetwórcy tworzyw
sztucznych, producenci maszyn, firmy logistyczne czy sektor spożywczy. A to dopiero
początek: SmartMonitor wciąż bowiem zyskuje na popularności. Znany i chętnie wdrażany w Europie Zachodniej, w naszej części
kontynentu dopiero przebija się do świadomości przedsiębiorców. I ma wszelkie szanse,
aby masowo podbić ich serca.
n
www.utrzymanieruchu.pl 		

•	Zakres pomiaru temperatur od -20 do
+400 °C
•	Płynna regulacja poziomu nakładania
obrazów w funkcji IR-Fusion na ekranie
dotykowym – aby dostosować ustawienia, wystarczy przesunąć palcem po
ekranie
•	Bardzo długi czas pracy akumulatorów
•	Rozdzielczość 10800 pikseli (120x90)
•	3,5 calowy wyświetlacz LCD z ekranem
dotykowym ułatwia wyszukiwanie i usuwanie awarii
•	Automatyczne sortowanie obrazów za
pomocą funkcji oznaczania zasobów
Fluke Connect; porządkowanie i wyszukiwanie obrazów według zasobu, ważności i tytułu

•	Odporność na upadek z wysokości 2
metrów
•	Odporność na działania wody i pyłu –
klasa szczelności IP54
•	Tworzenie szczegółowych raportów
•	Dostęp do termogramów przechowywanych w chmurze
Więcej informacji o produktach Fluke znaleźć
można na stronie: https://www.fluke.com/pl-pl
Fluke Corporation, firma założona w 1948
roku, jest światowym liderem w produkcji
przenośnych przyrządów pomiarowych do
profesjonalnych zastosowań. Przyrządy Fluke
służą do diagnostyki i rozwiązywania problemów o zasadniczym znaczeniu dla płynnego
funkcjonowania w branży. Klientami Fluke są
technicy, inżynierowie, elektrycy, metrolodzy
i specjaliści zajmujący się: diagnostyką budowlaną, instalatorstwem, usuwaniem awarii
i zarządzaniem przemysłowymi urządzeniami
elektrycznymi i elektronicznymi oraz procesami kalibracji, związanymi z kontrolą jakości,
a także rekonstrukcją i renowacją. W ciągu
ostatnich pięciu lat przyrządy marki Fluke zdobyły ponad 50 nagród, w tym nagrody Test
and Measurement World Best in Test, Control
Engineering Engineer’s Choice oraz Plant Engineering Product of the Year.
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OD PODSTAW
Ryszard Nowicki

Conscientia1 w utrzymaniu ruchu

Ś

wiadomość – to podstawowy stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, w tym przede wszystkim z własnych
procesów myślowych. Ale nie tylko. Jednostka świadoma winna sobie zdawać sprawę także ze zjawisk
zachodzących w środowisku zewnętrznym oraz być w stanie
na nie reagować.
Kiedy poznaję nowego człowieka, który zajmuje wysoką
pozycję w dziale UR przedsiębiorstwa, ze względów oczywistych chciałbym jak najszybciej poznać jego poglądy: jak ocenia organizację, w której działa, jakie ma wizje jej rozwoju, jaką
ma samoświadomość (tzn. świadomość możliwości tej organizacji, stosunków wewnętrznych oraz powiązań ze światem,
na rzecz którego działa, a także, a może przede wszystkim, odrębności grupowej, tzn. zróżnicowania w odniesieniu do
innych podobnych organizacji).
PRZEMYSŁ 4.0…. UTRZYMANIE RUCHU 4.0 …. kiedy poznaję takiego człowieka, chciałbym wiedzieć, jak pozycjonuje UR
w swoim przedsiębiorstwie: czy jest to poziom UTRZYMANIE RUCHU 3.0, a może
wciąż 2.0, a może… Chciałbym wiedzieć…
Mimo że wiele takich spotkań miało miejsce,
to nigdy nie było mi dane tego poznać. Rozmówcy na ogół był znany współczesny słowotok,
natomiast wynikający z samoświadomości obraz rzeczywistości, wskazujący na racjonalną wizję rozwoju UR w jego
przedsiębiorstwie, nie rysował się nawet mgliście.
Kiedy poznaję człowieka pracującego w UR przez dłuższy
czas i zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, chciałbym
wiedzieć, ile pętli „OODA” udało mu się wykonać. Natomiast
rozpoznaję, że w zdecydowanej większości są to ludzie przytłoczeni bieżącymi problemami, a w rozmowie z nimi trudno doszukać się śladów ciągu myślowego jak pokazany na schemacie
(„loop” – po angielsku „pętla”).
Rozmawiam z dyrektorem technicznym dużego przedsiębiorstwa. Rozmowa ma miejsce w początkowej fazie miliardowej inwestycji, realizowanej poprzez EPC, które w tym
samym czasie finalizuje podobną inwestycję w innej lokalizacji.
Mam jednoznacznie wyrobiony pogląd na jakość wdrożenia
systemów nadzoru stanu technicznego w kończącym się projekcie (pewne rzeczy można było zrobić lepiej, pewnych błędów uniknąć) i doskonale wiem, jak popełnione odstępstwa
od najlepszej inżynierskiej praktyki będą wpływać na jakość
i koszty UR w kolejnym ćwierćwieczu oraz, gdyby ktoś zechciał te odstępstwa skorygować, jaki będzie koszt tych działań w porównaniu z kosztami poprawnego wykonania w fazie
1
2
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realizacji inwestycji. Mam także zdecydowanie negatywny pogląd co do redakcji rozdziału SIWZU dotyczącego systemów
nadzoru dla inwestycji w przedsiębiorstwie mego rozmówcy.
Zadaję pytanie: „Czy planuje Pan odwiedzić …ich?” Ku memu
zaskoczeniu słyszę szczerą odpowiedź: „Nie, z konkurencją
nie rozmawiamy”. Kontynuuję bardziej bezpośrednio: „Pewne
rozwiązania zostały zrealizowane z naruszeniem wytycznych
w aktualnie obowiązujących standardach międzynarodowych”.
Rozmówca zdecydowanie nie jest zainteresowany poznaniem
szczegółów. Przelatują mi myśli: „Przymglenie proste? Zespół
pomroczny? A może już amentywny?”2.
Ktoś może pomyśli, że to sytuacja odosobniona. Otóż
nie. To statystycznie prawie pewnik. Większość menedżerów
mogących mieć wpływ na jakość wdrożeń systemów online
wspomagających UR prezentuje zdecydowaną niechęć do
rozmów technicznych dotyczących obserwacji (faza
„OBSERWACJA” w OODA) sposobu działania
wykorzystywanych systemów oraz możliwego
zorientowania (faza „ORIENTACJA”), prowadzącego do polepszenia (faza „DECYZJA”)
status quo. Tylko raz znalazłem się w sytuacji,
kiedy po jakimś wystąpieniu podszedł do
mnie nieznany mi wcześniej dyrektor znanego
wszystkim czytelnikom I&UR przedsiębiorstwa
i spytał: „Udzieliłby mi pan korepetycji?”. Wyjątek
potwierdzający regułę.
Łacińska conscientia mówi, że świadomość to jest takie
coś, co wynika „z wiedzy”. Otóż, aby się we współczesnych tematach UR efektywnie poruszać, trzeba mieć tę wiedzę dość
szeroką. W minionych dekadach do praktyki wdrożono szereg
nowych technik wspomagających UR w stosunku do wykorzystywanych jedną generację pokoleniową wcześniej. Techniki,
w szczególności bazujące na sygnałach dynamicznych, wymagają zaawansowanych metod akwizycji i analizy. Podobnie jak
karta rowerowa nie upoważnia do jazdy samochodem ani prawo jazdy do pilotowania, tak samo do konwersji danych w informacje użyteczne dla UR potrzebna jest wiedza i umiejętność. Te ostatnie nie tylko warunkują możliwość przejścia na
poziom bardziej zaawansowanego UR (np. preskryptywnego),
ale również pomagają w ustrzeganiu się równolegle rozwijających się zagrożeń (np. przez stosowanie rozwiązań spełniających współczesne wymagania cyberbezpieczeństwa).

Ryszard Nowicki jest niezależnym ekspertem z wieloletnim
doświadczeniem w zakresie systemów nadzoru i diagnostyki
stanu technicznego majątku produkcyjnego.

Łaciński wyraz określający świadomość. Pochodzi od „con-” = „z” oraz „-scientia” = „wiedza”.
Niektóre zespoły zburzeń świadomości.
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FOLIA
Zielona rewolucja
w obróbce metali

Przyjazna środowisku gama produktów FOLIA jest rewolucją w dziedzinie obróbki metali.
Charakteryzuje się doskonałą zdolnością smarującą oraz siłą chłodzenia wody, oferuje
użytkownikom unikalne rozwiązanie do wielu różnych operacji obróbczych.

• Bezpieczny skład

• Brak zapachu

• Wydłużony czas pracy narzędzi

• Technologia wolna od boru

• Nie powoduje chorób skóry

• Wydłużony czas pracy produktu

• Brak symboli zagrożenia

• Nie pieni się

• Zmniejszona konsumpcja

• Nie zaoleja maszyn / miejsc pracy

• Zwiększona produktywność

Total Polska Sp. z o.o.
www.total.com.pl

