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Z wielką przyjemnością informuję Was, że COVID-19 nie jest głównym tematem tego nu-
meru. Oczywiście pandemia jeszcze się nie skończyła, więc nadal będziemy pisać o waż-
nych sprawach dotyczących Waszej pracy. Na przykład piszemy o pracy zdalnej (nie będę 
już nazywać jej „pracą z domu”, a raczej „pracą z dowolnego miejsca”, a dokładniej „pracą 
zdalną”), w artykule „Jak osiągnąć sukces w automatyzacji zdalnej” na stronie 52. Piszemy 

również o tym, jak utrzymać bezpieczeństwo pracowników, gdy fabryki zaczynają się ponownie otwie-
rać, w artykule zatytułowanym „Zachowanie bezpieczeństwa w 'nowej normie' COVID-19” na stronie 
56. Ale to, że nie są to główne tematy numeru, jest nowością samą w sobie. Myślę, że wszyscy możemy 
odetchnąć z ulgą, bo najgorsze już minęło i jeśli zachowamy środki ostrożności, w przyszłości będziemy 
mogli powoli wracać do normalności. 

O czym więc jest temat z okładki tego wydania? O czymś, z czego każdy kierownik utrzymania ru-
chu albo korzysta dzisiaj, albo planuje korzystać w przyszłości. Mowa o zarządzaniu zapasami i plano-
waniu zasobów za pomocą systemu ERP. Ale systemy ERP, jak wszystko na świecie dzisiaj, a zwłaszcza 
w produkcji, są przenoszone do chmury, a my wszyscy musimy zrozumieć, co to oznacza dla zarządza-
nia dowolnymi zasobami, od części zamiennych do surowców. W artykule zatytułowanym „Co musisz 
wiedzieć o ERP w chmurze” na stronie 38 zapoznacie się z etapami oceny oraz tym, czy transformacja 
systemu to właściwy krok dla Waszej firmy, a jeśli tak, to jak uniknąć najczęstszych błędów przy jego 
realizacji. 

Pozostając w temacie platform opartych na chmurze, omawiamy kolejną najważniejszą aplikację 
dla osób zarządzających produkcją i korzystających z chmury: wielozakładowe komputerowe syste-
my zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS). W artykule zatytułowanym „Wskazówki, jak osiągnąć 
sukces w przypadku wielozakładowego systemu CMMS” na stronie 42 opowiadamy historię czterech 
firm, które dokonały wdrożenia wielozakładowego systemu CMMS, uzyskując skonsolidowany widok 
operacji i ustandaryzowane praktyki utrzymania, a także przedstawiamy sześciostopniowy proces za-
rządzania przejściem na zintegrowany, wielozakładowy system CMMS. 

Jednym z obszarów działania przedsiębiorstwa, który jest ważny obecnie, ale będzie niezwykle 
ważny, jeśli nie najważniejszy, w przyszłości, jest zrównoważony rozwój. Inicjatywy UE, kredyty wę-
glowe i przepisy rządowe mają na celu przekształcenie przemysłu w ciągu najbliższych kilku lat i dzie-
sięcioleci, tak abyśmy jako społeczeństwo byli neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla do 
2050 roku. Może się to wydawać odległą przyszłością, ale zadanie jest bardzo trudne, a przekształcenie 
naszych źródeł energii w odnawialne lub jądrowe zajmie następne 30 lat, tylko pod warunkiem że za-
czniemy już teraz. Na stronie 24 przyglądamy się sukcesowi polskiej firmy CEDO, która już rozpoczęła 
działania i z sukcesem dokonuje wewnętrznych transformacji. 

Teraz, kiedy kryzys pandemiczny mamy już za sobą, zaczyna się prawdziwa praca polegająca na 
wprowadzaniu niezbędnych zmian w celu dostosowania naszej platformy zarządzania do najnowszych 
technologii i doprowadzenia naszych fabryk do zerowej emisji dwutlenku węgla. Zadaniem magazynu 
I&UR jest pomóc Wam w osiągnięciu tego celu. 

To tyle słowem wstępu, a teraz wracajmy do pracy!

http://mtc.krakow.pl/
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Grupa Kapitałowa Transition Technologies („Grupa”), 
dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla 
energetyki, przemysłu i medycyny, wypracowała  
w I kwartale 2021 roku przychody w wysokości 107 mln 
zł. EBITDA Grupy wyniosła blisko 11 mln zł (+23% r/r), 
zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 103 mln zł (+3% r/r). 

Największe wzrosty przychodów ze sprzedaży rok do roku Grupa 
odnotowała w dwóch sektorach działalności: +16% w obszarze usług 
outsourcingu, +35% w dziale najnowocześniejszych technologii AR, 
IoT i VR. Backlog zamówień na koniec marca 2021 roku był na pozio-
mie 75% tegorocznych założeń.

– Pierwszy kwartał 2021 roku możemy podsumować jako inten-
sywny i bardzo dobry zarówno pod względem sprzedaży, jak i zyskow-
ności. Chcemy rozwijać się nie tylko organicznie, ale także poprzez 
akwizycje. Mamy dobre perspektywy, obserwujemy silny popyt na 
nasze usługi w  kluczowych dla naszej firmy sektorach. Poza bardzo 
dobrymi wynikami finansowymi kończymy pierwszy kwartał również 
z wieloma ważnymi wydarzeniami. Między innymi rozpoczęliśmy pre-
stiżowy projekt dla NATO, otworzyliśmy biuro w Niemczech i doko-
naliśmy pierwszej akwizycji. Powiększamy również stale nasz zespół 
– zatrudniliśmy właśnie dwutysięcznego pracownika. Nie zwalniamy 
tempa rozwoju, pozyskujemy kolejne zamówienia, wykorzystując 
możliwości rynkowe – mówi Konrad Świrski, prezes Grupy Kapita-
łowej Transition Technologies. 

Grupa na początku 2021 roku podpisała kontrakt z NATO – do-
łączyła do grona firm oraz instytucji naukowych wspierających Inno-
vation Hub, specjalną jednostkę przy Dowództwie ds. Transformacji 
NATO w Norfolk (USA). Eksperci Grupy będą wsparciem w obszarze 
rozwoju systemów informatycznych. 

W  okresie pandemii Grupa otworzyła kolejne zagraniczne biu-
ro. Po Malezji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Tajwanie 

i Francji w styczniu 2021 roku działalność rozpoczęło niemieckie biu-
ro zlokalizowane w Monachium, które jest odpowiedzialne za rozwój 
oraz dostarczanie usług i systemów informatycznych dla firm przemy-
słowych na rynku niemieckim. 

W  lutym 2021 roku Grupa sfinalizowała pierwszą akwizycję, 
przejmując polską firmę Algomine, specjalizującą się w dostarczaniu 
innowacyjnych rozwiązań informatycznych do monetyzacji potencja-
łu danych. 

Strategia zrównoważonego rozwoju 
#TTgoesGreen
Grupa kontynuuje strategię #TTgoesGreen, w  ramach której m.in. 
stale minimalizuje ślad węglowy, usprawnia procesy oraz wprowa-
dza systemy niwelujące wpływ działalności na środowisko. Proekolo-
giczne rozwiązania widoczne są także w portfolio produktów i usług. 
Grupa stworzyła specjalne rozwiązania dla sektora OZE – LuxTrade 
Green Energy, które wdraża już dla klientów w Polsce i na Ukrainie. 

Grupa Kapitałowa Transition Technologies to posiadająca polski kapi-
tał grupa firm działająca globalnie. Od 1991 r. dostarcza zaawansowa-
ne rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 i bioinformatyki 

oraz zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji opro-
gramowania dla wielu światowych korporacji. W skład grupy wchodzi 
10 wyspecjalizowanych w swoich obszarach spółek. Grupa posiada 23 

biura na 3 kontynentach, w których zatrudnia ponad 2000 osób.

TRANSITION TECHNOLOGIES

Dobry początek
2021 roku w Grupie
Transition Technologies
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ENDRESS+HAUSER

Endress+Hauser i ControlTec połączyły siły  
w ramach umowy partnerskiej
Podpisana 6 maja br. umowa między Endress+Hauser i ControlTec stanowi zwieńczenie wieloletniej współpracy. Na 
porozumieniu zyskają klienci, którzy od firm projektowych oczekują kompleksowej usługi, a zarazem sprawdzonych 
rozwiązań technicznych i pomiarowych. 

– Zacieśnienie współpracy pozwoli nam z po-
wodzeniem wymieniać się doświadczeniem 
i wiedzą techniczną, z korzyścią dla klientów. 
Nasze firmy znają się i współpracują ze sobą 
od lat. Podpisanie umowy partnerskiej pomo-
że nam jeszcze bardziej zjednoczyć siły i wy-
pracować rozwiązania, które nas rozwiną, 
a  jednocześnie pozwolą zwiększyć przewagę 
konkurencyjną – wyjaśnia Szymon Dolata, 
wiceprezes ControlTec Sp. z o.o.

Umowa obejmuje zagadnienia związa-
ne z  promocją, podnoszeniem kompetencji 
pracowników, wymianą informacji na temat 
inwestycji i szans sprzedaży. Dla podmiotów 
działających w obszarze automatyki przemy-
słowej: ControlTec – jako firma projektująca 
układy pomiarowe i systemy sterowania, oraz 
Endress+Hauser – jako dostawca urządzeń 
pomiarowych, o  uzupełniającej się ofercie, 
taka umowa stanowi naturalny kolejny etap 
współpracy.

– Endress+Hauser, podobnie jak Con-
trolTec, działa w  wielu branżach, na różnych 
płaszczyznach. Każda z firm ma obszary dzia-
łalności, w których od lat budowała swoje kom-
petencje. Na szczęście oferta i  doświadczenia 
obu firm się uzupełniają. Stąd potrzeba zacie-
śnienia współpracy i  wzmocnienia pozycji na 
kolejnych rynkach – mówi Maciej Sieczka, pre-
zes zarządu Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. 

O ControlTec
ControlTec to polska firma z prywatnym ka-
pitałem, specjalizująca się w  kompleksowej 
realizacji zadań z  zakresu automatyki prze-
mysłowej i  instalacji elektrycznych. Historia 
Spółki rozpoczęła się w roku 2002. Dziś Con-
trolTec jest jedną z  największych spółek na 
rynku niezależnych integratorów systemów 
automatyki ze studwudziestoosobową kadrą 
inżynierską. Niezależnie od koniunktury 
rynkowej w  ostatnich latach notowaliśmy 
coroczne wzrosty obrotów. ControlTec to 
przede wszystkim firma inżynierska. Nie bez 
znaczenia jest lokalizacja Spółki – w jednym 

z  najsilniejszych ośrodków akademickich 
w Polsce, będącym źródłem stworzonej i na-
dal powiększającej się kadry.

Niezmiennie główna siedziba firmy to 
Wrocław, jednak w  odpowiedzi na potrzeby 
rynku w roku 2014 stworzyliśmy dwa dodat-
kowe oddziały zlokalizowane w  Płocku oraz 
Gdańsku. Podstawowy obszar działalności 
ControlTec to rynek wytwarzania energii 
elektrycznej głównie w kraju, nie zamyka nas 
to jednak lokalnie i z powodzeniem braliśmy 
udział w  wielu przedsięwzięciach zagranicz-

nych, zarówno w  Europie (Szwecja, Bułga-
ria, Bośnia-Hercegowina), jak i  poza Europą 
w  krajach takich jak Arabia Saudyjska, Bah-
rajn, Liban czy Turcja). Kompetencje pra-
cowników ControlTec pozwalają na realizację 
całości zadań związanych z automatyzacją pro-
cesów przemysłowych, począwszy od doboru 
urządzeń pomiarowych i sterujących, poprzez 
projekt instalacji elektrycznych i  automatyki, 
przygotowanie oprogramowania sterującego 
stacji automatyki oraz stacji roboczych, przy-
gotowanie prefabrykatów urządzeń, monta-

że obiektowe, aż po uruchomienie instalacji 
i przekazanie do eksploatacji.

Firma ControlTec zajmuje się również ge-
neralnym wykonawstwem w  energetyce i  in-
nych branżach.

O Endress+Hauser
Endress+Hauser to światowy lider w obszarze 
aparatury pomiarowej, usług i  rozwiązań do 
automatyki przemysłowej. Firma produkuje 
układy do pomiaru przepływu, poziomu, ci-
śnienia, temperatury, analizy cieczy i  gazów 

oraz rejestracji danych. Optymalizuje również 
procesy produkcyjne pod kątem wzrostu wy-
dajności, bezpieczeństwa i  redukcji wpływu 
na środowisko. Opierając się na wieloletnim 
doświadczeniu, tworzy przyrządy pomiarowe 
dedykowane potrzebom przemysłu chemicz-
nego, spożywczego, farmacji, biotechnologii, 
energetyki, metalurgii, papiernictwa, górnic-
twa i przetwórstwa kruszyw, gazu i ropy nafto-
wej oraz gospodarki wodno-ściekowej.  n

 Więcej informacji: 
www.pl.endress.com, www.controltec.pl
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Budowa i uruchomienie nowej hali produkcyjnej to spore wyzwanie, a w czasach zdominowanych przez pandemię 
skala trudności jego skutecznej realizacji znacząco wzrasta. Obecny sukces, jakim jest uruchomienie pierwszych linii 
produkcyjnych nowej hali Danfoss w Grodzisku Mazowieckim, to przede wszystkim efekt ogromnego zaangażowania 
i wsparcia ze strony pracowników firmy. 

W październiku ubiegłego roku Danfoss poin-
formował o  rozpoczęciu rozbudowy swojego 
kampusu w Grodzisku Mazowieckim. W dniu 
25 maja 2021, po 7 miesiącach intensywnej 
pracy, kolejny etap budowy nowej fabryki zo-
stał uwieńczony sukcesem – sukcesem, który 
nie byłby możliwy bez aktywności i olbrzymie-
go wsparcia pracowników. Uruchomienie no-
wej hali produkcyjnej to projekt wymagający 
bardzo dobrego planowania, zwłaszcza w  tak 
trudnych czasach. Przeniesienie poszczegól-
nych linii produkcyjnych z  Danii do Polski 
wymagało od osób zaangażowanych w  reali-
zację projektu częstych wyjazdów. – Niektórzy 
z  pracowników zdecydowali się wyjechać do 
Danii na dłużej niż rok. Inni systematycznie wy-
jeżdżają w regularnych odstępach czasu, dzieląc 
swoje życie pomiędzy oba kraje po to, aby jak 
najlepiej poznać technologię, maszyny i skoordy-
nować cały proces przeniesienia poszczególnych 
linii produkcyjnych – mówi Jarosław Strzelczyk, 
Head of Manufacturing Transition. – A wszyst-
ko przy zachowaniu jak najwyższych standar-
dów bezpieczeństwa. W ciągu ostatniego roku 
firma przeprowadziła setki testów COVID-19 
– każdorazowy wjazd do Danii to 4 takie testy 

dla każdego podróżującego pracownika.
Nad przeniesieniem produkcji do nowej fa-

bryki Danfoss w Grodzisku Mazowieckim czu-
wa 16 zespołów projektowych – 12 odpowie-
dzialnych w  sumie za 45 linii produkcyjnych 
i  4 dodatkowe, zajmujące się przeniesieniem 
magazynu, laboratorium i  funkcji utrzymania 
ruchu. Na sprawne i skuteczne działania mia-
ła wpływ również konstrukcja zespołów pro-
jektowych, w skład których wchodzą zarówno 
wieloletni doświadczeni pracownicy Danfoss, 
jak i  osoby nowo zatrudnione, przynoszące 
do firmy świeże spojrzenie. Wciąż trwa dalsza 
rekrutacja pracowników do nowej hali, gdzie 
zatrudnionych zostanie 330 nowych osób. To 
nie jedyne trwające procesy rekrutacyjne. Do 
końca roku w  kampusie w  Grodzisku Mazo-
wieckim zatrudnienie znajdzie w  sumie 400 
nowych pracowników. 

Jak przystało na firmę będącą liderem in-
nowacyjnych rozwiązań, do realizacji Projek-
tu 2020 wykorzystano nowoczesne narzędzia, 
umożliwiające stworzenie modelu całej hali 
i  wirtualne spacery po fabryce. Dodatkowo 
okulary rzeczywistości mieszanej HoleLens2 
pozwoliły pracownikom w Polsce na dokładne 

zapoznanie się z maszynami znajdującymi się 
nadal w Danii. Urządzenie umożliwia widzenie 
otaczającej nas rzeczywistości z  naniesionymi 
hologramami. – Możemy na przykład wyświe-
tlić model 3D jakiegoś urządzenia i zawiesić go 
przed sobą albo położyć na stole – mówi Adam 
Gaik, Sr. Project Engineer Global MT. – Uży-
wając dłoni, możemy ten wirtualny przedmiot 
obracać, powiększać lub pomniejszać. Możemy 
go też swobodnie obejść dookoła. 

Istotnym wyzwaniem, któremu udało się 
sprostać, było również zachowanie ciągłości 
produkcji na poszczególnych liniach, dzięki 
czemu maksymalnie ograniczono wpływ relo-
kacji fabryki na klientów Danfoss. Możliwe to 
było dzięki stopniowemu przenoszeniu i  sys-
tematycznemu uruchamianiu kolejnych linii 
produkcyjnych, a także dzięki budowie maga-
zynu wyrobów gotowych w kampusie Danfoss 
w Grodzisku Mazowieckim. 

W dniach 25–28 maja 2021 w nowej gro-
dziskiej fabryce uruchomione zostaną 3 linie, 
na których produkowane będą: zawory bez-
pieczeństwa chroniące przed niekontrolowa-
nych wzrostem ciśnienia, mające zastosowanie 
w  przemysłowych instalacjach chłodniczych, 

DANFOSS

Kolejny etap rozbudowy kampusu Danfoss  
w Grodzisku Mazowieckim zakończony sukcesem
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elektryczne zawory regulacyjne CCMT służą-
ce do regulacji ciśnienia w  transkrytycznych 
układach chłodniczych z  CO₂ oraz cewki do 
sterowania zamykaniem i  otwieraniem zawo-
rów różnego typu. Pierwszym etapem po uru-
chomieniu wszystkich trzech linii będzie pro-
dukcja pilotażowa, mająca na celu weryfikację 
jakości produktu i całego procesu. Po akcepta-
cji wyników przeprowadzonych tekstów pro-
dukcja będzie kontynuowana w sposób ciągły. 
Kolejne linie produkcyjne będą systematycznie 
przenoszone do Grodziska, a cały proces relo-
kacji potrwa do końca bieżącego roku. W su-
mie otworzonych zostanie 45 linii produkcyj-
nych, magazyn i laboratorium.

Równolegle powstaje biurowa część bu-
dynku – pierwszy moduł jest gotowy. Do koń-
ca czerwca oddany do użytku zostanie drugi 
moduł biurowy i budynek laboratorium, a na-
stępnie do końca listopada budynek magazynu 
i dodatkowe 1000 m2 powierzchni produkcji.

Nowo budowana hala produkcyjna i  biu-
rowe części budynku zostały zaprojektowane 
w taki sposób, aby zminimalizować wpływ ich 
eksploatacji na środowisko, a także by zapew-
nić wysoki komfort pracy. W celu ograniczenia 
strat ciepła budynek został zaprojektowany 
z zachowaniem parametrów przewyższających 
wymagania WT2021. Zastosowany zostanie 
również system odzysku ciepła z  agregatów 
wody lodowej oraz ze sprężarek powietrza, aby 
w efektywny i czysty sposób przygotować cie-
płą wodę użytkową, a także ogrzać hale i biura. 
Jeśli ciepło odzyskane z kompresorów i syste-
mu chłodzenia będzie niewystarczające, pierw-
szym głównym źródłem ciepła będą pompy 
ciepła powietrze-woda, a jako rezerwę na okres 
szczytowego zapotrzebowania na ciepło prze-
widziano kotły gazowe. Zastosowana zostanie 
również wentylacja z rekuperacją. Całość kon-
trolowana będzie przez zaawansowany system 
zarządzania budynkiem BMS. W  projekcie 
przewidziano również dalszy rozwój inwesty-
cji – na parkingu infrastrukturę niezbędną do 
przyszłej instalacji punktów ładowania samo-
chodów elektrycznych, a na dachu możliwość 
montażu paneli fotowoltaicznych. 

Co więcej, w  nowej fabryce produkowa-
ne będą urządzenia, które w  istotny sposób 
przyczynią się do dbałości o  środowisko – 
oszczędności zasobów, wody i  energii oraz 
ograniczenia strat żywności, zgodnie z  ideą 
zrównoważonego rozwoju, który jest głęboko 
zakorzeniony w DNA firmy Danfoss.

 www.danfoss.com/pl-pl

Działalność targowa została unieruchomiona 
ponad 14 miesięcy temu, z  krótką jesienną 
przerwą , kiedy organizacja wystaw była moż-
liwa  –To jest branża, która została pierwsza 
zamrożona i ostania uwolniona – mówi prezy-
dent Kielc Bogdan Wenta. – Targi, to element 
pobudzenia życia gospodarczego, płuca dla 
każdego miasta, regionu, w  którym funkcjo-
nują. Wystarczy wspomnieć, że jedna złotówka 
zostawiona na targach, to 6 złotych wydanych 
w mieście na taksówki, hotele, zostawione w re-
stauracjach i kwiaciarniach. 

Rząd zdecydował, że targi mogą wystarto-
wać 6 czerwca w reżimie 1 osoba na 15 metrów 
kwadratowych – W  rzeczywistości oznacza to, 
że pierwsze wystawy odbędą się we wrześniu – 
wyjaśnia Andrzej Mochoń prezes Targów Kiel-
ce. – Wystaw nie organizuje się bowiem w kilka 
dni. Ostatni rok pełen obostrzeń pokazał nam, że 
jesteśmy bardzo społeczni, spragnieni kontaktów 
osobistych i to jest źródłem mojego optymizmu co 
do przyszłości targów. Służą one bowiem budo-
waniu zaufania niezmiernie ważnego w biznesie, 
czego nie da się osiągnąć za pośrednictwem In-
ternetu.

Pierwszą wystawą, inaugurującą jesienny  
sezon targowy niemal w  całej branży, będzie 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, 
który, podobnie jak przed rokiem, będzie jedy-
ną wystawą branży obronnej w  Europie jaka 
się odbędzie – Wystawy, które miały odbyć się 
w pierwszym półroczu tego roku, zostały przenie-
sione na jesień, zatem nasz kalendarz jest bardzo 
ciasny, ale wystawcy oczekują targów – twierdzi 
Andrzej Mochoń.

Potwierdza to Rafał Mazurczak członek 
Zarządu Echa Investment: – Targi są zwiercia-
dłem biznesu.  Z  niecierpliwością oczekujemy 
możliwości spotkań face to face, wystawiania 
się na międzynarodowych imprezach, z których 
czerpiemy inspiracje.  Biznes to relacje, kontakty, 
spotkania bezpośrednie, wystawy wrócą zatem 
do naszych kalendarzy.

A  już dzisiaj wieczorem w  akcie solidar-
ności z  branżą targową rozbłysną na zielono 
obiekty targowe w całej Polsce i najważniejsze 
budynki w  miastach. W  Kielcach zielonej na-
dziei należy wypatrywać o 21 między innymi na 
Urzędzie Miasta, Kieleckim Centrum Kultury, 
Geoparku Kielce, Galerii Echo, Hotelu Bińkow-
skim, Wojewódzkim Domu Kultury, „Zamecz-
ku”, a  także Centrum Leonarda Da Vinci czy 
w Bałtowie.

www.targikielce.pl

TARGI KIELCE

Zielone Światło dla targów
W Światowym Dniu Targów, 2 czerwca, rząd ogłosił decyzję o odmrożeniu 
branży targowej, która, jak zapowiadają organizatorzy wystaw,  faktycznie 
ma szansę ruszyć we wrześniu. O znaczeniu targów dla gospodarki 
rozmawiali szefowie największych ośrodków targowych w Polsce, 
samorządowcy, biznesmeni i przedstawiciele świata kultury podczas 
konferencji online – Zielone Światło dla branży – Back to Business.
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Eksperci i akademicy są zgodni co do tego, że wy-
muszone przez COVID-19 zmiany funkcjonowa-
nia magazynów stały się impulsem do weryfikacji 
kwestii bezpieczeństwa w  logistyce – zarówno 
w  perspektywie stabilności łańcuchów dostaw, 

jak i minimalizacji ryzyka dla indywidualnych pracowników. 
Jakie technologie rozwinęły się w tych warunkach i w jakim 
kierunku będzie szedł dalszy postęp? Oto 3 trendy, które mają 
szanse zapanować w bezpieczeństwie magazynowym w 2021 
roku i kolejnych latach.

Inteligentne rozwiązania dla dystansu
Odzież robocza i  środki ochrony osobistej są od lat stałym 
przedmiotem troski fachowców odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo i  higienę pracy. Ich funkcją zawsze było mini-
malizowanie ryzyka podczas wykonywanych czynności. Jako 
że w  kontekście pandemii czynnikiem zagrożenia stało się 
nadmierne skracanie odległości pomiędzy pracownikami, 
pojawiło się oprogramowanie i sprzęt mający temu zapobie-

gać. Latem 2020 roku Amazon wdrożył system „asystenta 
dystansu”, pozwalający mierzyć z użyciem kamery odległości 
między osobami w kadrze i na bieżąco informować na moni-
torze o tym, czy są dość duże. Firma zamontowała kilkaset in-
stalacji tego rodzaju w swoich magazynach i udostępniła kod 
źródłowy – tak by każdy mógł je skopiować na swoje potrzeby. 
Jak donosiło CNBC, potentat e-commerce testował także in-
dywidualne środki ochrony osobistej mające to samo zadanie 
– rękaw z czujnikiem, diodą i głośniczkiem, informujący użyt-
kownika o  nieutrzymaniu zalecanego dystansu mruganiem 
i dźwiękiem. Rozwiązanie, przydatne z oczywistych względów 
w kontekście pandemii, może znaleźć szerokie zastosowanie 
także, gdy ta dobiegnie końca – tym razem w celu zapobie-
gania kolizjom. – Oparty na  kamerze układ rozpoznawania 
osób i wyjście audiowizualne system ostrzegania o znalezieniu 
się pieszych w strefie bezpieczeństwa wózka widłowego to jedna 
z nowości w ofercie wyposażenia dodatkowego STILL – mówi 
Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL Polska. 
– System Reversing Warning Plus warto polecić wszystkim fir-

Choć w pewnej mierze nauczyliśmy się już funkcjonować w pandemii, doświadczenia z COVID-19 mogą 
okazać się katalizatorem trwałych zmian w obszarze bezpieczeństwa w logistyce. Jakie trendy są widoczne  
na początku 2021 r.?

Trendy w bezpieczeństwie pracy 
magazynowej 2021

Wojciech Podsiadły, More&More Marketing

BEZPIECZEŃSTWO
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mom, w których doszło kiedyś do kolizji 
wózka z pieszym oraz tam, gdzie sposób 
organizacji tras i procesów transportu we-
wnętrznego niesie ryzyko tego typu nie-
pożądanych zdarzeń. Generowane przez 
urządzenie sygnały ostrzegają zarówno 
operatora, jak i  przechodnia, znacznie 
ograniczając w efekcie ryzyko wypadku – 
podsumowuje.

Sztuczna inteligencja 
w służbie prewencji
W  artykule opublikowanym przez Co-
lumbia Southern University eksperci 
prognozują z  kolei, że rok 2021 może 
by przełomem w upowszechnieniu sys-
temów predykcyjnego modelowania 
bezpieczeństwa. Funkcjonująca w  ich 
ramach sztuczna inteligencja miałaby 
analizować dane spływające z  całego 
przedsiębiorstwa, by identyfikować wa-
runki zwiększające prawdopodobień-
stwo wystąpienia wypadku i  ostrzegać 
o  niebezpieczeństwie nim ono realnie 
wystąpi. Kluczem do trafności tych prognoz jest jednak ilość, 
zróżnicowanie i kompletność informacji gromadzonych przez 
system. Czynnikiem sprzyjającym poprawie jakości zbiera-
nych danych jest bez wątpienia upowszechnienie technologii 
5G i  stopniowe zwiększanie wysycenia infrastruktury ma-
gazynowej czujnikami i nadajnikami. Na podobnej zasadzie 
w służbie optymalizacji pod względem kosztów eksploatacji 
wózków działają dość popularne już dziś systemy zarządzania 
flotą. Narzędzia są więc już dostępne. Okaże się, czy ceny pod-
zespołów oraz integrujących i analizujących dane programów 
będą na tyle atrakcyjne, a świadomość korzyści na tyle duża, 
by predykcyjne systemy bezpieczeństwa miały szansę upo-
wszechnić się już w tym roku.

Automatyzacja, roboty kooperujące 
i komunikacja między maszynami
Doświadczenia 2020 roku pokazały, że dwa pozornie wy-
kluczające się cele – poprawa bezpieczeństwa i  zwiększenie 
przepustowości obiektu – mogą być realizowane jednocze-
śnie dzięki rozwiązaniom automatyzacyjnym. Umieszczane 
pomiędzy stanowiskami na liniach produkcyjnych roboty 
kolaboracyjne gwarantują zachowanie dystansu społecznego, 
a  przekazanie części zadań maszynom pozwala poprawiać 
produktywność bez zwiększania zatrudnienia (minimali-
zując tym samym liczbę osób na jednostkę powierzchni). – 
Spodziewamy się w najbliższych latach wzrostu zainteresowa-
nia: kompletacyjnymi robotami współpracującymi takimi jak 
iGo neo; całościowymi autonomicznymi systemami działają-
cymi w  oparciu o  wózki AGV; oraz półautomatycznymi roz-

wiązaniami pozwalającymi odciążać operatorów, usprawniać 
ich pracę i zwiększyć jej bezpieczeństwo bez radykalnej zmiany 
dotychczasowej organizacji magazynu – mówi Dominik Jasiok, 
Advanced Applications Manager STILL Polska. – Rozwojowi 
tych technologii sprzyja zarówno zwiększenie atrakcyjności 
kosztowej podzespołów i wielokierunkowych systemów łączno-
ści, jak i uświadomiona za sprawą epidemii potrzeba gotowości: 
na zmiany popytu oraz sytuację, w której ograniczona zostaje 
dostępność pracowników – dodaje. Dobrym przykładem postę-
pu w zakresie Przemysłu 4.0 jest ukończony u schyłku 2020 r. 
projekt IC4F, w ramach którego rynkowi liderzy rozwiązań dla 
przemysłu, logistyki, telekomunikacji współpracowali z  na-
ukowcami celem eksploracji możliwości wykorzystania ko-
munikacji pomiędzy maszynami i elementami infrastruktury 
dla poprawy funkcjonowania procesów. Podczas spotkania 
podsumowującego prace STILL zademonstrował stworzony 
w  kooperacji z  Nokią system „Truck-to-X Communication”, 
w którym wózek widłowy – przykładowo – łączy się z bramą, 
by upewnić się, że z danym ładunkiem jest w stanie bezpiecz-
nie przez nią  przejechać. Eksperci spodziewają  się, że tego 
typu rozwiązania, asystenci jazdy wózkiem oraz pełna auto-
matyzacja wybranych obszarów magazynów będą mieć pozy-
tywny wpływ na bezpieczeństwo pracy w magazynach, a także 
wydajność realizowanych procesów.

n

Wojciech Podsiadły
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Wyniki ostatniego sondażu CFE Media, 
sponsorowanego przez firmę inżynier-
ską M S Benbow & Assoc., Metairie, LA, 
przedstawiają zmieniający się krajobraz 
systemów oprzyrządowania i sterowania 

w środowiskach przemysłowych.
Ankietowani kwestionowali długoterminową przydatność 

zainstalowanej bazy systemów sterowania procesami i  auto-
matyki w  produkcji chemicznej, przemyśle naftowym i  ga-
zowym oraz innych branżach. W rzeczywistości prawie 60% 
respondentów z branży produkcji chemicznej wyraziło obawy 
dotyczące rosnącej technicznej przestarzałości tych systemów. 
Prawie 50% respondentów z przemysłu naftowego i gazowego 
wyraziło podobne obawy (rys. 1). Jednocześnie firmy wyko-
rzystują planowane przestoje, aby zapewnić swoim zakładom 
lepszy dostęp do danych niezbędnych do zarządzania proce-

sami. – Widzimy, że firmy traktują modernizacje jako sposób 
na uniknięcie przestarzałych technologii i  standaryzację tech-
nologii. Wszystkie dzisiejsze systemy zastępcze są od początku 
wyposażone w łączność sieciową, co pozwala na gromadzenie 
większej ilości danych w  czasie rzeczywistym i  wykorzystanie 
ich do celów analitycznych. Ale podstawowe obawy operatorów 
pozostają takie same – twierdzi Ronnie Ledet, kierownik pro-
gramu, oprzyrządowanie i sterowanie, M S Benbow. 

M S Benbow wspiera klientów od koncepcji do zakończe-
nia projektu w  szerokim zakresie systemów inżynieryjnych, 
w tym pomiarów i sterowania procesem, rozproszonych sys-
temów sterowania, SCADA i  PLC, pomiarów analitycznych 
i  krytycznych systemów bezpieczeństwa. Inne tematy poru-
szone w ankiecie to aktualne wyzwania związane z systemami 
sterowania, jak również obawy dotyczące przyszłości. Podczas 
gdy optymalizacja i niezawodność okazały się być głównymi 
celami respondentów, zwiększona łączność maszyn i urządzeń 
w sieci, systemy w coraz większym stopniu oparte na oprogra-
mowaniu i rekonfiguracja łańcucha dostaw to również niewąt-
pliwie część przyszłości tej branży. 

Wyzwania przed producentami 
Ponad 70% respondentów badania z  branży produkcji che-
micznej wyraziło obawy związane z tym, że oprogramowanie 
sterujące nie jest już wspierane, a 47% wyraziło podobne oba-
wy dotyczące sterowników PLC, SCADA i HMI. Prawie 40% 
respondentów z sektora wydobywczego ropy naftowej i gazu 
wyraziło podobne obawy (rys. 2). – Fakt, że oprogramowanie 
nadal stanowi coraz większy problem, jest potwierdzeniem tego, 
że automatyka odchodzi od specjalnie skonstruowanych urzą-
dzeń na rzecz oprogramowania zapewniającego większą ela-
styczność procesów – powiedział Ledet. 

Ponadto badanie wykazało, że: 
•  Blisko 40% respondentów we wszystkich badanych 

branżach powoływało się na obawy związane z brakiem 
dokładnego schematu obecnie wykorzystywanych syste-
mów i oprogramowania. 

•  Około 40% respondentów wyraziło obawy, że ich systemy 
są przestarzałe, biorąc pod uwagę dzisiejsze zaawansowa-
ne systemy sterowania oparte na technologiach informa-
tycznych. 

•  Ponad 40% stwierdziło, że widzi wyzwania w swojej bazie 

Firmy szukają wsparcia, aby określić, co mają, a czego potrzebują.

Producenci chemikaliów, ropy i gazu 
stoją w obliczu rosnącej dezaktualizacji 
technologicznej

SYSTEMY STEROWANIA

Rys. 1. Prawie 60% respondentów z branży produkcji chemicznej wyraziło 
obawy związane z rosnącą przestarzałością techniczną ich systemów.
 Dzięki uprzejmości: CFE Media

Jakie są Twoje największe obawy związane z obecną konfiguracją 
oprzyrządowania i systemów sterowania?
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systemów z powodu braku standaryzacji w odniesieniu 
do sterowników PLC, oprogramowania sterującego i in-
terfejsów HMI.

Droga naprzód
Jak można było przypuszczać, ankietowani oczekują, że wy-
miana systemu sterowania zostanie przeprowadzona za po-
mocą migracji etapowej (29%) lub podczas planowanego 
przestoju albo po prostu przestoju (32%). Podczas gdy ponad 
40% respondentów twierdzi, że posiada wewnętrzne zasoby 
do zaplanowania i  przeprowadzenia migracji, prawie taka 
sama liczba respondentów decyduje się na wsparcie z  ze-
wnątrz (rys. 3): 
•  Określenie możliwości i technologii potrzebnych do osią-

gnięcia celów operacyjnych (38%). 
•  Opracowanie szacunkowych kosztów całkowitych wraz 

z analizą wykonalności i uzasadnieniem kosztów (37%). 
•  Audyty systemu kontroli obiektu w celu oceny bieżących 

aktywów (29%). 

– Nadążanie za najnowszą technologią i  jej zastosowanie 
wymaga wysiłku w pełnym wymiarze godzin. Wiedza o  tym, 
jak używać sprzętu oraz dostępnych narzędzi do tworzenia 
oprogramowania jest kluczowa – powiedział Ledet. 

Respondenci postrzegają główny cel działań podejmowa-
nych w ich zakładach jako niezmienny: 
•  Zwiększenie produktywności lub optymalizacja proce-

sów produkcyjnych (43%).
•  Zwiększenie niezawodności 

sprzętu lub jakości produktu 
(26%). 

– Zmiana, która nastąpiła, po-
lega na tym, że placówki zaczynają 
podłączać swoje urządzenia do sieci 
i jest to część dzisiejszej modernizacji 
– powiedział Ledet. Klienci zdają so-
bie sprawę z konieczności uwzględ-
nienia zagrożeń związanych z bez-
pieczeństwem cybernetycznym. Są 
zainteresowani nowymi sposobami 
osiągnięcia mobilności i  zdalnego 
działania. Nie ma znaczenia, czy 
jest to określane jako Przemysłowy 
Internet Rzeczy (IIoT), czy po pro-
stu większe zaangażowanie funkcji 
informatycznych w  zarządzanie 
operacjami. Chociaż nie jest to 
kwestia ściśle technologiczna, re-
spondenci we wszystkich badanych 
sektorach przemysłu stwierdzili, że 
jednym z  ich największych zmar-
twień jest brak wykwalifikowanych 
zasobów ludzkich.
� n

30%

42%
38%

41% 42% 42% 41% 39% 37%

53%

35%

71%

Które z poniższych zagadnień stanowi wyzwanie dla inżynierów i 
techników zajmujących się sterowaniem?

Rys. 2. Ponad 70% respondentów badania z branży produkcji chemicznej 
wyraziło obawy związane z tym, że oprogramowanie sterujące nie jest już 
wspierane�  Dzięki uprzejmości: CFE Media

Rys. 3. Ponad 40% respondentów twierdzi, że posiada wewnętrzne zasoby do zaplanowania  
i przeprowadzenia migracji. Dzięki uprzejmości: CFE Media

Jakiej pomocy potrzebujesz przy wykonywaniu prac inżynieryjnych, 
aby osiągnąć płynne unowocześnienie systemów?
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Ponad 200 firm produkcyjnych wzięło udział w te-
lekonferencji Zoom, zorganizowanej przez Swage-
lok Co., producenta systemów przepływowych. Na 
konferencji tej bardzo przejrzyście opisano kroki, 
które firma ta podejmuje obecnie, w czasach kry-

zysu spowodowanego pandemią koronawirusa, w celu konty-
nuacji swoich operacji, będąc jednym z producentów niezbęd-
nych dla funkcjonowania państwa.

Konferencja, która odbyła się 8 kwietnia, była realizowana 
przez MAGNET (Manufacturing Advocacy and Growth Ne-
twork), firmę konsultingową obsługującą producentów z pół-
nocno-wschodniej części stanu Ohio (USA). 

Swagelok Co. to prywatna firma o kapitale około 2 mld 
USD, która projektuje i wytwarza produkty z branży systemów 
przepływowych. Główna siedziba firmy znajduje się w Solon 
w  stanie Ohio. W  działach produkcyjnych w  20 zakładach 
znajdujących się w USA, na Wyspie Man, oraz Chinach, pra-
cuje około 5500 ludzi. Produkty i usługi firmy są sprzedawane 
poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów i centrów usług 
w 70 krajach. 

Według definicji agencji ds. cyberbezpieczeństwa oraz 
bezpieczeństwa infrastruktury Departamentu Bezpieczeństwa 
Krajowego CSIA (Department of Homeland Security’s cyberse-
curity and infrastructure security agency) Swagelok jest jedną 
z firm niezbędnych dla funkcjonowania państwa.

Kroki podjęte przez firmę Swagelok w celu kontynuowa-
nia operacji w czasach pandemii obejmują:

•  Wdrożenie środków utrzymywania dystansu społecznego;
•  Samokontrolę pracowników przed wejściem do zakładów 

pracy;
•  Zaostrzone procedury higieny w  obszarach produkcyj-

nych i  operacyjnych, na podstawie wytycznych agencji 
CDC (Centers for Disease Control, agencja rządu federal-
nego USA, której zadaniem jest zapobieganie chorobom, 
ich monitoring i zwalczanie);

•  Obowiązkową pracę zdalną dla wszystkich pracowników 
biurowych oraz, jeśli to możliwe, pracowników wsparcia, 
obejmującą łącznie około 800 osób;

•  Kwarantannę dla pracowników zgłaszających potencjalny 
lub potwierdzony kontakt z osobą będącą nosicielem wi-
rusa;

•  Przesunięte godziny dla zmian roboczych tak, aby unik-
nąć nakładania się godzin i kontaktu ze sobą pracowni-
ków różnych zmian;

•  Ustrukturyzowane podejście do komunikowania się po-
między kierownictwem, ich podwładnymi, klientami oraz 
pracownikami firm tworzących łańcuch dostaw.

Podczas tej prezentacji kierownictwo firmy Swagelok opi-
sało wysoce opiniodawcze podejście, które opiera się na za-
ostrzonych środkach ostrożności, kluczowych dokumentach 
oraz odpowiedzialności indywidualnej.

W ostatnich latach firma przeprowadziła ćwiczenia symulacyjne, aby oszacować możliwy wpływ pandemii 
na jej pracę W artykule opisano kluczowe dokumenty użyte do zdefiniowania koncepcji oraz podjęte przez 
Swagelok działania.

Firma Swagelok udostępnia swoje najlepsze 
praktyki dotyczące podstawowych operacji 
produkcyjnych w czasach pandemii

SWAGELOK

WPŁYW PANDEMII NA DZIAŁANIE FIRMY

 – Kilka lat temu przeprowadziliśmy ćwiczenia 
symulacyjne na ewentualność pandemii, które 
posłużyły nam jako dobre narzędzie dla ukierunkowania 
naszych działań początkowych w odpowiedzi na 
rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 – mówi Ward 
Dumm, wiceprezes ds. operacyjnych.

https://poland.swagelok.com/pl


Przygotowania firmy Swagelok do możliwości wybuchu 
pandemii rozpoczęły się jakiś czas temu jako część działań jej 
komitetu ds. długotrwałego ryzyka strategicznego. – Kilka lat 
temu przeprowadziliśmy ćwiczenia symulacyjne na ewentual-
ność pandemii, które posłużyły nam jako dobre narzędzie dla 
ukierunkowania naszych działań początkowych w odpowiedzi 
na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 – powiedział Ward 
Dumm, wiceprezes ds. operacyjnych.

Posiadanie przez firmę Swagelok fabryki w Chinach po-
mogło zarządowi korporacji w  lepszym zrozumieniu nie-
których głębokich implikacji rozprzestrzeniania się wirusa. 
Zdanie sobie sprawy z tego, co nadchodzi, doprowadziło do 
sformowania zespołu zarządzania kryzysowego, który składał 
się z trzech podzespołów odpowiadających za: 1) wpływ pan-
demii na pracowników, 2) kontynuowanie działań firmy na 
rzecz klientów i firm z łańcucha dostaw oraz 3) komunikację 
– zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

Najszybciej podjęte działania, które Ward Dumm opisał 
jako oparte na wartościach, objęły ochronę pracowników 

oraz podjęcie wymaganych działań względem klientów i firm 
tworzących łańcuch dostaw. Proces ten był kierowany przez: 
organizowane codziennie zebrania zarządu, rozmowy z kie-
rownikami działów oraz rozmowy ze wszystkimi pracowni-
kami co 2 tygodnie.

Wpływ pandemii na pracowników
Podzespół zajmujący się wpływem pandemii na pracowni-
ków składał się z przedstawicieli działów: kadr, operacyjnych 
oraz ds. komunikacji.

– Wytyczne, które wprowadziliśmy w życie, są oparte na 
zaleceniach WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), agencji 
CDC oraz ekspertów od medycyny. W przypadkach, w których 
eksperci medyczni nie wyrazili swojej opinii, przećwiczyliśmy 
zaostrzone środki ostrożności – mówi Hannah Delis, dyrektor 
ds. globalnych zasobów ludzkich w firmie.

Na początek wprowadzono możliwość pracy zdalnej dla 
pracowników, którzy mogli ją  wykonywać. Jednak w następ-
nej kolejności stało się to obowiązkowe. Dział informatyczny 

https://poland.swagelok.com/pl
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WPŁYW PANDEMII NA DZIAŁANIE FIRMY

oraz ds. komunikacji zajmował się związanymi z tym proble-
mami technicznymi. Pracownicy działów produkcji w zakła-
dach  firmy otrzymali pismo, które weryfikowało ich rolę jako 
części kluczowego dla państwa przedsiębiorstwa produkcyj-
nego. Dokument ten był dostępny na wypadek, gdyby pra-
cownicy byli przesłuchiwani przez władze, co zdarzyło się co 
najmniej kilka razy. 

Wejście do zakładu pracy jest zarządzane przez pro-
ces samokontroli, zdefiniowany przez kluczowy dokument. 
W skrócie: procedura weryfikacji pracownika to potwierdze-
nie, że spełnia on następujące warunki:

•  Nie jest w danej chwili objęty kwarantanną;
•  Nie wykazywał w  ciągu ostatnich 72 godzin objawów 

COVID-19 oraz upłynęło ponad siedem dni od czasu po-
czątku wystąpienia dowolnych objawów (reguła 7/3 dla 
pracowników wykazujących objawy), takich jak: gorącz-
ka, kaszel, choroba układu oddechowego lub trudności 
z oddychaniem;

•  Nie oczekuje na wyniki testu na COVID-19 ani nie był 
w kontakcie z osobą, która oczekuje na takie wyniki;

•  Nie miał bliskiego kontaktu z osobą, u której zdiagnozo-
wano COVID-19, ani nie opiekował się taką osobą;

•  Nie podróżował do krajów zagrożenia zakażeniem koro-
nawirusem na Poziomie 2 (umiarkowane) lub Poziomie 3 
(wysokie), według definicji CDC;

•  Nie powraca do pracy przed zakończeniem zwolnienia 
lekarskiego.

Na hali fabrycznej
Na terenie zakładu pracy konieczne jest utrzymywanie dy-
stansu społecznego, unikanie gromadzenia się wszelkich 
dużych grup ludzi. Wprowadzono ograniczenia liczby osób, 
które mogły przebywać we wspólnych obszarach. Dokonano 
przesunięcia czasowego zmian roboczych o  jedną godzinę, 
aby uniknąć tłoku i pozwolić na posprzątanie pomieszczeń, 
jak opowiada Wayne Ostrosky, dyrektor ds. operacyjnych 
w grupie firmy zajmującej się złączami i armaturą.

– Gniazda produkcyjne zostały od siebie odseparowane, 
a  tam, gdzie było to niemożliwe, zainstalowano pomiędzy 
gniazdami bariery oddzielające z plexi – mówi Wayne Ostro-
sky. – Przesunięto biurka kierowników. Wszystkie drzwi we 
wnętrzach zostały otwarte i zablokowane w tej pozycji. Nato-
miast w strefach odpoczynku dopuszczone tylko jedno krzesło 
na jeden stół.

Agencja CDC definiuje „bliski kontakt” jako przebywanie 
w odległości sześciu stóp (183 cm) przez dłuższy czas, to jest 
pół godziny, lub narażenie na wydzieliny innej osoby.

– W  naszej kulturze nie jest przyjęte dystansowanie się 
od siebie, tak więc umieściliśmy taśmę na podłogach, zainsta-

lowaliśmy oznakowanie oraz organizujemy co dwa tygodnie 
rozmowy ze wszystkimi pracownikami w  celu akcentowania 
i przypominania, że wszyscy musimy stosować się do tych zale-
ceń – mówi Ward Dumm. – Nawet zwykłe zademonstrowanie 
ludziom dystansu sześciu stóp jest ważne.

Procedury sprzątania, wykorzystywane w  zakładach 
w  razie podejrzewania lub stwierdzenia przypadków zaka-
żeń, są oparte na wytycznych agencji CDC. Do zdefiniowania 
obszarów do sprzątania wykorzystano rysunki wykonane za 
pomocą oprogramowania typu CAD. W niektórych przypad-
kach, gdy jakieś zadanie było uprzednio wykonywane przez 
dwóch współdziałających ze sobą pracowników, zaadapto-
wano mniej optymalną alternatywę wykonania tego zadania 
przez jednego tylko pracownika. Tam gdzie to tylko było 
możliwe, zastąpiono maszynami ręczne podnoszenie dużych 
ciężarów przez kilku pracowników. Tam gdzie niezbędna jest 
współpraca pomiędzy pracownikami na hali fabrycznej, wy-
korzystuje się kamery wideo oraz inne technologie, tak więc 
można udostępniać szczegóły wykonywanej pracy.

Dokumenty i komunikacja
– Ważne jest, aby posiadać dokumenty, które definiują terminy 
używane w politykach i protokołach, określające procedury – 
mówi Hannah Delis. Dokumenty, które firma Swagelok udo-
stępniła innym producentom podczas telekonferencji, obej-
mowały wytyczne dotyczące bliskiego kontaktu oraz sposobu 
utrzymywania dystansu sześciu stóp, dobre praktyki higieny 
oraz procedury sprzątania poprzez poziom bezpieczeństwa, 
politykę powrotu do pracy oraz politykę płatnych urlopów 
dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji finanso-
wej. – Jednym z czynników wpływających na polityki stosowa-
ne przez firmę oraz ich realizację jest stopień trudności dostania 
się do lekarza w obecnych czasach – mówi Hannah Delis.

W fabryce Swagelok w Chinach, na podstawie wymagań 
rządu tego kraju każdy, kto wchodzi do zakładu, musi mieć 
mierzoną temperaturę. Natomiast w  zakładach w  USA – 
w Ohio i Pensylwanii – ten krok był analizowany na podsta-
wie wymagań gubernatora Mike’a DeWine’a, jednak zostało 
to potem zmienione. Zamiast pomiaru temperatury firma 
Swagelok wdrożyła samokontrole pracowników, co polegało 
na pomiarze temperatury ciała przed rozpoczęciem zmiany 
roboczej oraz bardziej kompleksową listę kontrolną, opartą 
na zaleceniach medycznych.

Firma Swagelok będzie dostarczała maski dla wszystkich 
pracowników, jednak ich użycie będzie opcjonalne. Firma 
dostarcza obecnie wytyczne na temat prawidłowego użycia 
masek wykonanych w domu, jednak nie pozwoli na szaliki/
chustki ze względu na możliwość wciągnięcia przez maszyny. 
 n

Kevin Parker
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– średnia odległość odczytu wynosi od kilkudziesięciu 
centymetrów do kilku metrów, mimo to możemy wyko-
rzystać znaczniki RFID również tam, gdzie wymagamy 
ograniczenia zasięgu do kilku centymetrów lub gdy wy-
magany jest odczyt nawet z kilkunastu metrów.

Czy metal jest przeszkodą w korzystaniu 
z RFID?
Do niedawna rzeczywiście w  niektórych zastosowaniach 
(obecność metalu, cieczy) technologia RFID nie sprawdzała 
się najlepiej. Jednak i  tu w ostatnich latach nastąpił znaczny 
postęp. Bez problemu możemy znaleźć rozwiązania, które 
doskonale sprawdzą się nawet w  najbardziej wymagających 
środowiskach.

Na ile wystarcza bateria taga RFID?
Kiedy będę musiał wymienić etykietkę? Najczęściej nigdy  
– dostawcy inlayów w specyfikacjach określają jego żywotność 
na kilka lat, na 100 000 zapisów. Większość dostępnych na 
rynku rozwiązań to tzw. tagi pasywne, które nie mają własnej 
baterii, więc nie ma też potrzeby ich wymiany. Istnieją rów-
nież tagi z własnym zasilaniem, tzw. tagi aktywne, czy też tzw. 
BAP (battery asissted passive tags), jednak są to już rozwiązania 
specjalistycznie i o wiele rzadziej spotykane niż tagi pasywne.

Czy RFID jest drogie?
Ulubione stwierdzenie działów zakupu oraz jedna z  więk-
szych barier we wdrożeniach nowych rozwiązań. Dzieje się tak 
głównie wtedy, kiedy porównamy bezpośredni koszt tradycyj-
nych etykiet oraz etykiet RFID. Zapominamy o tym, co dosta-
jemy dodatkowo, korzystając z tego drugiego rozwiązania. To 
tak, jakby porównać cenę „malucha” i mercedesa – „maluch” 
zawsze będzie tańszy tylko… jakoś większość jeździ innymi 
modelami samochodów.

Rozwiązania RFID dają wiele dodatkowych korzyści 
i  możliwości, o  których nie myśleliśmy, korzystając z  trady-
cyjnych kodów kreskowych. Dopiero uwzględniając wszystkie 
wartości dodane (zarówno zyski, jak i wyeliminowane straty) 
,możemy zastanawiać się, czy znajdujemy biznesowe uzasad-
nienie stosowania technologii RFID.  n

Dariusz J. Kawecki z firmy Etisoft

Jakie możliwości daje technologia RFID?
Możliwość jednoczesnego odczytu wielu znaczników (na-
wet do kilkuset tagów na sekundę). Pozwala przykładowo 
na zwiększenie częstotliwości inwentaryzacji w firmie, dzięki 
czemu o faktycznych stanach możemy dowiadywać się nie tyl-
ko na koniec roku, ale nawet na koniec tygodnia czy nawet 
dnia lub zmiany. Jesteśmy wówczas w  stanie na bieżąco re-
agować, uzupełniając braki lub likwidując nadmierne zapasy. 
Brak konieczności bezpośredniej widoczności taga umożliwia 
jego odczyt bez względu na jego umiejscowienie. Możemy go 
z premedytacją ukryć (np. wewnątrz opakowania czy obudo-
wy) lub też nie przejmować się tym, czy dany przedmiot jest 
odwrócony właściwą stroną w kierunku czytnika i czy kod jest 
czytelny. Możliwość modyfikacji zawartości pamięci pozwala 
na dopisywanie dodatkowych informacji np. na linii produk-
cyjnej, kasowanie, czy też zmienianie całkowite zawartości 
pamięci np. po „przejściu” całego cyklu produkcyjnego. Tego 
wszystkiego nie uda nam się zrobić z raz wydrukowanym ko-
dem kreskowym. Szyfrowanie danych pozwala na dostęp do 
zawartości pamięci tylko uprawnionym osobom/systemom. 
To tylko podstawowe zalety omawianej technologii, a już po-
kazujące, jak wiele różni ją od standardowych kodów kresko-
wych.

Czy RFID nadaje się tylko do odczytu 
z bliskiej/dalekiej odległości? 
Wszystko zależy od tego, której ze wspomnianych wcześniej 
technologii użyjemy. W dużym uproszczeniu możemy powie-
dzieć, że:
•  LF (Low Frequency) (125 kHz) – pozwala na odczyt 

znacznika maksymalnie z  kilku centymetrów – stosu-
jemy ją głównie w  systemach dostępowych, rejestracji 
czasu pracy oraz… do identyfikacji zwierząt.

•  HF (High Frequency) (13,56 MHz) – odczyt od kilku 
centymetrów do teoretycznie nawet metra – wyko-
rzystywana do odczytu pojedynczych tagów w  wielu 
zastosowaniach. Od systemów produkcyjnych, przez 
biblioteki, systemy dostępowe, aż do płatności, czy roz-
wiązania marketingowe. Jednym ze standardów działa-
jących w tej częstotliwości jest wspomniany wcześniej, 
a zyskujący coraz większą popularność standard NFC.

•  UHF (Ultra High Frequency) (w Europie 865–868 MHz) 

Technologia RFID staje się coraz bardziej popularna. Nie jest już rozwiązaniem przyszłości, a każdego dnia 
wspiera funkcjonowanie wielu firm i organizacji. Przedstawiamy 5 pytań dotyczących rozwiązania RFID. 

pytań i odpowiedzi 
dotyczących technologii RFID

Dariusz J. Kawecki,  Etisoft

TECHNOLOGIA RFID

5
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Steve Hall, Sepco

Siedem etapów prawidłowo wykonanych 
prac konserwacyjnych podczas planowanego 
przestoju w zakładzie przemysłowym 

W pewnym momencie większość fabryk 
realizuje planowane przestoje, czyli ujęte 
w  harmonogramie wyłączenia z  ruchu 
(ang. cold maintenance shutdown). Czas, 
pieniądze oraz wysiłek poświęcony na 

takie planowane wyłączenia mogą być ekstremalne. Tak więc 
odpowiedni personel fabryk musi zrobić wszystko, aby prawi-
dłowo zaplanować wyłączenia z ruchu, zrealizować niezbędne 
prace oraz udzielać wsparcia.

Przestoje mogą obejmować całe fabryki, różne działy, linie 
produkcyjne czy technologiczne. Warunkiem wstępnym efek-
tywnego wykorzystania czasu przestoju jest zaplanowanie prac 

dla każdego zasobu w zakładzie. Jak twierdzi Shon Isenhour 
z  firmy Eruditio, ekspert od rozwiązań niezawodności holi-
stycznej, zaplanowanie prac prowadzi do skrócenia o połowę 
czasu przestoju. Ponadto od trzech do siedmiu razy zmniejsza-
ją się koszty w stosunku do sytuacji, gdy konieczne są naprawy 
po wystąpieniu awarii. Postępowanie według etapów opisa-
nych poniżej pomoże firmie przemysłowej w zapewnieniu, że 
następny planowany przestój fabryki zostanie wykorzystany 
efektywnie do przeprowadzenia prac konserwacyjnych

ETAP 1. Sporządzenie kompleksowej listy 
sprzętu do wyłączenia
Należy opracować i udostępnić do przeanalizowania listę kon-
trolną każdego sprzętu, który będzie objęty wyłączeniem. Każ-
dy pracownik zaangażowany w prace związane z przestojem 
powinien zapoznać się z tą listą, aby upewnić się, że niczego 
nie pominięto. Przykładami zasobów, które powinny się zna-
leźć na listach kontrolnych w większości fabryk, są:
•  mieszadła,
•  śluzy powietrzne,
•  przenośniki, 

•  drzwi,
•  odpylacze,
•  przekładnie,
•  włazy,
•  mieszadła i blender,
•  silniki elektryczne,
•  orurowanie,
• pompy,
•  zawory.

Ta lista kontrolna powinna być periodycznie aktuali-

Artykuł opisuje etapy, które należy wykonać w celu skutecznej realizacji prac konserwacyjnych podczas 
planowanego przestoju w zakładzie przemysłowym oraz wznowienia produkcji.

Fot. 1. Koniecznością jest zapewnienie zrealizowania 
wszystkich etapów planu prac konserwacyjnych, 
wykonywanych podczas planowanych przestojów 
w zakładach, używania przez pracowników 
wykonujących prace sprzętu ochrony indywidualnej oraz 
przestrzegania procedur LOTO.  Źródło zdjęć: SEPCO

 
Warunkiem wstępnym efektywnego 
wykorzystania czasu przestoju jest 
zaplanowanie prac dla każdego zasobu 
w zakładzie. Zaplanowanie prac prowadzi 
do skrócenia o połowę czasu przestoju. 
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zowana w celu uzupełnienia jej o sprzęt zainstalowany od cza-
su ostatniego przestoju. Powinna ponadto zawierać:
•  sprzęt, który sprawiał w  przeszłości trudności z  wyłą-

czeniem z ruchu,
•  zasoby często ulegające awariom, o wysokich kosztach 

utrzymania (ang. bad actor assets),
•  sprzęt specjalny, taki jak dźwigi czy generatory, niezbęd-

ny do zrealizowania wymaganych prac.
Informacje te powinny być zawarte w planie prac dla każ-

dego typu sprzętu.

ETAP 2. Zapewnienie posiadania 
niezbędnych części zamiennych na miejscu
Przed dokonaniem wyłączenia z  ruchu należy zapewnić, że 
wszystkie potrzebne części zamienne, akcesoria oraz sprzęt 
i narzędzia do dokonania konserwacji czy napraw są na miej-
scu w zakładzie. Ostatnią rzeczą potrzebną każdemu zespoło-
wi jest to, aby do dyspozycji był personel, który pomoże w wy-
konaniu prac konserwacyjnych, instalacyjnych i  związanych 
z wymianą części na nowe, zamiast bezczynnie oczekiwać na 
powrót serwisowanego sprzętu z warsztatu.

Zespół dokonujący prac konserwacyjnych nie powinien 
natrafić na żadne niespodzianki. W  dniu dokonania wyłą-
czenia z ruchu wszystkie potrzebne materiały i narzędzia po-
winny być na miejscu do dyspozycji. Częścią tego jest sprzęt 
pomiarowy, taki jak manometry czy czujniki temperatury. 
Takie materiały, jak: szczeliwa sznurowe do pomp, uszczelnie-
nia technologiczne, uszczelki olejowe, nowe smary i oleje oraz 
pierścienie dławnicowe nastawcze powinny być na miejscu, 
gotowe do zainstalowania.

ETAP 3. Zapewnienie bezpieczeństwa 
Bezpieczeństwo powinno być najwyższym priorytetem przy 
realizacji prac podczas każdego przestoju. Przed rozpoczę-
ciem prac należy wykonać wszystkie procedury odłączenia 

zasilania i  prawidłowego oznakowania 
sprzętu, na którym będą wykonywane 
prace (procedury LOTO), zaś personel 
musi zostać wyposażony we wszelkie wy-
magane środki ochrony indywidualnej 
(PPE, fot.1) i używać ich. Ponieważ sprzęt 
jest wyłączony, to pracownicy mogą mieć 
fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Jednak środki ochrony indywidual-
nej są bezwzględnie wymagane, szczegól-
nie w sytuacjach, w których w maszynach 
czy rurach mogą znajdować się jeszcze 
niebezpieczne, gorące lub żrące płyny. 

Kierownicy zespołów powinni 
omówić z  personelem biorącym udział 
w pracach konserwacyjnych wymagania 
dotyczące zarówno wykonywanego zada-
nia, jak i BHP. Dotyczy to także innego 
personelu, znajdującego się tymczasowo 
w zakładzie, który może nie być tak do-
brze zaznajomiony z procedurami LOTO 
i  środkami ochrony indywidualnej, jak pracownicy działów 
utrzymania ruchu. Należy zapewnić zerową tolerancję dla 
naruszania procedur LOTO oraz używania środków ochrony 
indywidualnej.

ETAP 4. Realizowanie prac według 
aktualnych specyfikacji technicznych
Należy dwukrotnie sprawdzić, czy parametry operacyjne ca-
łego sprzętu (zarówno nowego, jak i remontowanego) miesz-
czą się w granicach określonych w specyfikacjach. Muszą być 
uwzględnione zmiany takich parametrów, jak temperatura, 
natężenie przepływu lub pH płynu procesowego. Może być 
też wymagane użycie innych części lub zainstalowanie innego 
sprzętu.

Przykład: W fabryce wymaganą wydajność pewnej pom-
py określono początkowo na 100 galonów na minutę (378,54 
l/min). Na skutek rozbudowy fabryki wymagana wydajność 
tej pompy w terminie dokonania planowanego przestoju wy-
nosiła już 500 galonów na minutę (1892,71 l/min). Możliwe 
jest zatem, że powinna zostać zainstalowana większa pompa. 
Przestój w  fabryce jest idealnym momentem na dokonanie 
tego typu wymiany.

ETAP 5. Dokonywanie kontroli 
podzespołów i części przed 
zainstalowaniem
Personel techniczny przed zainstalowaniem czegokolwiek 
powinien skontrolować cały sprzęt pod kątem zużycia czy 
uszkodzeń. Zainstalowanie nowego komponentu w zużytym 
podzespole sprzętu jest niemal zawsze marnotrawstwem. Na-

Fot. 2. Dostępne są specjalne 
narzędzia, które pomagają 
w prawidłowym wykonaniu 
prac instalacyjnych podczas 
konserwacji sprzętu.

 
Bezpieczeństwo powinno być 
najwyższym priorytetem przy realizacji 
prac podczas każdego przestoju. Przed 
rozpoczęciem prac należy wykonać 
wszystkie procedury odłączenia 
zasilania i prawidłowego oznakowania 
sprzętu, na którym będą wykonywane 
prace (procedury LOTO), zaś personel 
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(PPE) i używać ich.
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tychmiast po włączeniu takiego sprzętu rozpocznie się nisz-
czenie zainstalowanego elementu. Oto przykłady:
•  Szczeliwo sznurowe zainstalowane w  pompie ze zuży-

tym wałem lub tuleją czy też uszkodzoną ścianką ko-
mory dławnicowej natychmiast zacznie się zużywać 
w szybkim tempie.

•  Przy bardzo poważnym uszkodzeniu sprzętu zainstalo-
wanie nowych części może się okazać niemożliwe.

•  Zainstalowanie nowego uszczelnienia mechanicznego 
w  systemie ze zużytym łożyskiem lub uszczelnieniem 
łożyska oznacza, że czas eksploatacji tego uszczelnienia 
mechanicznego będzie skrócony.

•  Zainstalowanie nowego wirnika pompy na zużytym 
wale lub posiadającym za duże luzy, wynikające ze zuży-
cia lub uszkodzenia obudowy, spowoduje nieprawidło-
wą pracę pompy i jej niewystarczającą wydajność.

ETAP 6. Precyzyjne instalowanie nowych 
podzespołów i części
Co prawda ten etap wydaje się oczywisty, jednak nieprawidło-
we instalowanie zdarza się w przemyśle cały czas. Uzyskanie 
niezawodności sprzętu rozpoczyna się od doboru podzespo-
łów/części i  ich prawidłowego zainstalowania. Jeśli instalacja 
nie została wykonana precyzyjne, od początku uruchomienia 
sprzętu zaczyna się zbliżać awaria.

Problemy związane z instalowaniem obejmują:
•  nieprawidłowe ustawienie w osi,
•  nieprawidłowe wypoziomowanie maszyny/urządzenia 

(ang. soft foot, „miękka stopa”); Występuje wtedy, gdy 
nie wszystkie nogi maszyny spoczywają płasko na pod-
stawie, tak że dokręcanie śrub mocujących nogi powo-
duje odkształcenia obudowy. Według amerykańskiego 
stowarzyszenia firm zajmujących się produkcją i  usłu-
gami z  branży elektromechanicznej EASA (Electrical 
Apparatus Service Association) może to utrudnić regu-
lację maszyny, natomiast odkształcona obudowa może 
być przyczyną nieprawidłowej pracy maszyny,

•  nieprawidłowy montaż szczeliw sznurowych,
•  instalowanie łożysk przy pomocy młotka lub bez 

uprzedniego prawidłowego podgrzania,
•  niewłaściwe dokręcenie śrub lub innych elementów mo-

cujących,
•  instalowanie niewłaściwych komponentów,
•  używanie niewłaściwych środków smarnych.

Prawidłowe wykonywanie prac według planu pomaga 
zapobiegać przedwczesnym awariom, wynikającym z  pro-
blemów instalacyjnych. Przykładem sposobu prawidłowego 
instalowania komponentów jest użycie specjalnych narzędzi 
do instalowania szczeliw sznurowych w komorach dławnico-
wych. Użycie odpowiednich narzędzi i  dokładne przestrze-
ganie planu pracy zawsze zaowocuje precyzyjną instalacją 
i zapewnieniem najdłuższego okresu eksploatacji dla każdego 
komponentu lub zasobu (fot. 2). 

ETAP 7. Przeprowadzenie kontroli przed 
ponownym uruchomieniem
Personel techniczny zakładu powinien przed ponownym 
uruchomieniem fabryki czy procesu jeszcze raz dokładnie 
wszystko sprawdzić. Nawet gdy każdy z poprzednio opisanych 
etapów został wykonany i przestrzegano każdego planu prac, 
czasem może jednak powstać problem. Na przykład podczas 
prac został uderzony silnik lub jakiś inny sprzęt, co spowo-
dowało jego nieprawidłowe ustawienie. Personel sprzątający 
fabrykę czasami przypadkowo uderzył w jakiś sprzęt, a klucz 
pozostawiony na maszynie mógł spaść.

Istnieje kilka przykładów problemów, które mogą powstać 
także po prawidłowym instalowaniu. Krótki przegląd wszyst-
kich zasobów, na których były wykonywane prace, zapobiega 
tego typu problemom. Po wykonaniu tego przeglądu każdy 
z  zasobów powinien być uruchomiony ponownie, zgodnie 
z prawidłowymi procedurami (według instrukcji producenta 
lub planu prac przy rozruchu).

Poszukiwania nowych sposobów 
ulepszania i upraszczania
Planowane przestoje są doskonałą okazją do poszukania ob-
szarów, które mogą zostać ulepszone na skutek wdrożenia 
nowej lub zaktualizowanej technologii. Można dokonać po-
miarów i  rozważyć zainstalowanie nowego sprzętu podczas 
następnego planowanego przestoju. Te ulepszenia mogą obej-
mować:
•  dodanie innych typów uszczelek,
•  dodanie nowych uszczelnień łożysk, aby zapobiec wy-

ciekom środka smarnego lub jego zanieczyszczeniu,
•  modernizację komór dławnicowych i zastosowanie no-

wych typów szczeliw, aby poprawić uszczelnienie i za-
bezpieczenie wałów.
 n

Steve Hall, regionalny menedżer na obszar południowo-
-wschodni w firmie SEPCO. Pracuje w niej od 21 lat. 

Poprzednio był mechanikiem, elektrykiem i specjalistą od 
maszyn w kilku gałęziach przemysłu. Steve Hall zajmuje 

się serwisowaniem maszyn wirujących i wsparciem dla 
pracowników utrzymania ruchu w fabrykach od ponad 11 lat.

 
Planowane przestoje są doskonałą okazją 
do poszukania obszarów, które mogą 
zostać ulepszone na skutek wdrożenia 
nowej lub zaktualizowanej technologii.
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W dziedzinie chłodziw do obróbki metali 
dokonał się znaczny postęp. Płyny te są 
obecnie lepsze od dostępnych 10–15 lat 
temu. Mają dłuższą trwałość, ale są droż-
sze. W zależności od lokalizacji chłodzi-

wo może kosztować nawet 50 USD za galon (3,785 l), czyli 
13,21 USD za litr. Koszty utylizacji także są różne i wahają się 
od 25 centów do 6 USD za galon, czyli od 7 centów do 1,59 
USD za litr.

Chłodziwo w  maszynie może składać się z  maks. 10% 
koncentratu oraz 90% wody. Firmy często płacą za utylizację 
zużytego chłodziwa i napełniają maszyny nowym płynem, co 
znacznie zwiększa koszty utrzymania sprzętu.

Recykling jako sposób 
na zmniejszenie kosztów 
chłodziwa

Zakłady i  warsztaty zajmujące 
się obróbką metali są ob-

ciążone odpowiedzial-
nością „od kołyski aż 
po grób” za chłodzi-
wa, nawet gdy zużyte 
płyny oddają firmie 
posiadającej odpo-

wiedni certyfikat. W USA władze federalne i stanowe mogą 
pociągnąć do odpowiedzialności firmę generującą odpady 
i obciążyć ją kosztami za nieprawidłową utylizację zużytego 
chłodziwa, co może kosztować firmę zarówno pieniądze, jak 
i utratę reputacji.

Recykling płynu chłodzącego może zmienić ten nieko-
rzystny scenariusz. Firmy mogą zaoszczędzić do 60% koncen-
tratu chłodziwa przez usunięcie niepożądanych olejów oraz 
cząstek stałych. Co prawda jest to wymierna korzyść, jednak 
na potencjalny zwrot z  inwestycji (ROI) mają wpływ także 
inne, dodatkowe czynniki.

Olej niepożądany (ang. tramp oil, sump oil) to olej, któ-
ry wymieszał się z  płynem do obróbki metali skrawaniem. 
Jego źródłami mogą być: olej smarujący, który przesącza się 
na zewnątrz z prowadnic ślizgowych sprzętu i jest zmywany, 
przedostając do mieszaniny chłodzącej, olej stanowiący anty-
korozyjną warstwę ochronną – nakładany przez producenta 
elementów stalowych, albo też wyciekający olej hydrauliczny. 

Zwiększenie wydajności obrabiarek. Usuwanie oleju nie-
pożądanego z procesu produkcyjnego jest kluczowe, ponieważ 
poprawia to wydajność i trwałość płynu obróbkowego, jakość 
powietrza, odporność na bakterie, odporność na korozję oraz 
żywotność maszyn. Usuwanie małych drobinek metalu pro-
wadzi do wydłużenia żywotności maszyn, lepszego wykończe-
nia obrabianych części oraz zmniejszenia zużycia obrabiarek. 

Poprawa jakości powietrza. Recykling płynów może 
ograniczyć odpowiedzialność firmy oraz wpłynąć korzystnie 
na zdrowie i  bezpieczeństwo pracowników. Regularne usu-
wanie niepożądanego oleju z chłodziwa daje w wyniku mniej-
szą mgłę olejową unoszącą się w powietrzu, co poprawia jego 
jakość. Utrzymywanie bardziej czystego obszaru roboczego 
zmniejsza także ilość śliskiej wilgoci na podłodze, co prowa-

Liderzy przemysłu metalowego i hutniczego rozumieją, że recykling wykorzystywanych przez nich płynów 
obróbkowych może mieć pozytywny wpływ na zyski ich firm.

Zwiększanie dochodów firmy poprzez 
recykling płynów do obróbki metali

Darrell Milton, Ronald Wendt, Eriez

Fot. 1. Wióry metalu i zanieczyszczenia stałe są wychwytywane 
w dużym koszu, znajdującym się wewnątrz wyprodukowanego przez 
firmę Enez urządzenia do uzdatniania chłodziwa.  Źródło: Enez
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dzi do bezpieczniejszego środowiska pracy. Program recy-
klingu płynów obróbkowych pomaga także firmom w  uzy-
skaniu i utrzymaniu certyfikatu ISO 14000.

Eliminacja bakterii i  minimalizacja niemiłych zapa-
chów. Co prawda większość maszyn posiada system usuwają-
cy większość wiórów metali, jednak mniejsze drobinki nie są 
oddzielane i pozostają w zbiorniku. Ponieważ te pozostałości 
po obróbce zawierają bakterie anaerobowe, to te nieodfiltro-
wane drobinki często formują niemile pachnący, tłusty szlam 
na dnie zbiornika chłodziwa. Nie istnieje skuteczny proces 
ani dodatek do chłodziwa, który umożliwiałby penetrację 
tego szlamu i zabicie bakterii. Szlam musi być więc usuwany 
fizycznie, i  to regularnie. Przy użyciu urządzenia do uzdat-
niania chłodziwa (uzdatniacza chłodziwa, ang. sump cleaner) 
można w  ciągu 10–15 minut oczyścić zbiornik obrabiarki 
CNC, zawierający 50 galonów (189 l) chłodziwa oraz 20 fun-
tów (9,07 kg) szlamu. Przefiltrowane chłodziwo można wlać 
z powrotem do zbiornika w celu ponownego wykorzystania.

Uzdatniacz filtruje płyn obróbkowy, który zasysa ze 
zbiornika, umożliwiając następnie wpompowanie przefiltro-
wanego płynu z powrotem do zbiornika. To redukuje potrze-
by zakupu i utylizacji koncentratu chłodziwa. Klienci używa-
jący takie uzdatniacze zwykle stwierdzają zwrot z inwestycji 
w ciągu zaledwie kilku miesięcy. A potem oszczędzają już na 
kosztach.

Regularne oczyszczanie chłodziwa przynosi firmie 
oszczędności. Wlanie do maszyny nowego chłodziwa bez 
uprzedniego oczyszczenia maszyny ze starego powoduje 
przestój i  konieczność interwencji pracownika. Nowe chło-
dziwo natychmiast miesza się z  bakteriami, co powoduje 
skrócenie jego żywotności. Regularne czyszczenie zbiornika 

oraz chłodziwa obrabiarki wydłuża żywotność chłodziwa i re-
dukuje koszty ponoszone przez firmę.

Podejście do recyklingu płynów do 
obróbki metali
Akceptowalnych rozwiązań oraz towarzyszących im urzą-
dzeń do utrzymania płynów obróbkowych w stanie czystym 
jest wiele, zaś wybór zależy tu od złożoności parku maszyno-
wego i procesu produkcyjnego. Sprzęt do recyklingu płynów 
obróbkowych to: urządzenia do uzdatniania chłodziwa, syste-
my recyklingu chłodziwa, wirówki szybkoobrotowe, elemen-
ty koagulujące, skimery olejowe, filtry z magnesami trwałymi 
oraz magnetyczne przenośniki pasowe wiórów.

Sprzęt do recyklingu płynów obróbkowych może być 
przenośny, co pozwala na uzdatnianie płynu przy maszy-
nie. Może to też być centralnie zlokalizowany system recy-
klingu chłodziw. Wszystko zależy od potrzeb i  możliwości 
klienta. Na przykład firmy mogą uzyskać doskonałą wartość 
współczynnika zwrotu z  inwestycji za pomocą prostego re-
generatora chłodziwa, zamiast stosowania tradycyjnych cza-
sochłonnych metod usuwania drobnych cząsteczek metalu. 
Regenerator chłodziwa to przenośny filtr o potężnych moż-
liwościach, który pomaga fabrykom i  warsztatom w  efek-
tywnym czyszczeniu maszyn. Czyszczenie to jest szybsze niż 
przy użyciu odkurzaczy przemysłowych firmy Shop-Vac lub 
takiego sprzętu, jak łopata i  grabie. Regenerator zmniejsza 
pracochłonność i oszczędza czas przy czyszczeniu maszyny.

Perspektywy na przyszłość
Ekonomicznych korzyści z recyklingu chłodziw stosowanych 
do obróbki metali jest wiele. Im większa fabryka czy warsz-
tat, tym większe potencjalne oszczędności. Za każdym razem, 
gdy chłodziwo jest wykorzystywane ponownie, firma oszczę-
dza pieniądze, gdyż nie musi kupować nowego chłodziwa 
oraz płacić za utylizację tak często jak przedtem. Przy zacho-
waniu staranności – głównie niedopuszczaniu do negatyw-
nego wpływu zanieczyszczeń na pracę maszyn – większość 
chłodziw może być użytych wiele razy, zanim będą musiały 
być wymienione na nowe, n

Darrell Milton, dyrektor ds. produktów dla przemysłu 
ciężkiego, Ronald Wendt, menedżer produktu specjalizujący 

się w recyklingu płynów do obróbki metali, firma Eriez.

 
Recykling płynów może wpłynąć korzystnie na zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników. Regularne usuwanie niepożądanego oleju z chłodziwa daje w wyniku 
mniejszą mgłę olejową unoszącą się w powietrzu, co poprawia jego jakość. 
Utrzymywanie bardziej czystego obszaru roboczego zmniejsza także ilość śliskiej 
wilgoci na podłodze, co prowadzi do bezpieczniejszego środowiska pracy.

 
Przy zachowaniu staranności – głównie 
niedopuszczaniu do negatywnego 
wpływu zanieczyszczeń na pracę maszyn 
– większość chłodziw może być użytych 
wiele razy, zanim będą musiały być 
wymienione na nowe�
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Działalność firm coraz częściej idzie w  parze 
z filozofią odpowiedzialnej produkcji. Zielo-
na polityka modyfikuje nie tylko procedury 
i techniki zarządzania, ale przede wszystkim 
niesie ogromne zmiany w  samym procesie 

produkcyjnym, stawiając nacisk na oszczędzanie energii 
i surowców oraz redukcję odpadów do minimum. Koniecz-
ność wdrożenia prośrodowiskowych rozwiązań widzą nie 
tylko giganci rynku przemysłowego, ale także mniejsze 
przedsiębiorstwa. Raport DNB Bank Polska i  PwC „Kie-
runki 2020. Zielona odpowiedzialność biznesu. Czy biznes 
przyjazny środowisku się opłaca?” wskazuje, że aż 67% pol-
skich dużych firm wprowadziło proekologiczne rozwiąza-
nia, a 14,5% ma zamiar je urzeczywistnić w przyszłości.

– Ekologia to jeden z filarów zrównoważonego rozwoju. 
Niestety przez lata była traktowana przez biznes trochę „po 
macoszemu”, jako przymus, który regulowały normy i  dy-
rektywy. Na szczęście to podejście się zmienia, a  organiza-
cje coraz częściej dostrzegają korzyści, jakie płyną z  wdra-
żania rozwiązań przyjaznych środowisku oraz możliwość 
rozwoju – komentuje Andrzej Majewski, dyrektor fabryki 
Cedo i dodaje: ważne, aby angażować się w przyjętą politykę 
ochrony środowiska, a nie traktować jej jedynie jako element 
budowania wizerunku. Cele tych działań powinny iść w pa-
rze z misją firmy oraz stać się ważnym punktem w strategii 
biznesowej.

 W zieloną stronę
Zmiany środowiskowe, które są wynikiem działalności czło-
wieka, wymuszają poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań 
zarówno w zakresie wydobycia surowców, jak i wykorzystania 
zasobów w  procesie produkcyjnym. Potrzeby są ogromne, 
a na celowniku wielu firm jest tzw. polityka „zero” w zakre-
sie ograniczenia odpadów stałych, ale także obniżenia zużycia 
wykorzystywanej energii czy wody. Wśród ekoinwestycji wi-
dać zorientowanie na wtórne wykorzystanie przetwarzanych 
surowców, wyeliminowanie uciążliwych dla środowiska kom-
ponentów wyrobu czy sięganie do energii odnawialnej. 

– Recykling jest niejako wpisany w  DNA firmy Cedo – 
produkujemy jednorazowe artykuły gospodarstwa domowego 
z  odpadów pokonsumenckich, dając tworzywom sztucznym 
drugie życie. W  naszym oddziale w  Holandii posiadamy 
jedną z największych w Europie instalacji do przetwarzania 
tworzyw sztucznych pochodzących z gospodarstw domowych. 
Urządzenia myją, suszą i  odseparowują odpad PE (poliety-
len) od PP (polipropylen). W naszym procesie produkcji wor-
ków na śmieci wykorzystujemy wyłącznie odpad PE, który 
w  następnych krokach procesu recyklingu, po dokładnym 
przetopieniu i przefiltrowaniu, powraca do postaci granulatu. 
Nasze worki na śmieci niemal w całości pochodzą z materia-
łów, które kiedyś były odpadem, a  sam proces produkcyjny 
jest tak skonstruowany, aby powstały przy produkcji odpad 
powtórnie przetworzyć na wartościowy granulat. Jesteśmy 

Zanieczyszczone powietrze i woda, 
zmiany klimatyczne czy zbyt duża 
ilość odpadów to globalne problemy, 
z którymi walczą przywódcy państw 
i rządzący. Potrzebę większej dbałości 
i odpowiedzialności za środowisko 
dostrzegają także firmy z sektora 
przemysłowego, implementując 
nowoczesne, ekologiczne 
rozwiązania. O tym, jakie działania 
można wdrożyć, aby produkcja była 
bardziej ekologiczna, opowiadają 
Marcin Terelak – Technical Manager 
oraz Andrzej Majewski, dyrektor 
fabryki Cedo.

Produkcja z myślą o środowisku – to możliwe!

CEDO
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skupieni na maksymalnym wy-
korzystaniu odpadów – dopiero 
to, czego nie da się przetworzyć, 
poddajemy odpowiednim proce-
som utylizacji. W naszych polskich 
zakładach funkcjonują także linie 
do ekstruzji i konwersji produktów 
biodegradowalnych – wytwarzamy 
worki na śmieci z surowców natu-
ralnych, czyli skrobi ziemniaczanej 
czy kukurydzy. Zauważamy także 
dużą wartość w produkcji o niskiej 
emisyjności, dlatego do 2030 roku 
chcielibyśmy osiągnąć neutralność 
klimatyczną. W  najbliższych la-
tach planujemy pozyskiwać energię 
ze źródeł odnawialnych – wiatru, 
wody i słońca, choć już teraz pra-
cujemy nad projektami, których 
celem jest zmniejszenie zużycia 
energii. Jednym z nich jest jeszcze 
bardziej wydajny układ free-co-
olingu, który w  okresie jesienno-
-zimowym pozwala zredukować 
zużycie energii związanej z proce-
sem chłodzenia o 90%, korzystając 
z naturalnego chłodu na zewnątrz 
– mówi Marcin Terelak – Techni-
cal Manager w firmie Cedo.

Małe-wielkie kroki
Aby wdrożyć z powodzeniem kon-
cepcję ochrony środowiska w  fir-
mie, nie wystarczą wielotysięczne 
inwestycje w  technologię, która 
spełni wyśrubowane normy. Po-
trzebne jest także, a może aż, zaan-
gażowanie pracowników wszyst-
kich szczebli – od produkcji po 
kadrę zarządzającą. Według rapor-
tu DNB Bank Polska i PwC dobre praktyki wewnętrzne są sto-
sowane w wielu firmach – 76% przedsiębiorstw bierze udział 
w segregacji śmieci, 73% korzysta z energooszczędnych żaró-
wek, a prawie 50% tworzy akcje edukacyjne dla pracowników.

– Budowanie świadomości ekologicznej w firmie to podsta-
wa. Dlatego w Cedo wdrożyliśmy segregację odpadów, aby po-
kazać pracownikom, że papier, plastik czy folia, który użytkują 
na co dzień, może być wykorzystany w recyklingu wewnętrz-
nym. Papier jest w 100% recyklingowany i  dostarczany do 
papierni, podobnie aluminium. Zrezygnowaliśmy także z jed-

norazowych opakowań na wodę, za-
stępując je butelkami wielokrotnego 
użytku. Bidony przypadły do gustu 
naszym pracownikom i często z nich 
korzystają. Proekologiczne zmiany 
wprowadziliśmy również w  obsza-
rze oświetlenia, zastępując trady-
cyjne źródła światła oświetleniem 
LED-owym. Każdy z tych punktów 
jest ważny, ponieważ buduje kulturę 
organizacji i pokazuje, że dla naszej 
firmy ochrona środowiska nie jest 
tylko zapiskiem w  dokumentach – 
komentuje Marcin Terelak – Tech-
nical Manager w firmie Cedo.

Wspólna 
odpowiedzialność 
W  dobie kryzysu klimatycznego 
proekologiczna działalność firm 
ma duże znaczenie. Rewolucyjne 
zmiany w zarządzaniu i produkcji, 
jakie zachodzą w  wielu zakładach 
przemysłowych, są bardzo potrzeb-
ne, jednak bez porozumienia na 
linii firma – konsument niewiele 
da się wywalczyć. Przed biznesem 
stoi niełatwe zadanie połączenia 
produkcji przyjaznej środowisku 
z  kształtowaniem proekologicz-
nych postaw konsumenckich. 

– Produkcja z myślą o środowi-
sku to bardzo pojemne pojęcie. Nie 
ogranicza się tylko do stosowania 
norm środowiskowych, gospodaro-
wania odpadami czy korzystania 
z energii odnawialnej. Nigdy nie mo-
żemy powiedzieć, że jako producent 
zrobiliśmy dość, że już wystarczy. 
Ochrona środowiska w tak specyficz-

nym obszarze jak produkcja przemysłowa stanowi wyzwanie, 
aby ciągle poszukiwać nowych rozwiązań i korzystać z możliwo-
ści, które stwarza technologia – podsumowuje Andrzej Majew-
ski, dyrektor fabryki Cedo.  n

Cedo Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 32

53-671 Wrocław
Telefon: 71 334 68 00

https://praca.cedo.com/
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Dlaczego ciepła z  systemów sprężonego po-
wietrza nie odzyskuje większa liczba małych 
i średnich zakładów produkcyjnych? Dlacze-
go standardowe procedury związane z odzy-
skiem energii w większych zakładach trwają 

tak długo? Potencjał oszczędności energii jest oczywisty. Ko-
rzyści z redukcji emisji są oczywiste, a wskaźnik zwrotu z in-
westycji (ROI) jest wysoki, więc zwrot następuje w krótkim 
czasie. 

Mowa tu o efektywności energetycznej i redukcji lub eli-
minacji odpadów — i to nie bez powodu! Szacuje się, że sektor 
przemysłowy w Unii Europejskiej odpowiada za 20–25% cał-
kowitego zużycia energii. Jeśli UE chce osiągnąć neutralność 
pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050, ogrom-
na i w dużej mierze niewykorzystana szansa leży w wydajności 
energetycznej przemysłu i  eliminacji odpadów. Bez względu 
na utrzymywaną klauzulę „siły wyższej” eliminacja marno-
trawstwa energii jest nie tylko właściwą rzeczą do zrobienia, 
ale także ma sens biznesowy — niezależnie od skali funkcjo-
nowania Twojej firmy. 

Przysłowiowe sedno znajduje w samej fabryce. W tym ar-
tykule spróbuję zilustrować znaczące zalety systemów odzysku 
ciepła (HRS) dla małych i średnich zakładów produkcyjnych.

 O jakiej ilości ciepła mówimy?
W typowym układzie sprężania z wtryskiem oleju teoretycz-
nie odzyskiwane ciepło może stanowić 96% całkowitego zu-
życia energii elektrycznej. Składa się na nie ciepło rozproszone 
w chłodnicy oleju (78%), w chłodnicy końcowej (13%) oraz 
ciepło wypromieniowane z silnika napędowego (5%). 

Ciepło wydzielane przez chłodnicę oleju może być wyko-
rzystywane do podgrzewania wody, a  ciepło odprowadzane 
przez chłodnicę końcową i silnik napędowy – do dodatkowe-
go ogrzewania pomieszczenia. Pozostałe 4% ciepła nie może 
zostać odzyskać, ponieważ 2% promieniuje przez obudowę, 
a pozostałe 2% – przez jej otwory wentylacyjne. 

Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do odzyskiwa-
nia ciepła. Takie czynniki jak umiejscowienie sprężarki powie-
trza w układzie ciepła procesowego, ciepłej wody lub systemu 
powietrznego odgrywają znaczącą rolę, jednak tak samo waż-
ny jest typ pracującej sprężarki. Sprężarki smarowane olejem 
są zdecydowanie najczęściej używanymi sprężarkami w zasto-
sowaniach przemysłowych ze względu na ogólną akceptację 
tej technologii i jej niezawodność. Szacuje się, że ponad 90% 
wszystkich instalacji śrubowych sprężarek powietrza w  Eu-
ropie stanowią sprężarki smarowane olejem. Zapewniają one 

Zakłady o wszystkich skalach zyskują narzędzia wymagane do poprawy efektywności energetycznej  
i wykorzystania ciepła z własnych systemów sprężonego powietrza.

Wykorzystanie potencjału przemysłowej  
odpadowej energii cieplnej 

David De Pril, ELGi Europe
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niezawodne sprężone powietrze różnym branżom, takim jak 
sektor motoryzacyjny, produkcji ogólnej czy opakowań. Aby 
pomóc większości branż, system odzysku ciepła bardzo do-
brze może współpracować ze wszystkimi typami sprężarek 
powietrza smarowanych olejem. 

Od początku 
Korzystanie z  energii odpadowej oczywiście nie jest nową 
koncepcją. Przez dziesięciolecia oszczędności energii były 
dostrzegane w  różnych branżach, w  których natychmiasto-
wy zwrot z  niewielkiej inwestycji początkowej był wyraźny. 
Najdroższym składnikiem całkowitego kosztu sprężonego 
powietrza jest energia. W  rzeczywistości w  całym okresie 
eksploatacji typowej sprężarki energia zazwyczaj jest kilku-
krotnie bardziej kosztowna, niż cena zakupu samej sprężarki. 
Podsumowując, maksymalizacja efektywności energetycznej 
pozwala zaoszczędzić spore pieniądze. Wielkie zakłady w sek-
torze przemysłowym należały do inicjatorów – przede wszyst-
kim zakłady stosujące systemy sprężonego powietrza o dużej 
wydajności, działające 24 godziny na dobę przez 7 dni w ty-
godniu i wymagające ciepła technologicznego w swoich dzia-
łaniach. Do takich branż należały sektory żywności i napojów, 

farmaceutyczny i  tekstylny. Mówiąc najprościej, im większa 
skala działalności, tym większe oszczędności energii. 

W tym samym czasie małe firmy inżynieryjne przekształ-
cały lub tworzyły firmy typu spin-off, znane również jako fir-
my usług energetycznych (ESCO). Ich chlebem powszednim 
jest szeroka gama rozwiązań energetycznych, w  tym projek-
towanie i  wdrażanie projektów oszczędzania energii, mo-
dernizacja, oszczędzanie energii, outsourcing infrastruktury 
energetycznej, wytwarzanie i  zaopatrywanie w  energię oraz 
zarządzanie ryzykiem. 

Jednak wskaźnik przyjęcia HRS w  przypadku zakładów 
o  małej i  średniej skali był dość niski. Komisja Europejska 
w  swoim raporcie „Waloryzacja ciepła odpadowego: popra-
wa efektywności energetycznej w  przemyśle przetwórczym” 
zauważyła, że „Potencjał przemysłowego odzysku ciepła od-
padowego jest nadal niewykorzystany z powodu kilku tech-
nicznych i nietechnicznych barier. Wśród nich potrzeba wy-
dajnych i  opłacalnych technologii odzyskiwania strat ciepła 
oraz ponownego wykorzystania, ulepszania lub przekształca-
nia tego ciepła w celu zapewnienia jego waloryzacji.1" 
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Wykorzystanie odzysku ciepła
Jak wspomniano wcześniej, najbardziej zyskują na odzysku 
ciepła zazwyczaj te zakłady, które wymagają również ciepła 
technologicznego i działają 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu. Zwykle obserwujemy, że w przypadku tego typu 
zakładów będą beneficjentami znacznego zwrotu z inwestycji 
z odzysku ciepła — często w okresie krótszym niż rok, a rzad-
ko w ciągu dwóch lat. 

Chociaż wykorzystanie odzyskanego ciepła jest niejed-
nakowe, istnieją ogromne korzyści, które można odnieść do 
różnej wielkości zakładów. Na przykład użycie odzysku ciepła 
w miesiącach zimowych przynosi znaczne korzyści w zakresie 
ograniczenia kosztów i emisji dwutlenku węgla. Różne branże 
korzystają z tego coraz bardziej popularnego rozwiązania, sto-
sując odzysk ciepła zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak 
i ogrzewania wody dla komfortu ludzi (ogrzewanie obiektów). 

W takich przypadkach ciepło jest wykorzystywane jako 
dodatkowe źródło ciepła, co z kolei zmniejsza wymagania sta-
wiane tradycyjnym kotłom zasilanym węglem, zmniejszając 
tym samym koszty paliwa grzewczego i powodując zmniej-
szenie emisji dwutlenku węgla. W  przypadkach, gdy odzy-
skane ciepło jest wykorzystywane do podgrzewania wody, 
obserwujemy sprawność sięgającą 85%, wzrastającą do 96% 
w całkowicie zoptymalizowanych zakładach, a w przypadku 
ogrzewania pomieszczeń (powietrzem) sprawność osiąga 
wartości od 60 do 70%. Przy takich wynikach zakłady często 
uzyskują krótkoterminowy zwrot z inwestycji wynoszący od 
jednego do trzech lat. 

Zatem niezależnie od wielkości lub branży i  aspektów 
operacyjnych procesów, odzyskiwanie i ponowne wykorzysta-
nie ciepła z systemu sprężonego powietrza przynosi znaczące 
korzyści. Ale dlaczego proces przyjęcia tej technologii trwa tak 
długo? 

Zastosowanie technologii 
W przypadku wielu małych i średnich zakładów odzysk ciepła 
po prostu nie był kwestią priorytetową. Zazwyczaj (i słusznie) 
kluczowymi priorytetami instalacji sprężonego powietrza 
były: wydajność, niezawodność, energooszczędność, a następ-
nie odzysk ciepła – HRS zajmuje ostatnie miejsce! 

Jesteśmy teraz świadkami fali zmian w przemyśle. Naci-
ski regulacyjne i  polityczne powodują niezbędne zobowią-
zania w  zakresie efektywności energetycznej. Oczekiwania 
konsumentów w  zakresie pozyskiwania zrównoważonych, 
„zielonych” produktów przedłużają „długą rękę” w  zakresie 
identyfikowalności i odpowiedzialności za środowisko także 
łańcucha dostaw. Obniżenie energochłonności (i wreszcie, co 
najważniejsze – know-how i systemów odzyskiwania ciepła) 
staje się coraz bardziej rozpowszechnione i  konkurencyjne 
pod względem kosztów. 

Przemysł sprężonego powietrza poczynił ogromne po-
stępy w  poprawie wydajności, niezawodności i  efektywno-
ści energetycznej systemów sprężonego powietrza, czyniąc 
je osiągalnymi dla zakładów każdej wielkości. Kiedyś tempo 
wdrażania tej innowacji nie było zawrotne, jednakże teraz fir-
ma ELGi wprowadza na rynek bardzo efektywne systemy od-
zysku ciepła typu „plug and play”. W połączeniu z naciskiem 
operacyjnym na audyt energetyczny i  zgodność wydajności 
systemu z globalnymi normami zarządzania energią (takimi 
jak ISO 50001), teraz małe i  średnie zakłady mogą czerpać 
korzyści z odzysku ciepła łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. 

Matematyka jest jednoznaczna 
Teraz narzędzia i technologie odzysku ciepła są dostępne dla 
zakładów każdej wielkości, umożliwiając czerpanie z nich ko-
rzyści. Wysoka stopa zwrotu z inwestycji przynosi natychmia-
stowe oszczędności, a co ważniejsze, redukcja emisji dwutlen-
ku węgla pomaga obniżyć ślad węglowy netto firmy. Odzysk 
ciepła to nie tylko właściwa rzecz dla przyszłości naszej plane-
ty, ale ma również sens z punktu widzenia celów biznesowych. 

Małe i  średnie firmy mają teraz narzędzia i  możliwości, 
aby wyprzedzić wszelkie zmiany regulacyjne, sprostać wy-
maganiom klientów (i ich dalszych konsumentów) w zakresie 
lepszego zrównoważonego rozwoju i ostatecznie poprawić sta-
le rosnące cele w zakresie produktywności. 

Oprócz tego potencjalnego darmowego źródła energii 
należy wziąć pod uwagę inne ważne aspekty. Przykładem 
może być odpowiednio zwymiarowana instalacja sprężonego 
powietrza, obejmująca samą sprężarkownię oraz jej lokaliza-
cję w  stosunku do miejsca użytkowania (odbiór sprężonego 
powietrza). Ostatecznym celem jest zatem odzyskanie ciepła 
z odpowiednio dobranego systemu, który jest umieszczony jak 
najbliżej miejsca użytkowania. Aby uzyskać pomoc, zawsze 
możesz liczyć na współpracę między swoim ESCO a lokalnym 
ekspertem w dziedzinie sprężonego powietrza, ale jeśli ten ar-
tykuł nadal nie jest tak jasny, jak napis na ścianie Twojej fa-
bryki, nie wierz mi na słowo. Komisja Europejska stwierdziła: 
„Poprawa efektywności energetycznej w  procesach przemy-
słowych może prowadzić do znacznych oszczędności energii 
pierwotnej, dekarbonizacji dostaw energii i późniejszej reduk-
cji emisji CO2. Obniżenie kosztów energii umożliwi również 
większą konkurencyjność”. 
� n

David De Pril, dyrektor ds. zarządzania 
produktami i marketingu, ELGi Europe

1 https://cordis.europa.eu/article/id/422033-waste-heat-valorisation
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FIRMA PREZENTUJE

EXXONMOBIL

Ostatnie wydarzenia na świecie wygenerowały dodatkowe koszty oraz komplikacje w wielu 
sektorach przemysłu. Na szczęście nawet w tak trudnej sytuacji zakłady produkcyjne mogą 
znaleźć sposób, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, mówi Przemysław Szczepaniak, Business 
Development Advisor Europe, ExxonMobil.

Pandemia osłabiła globalny handel, a branża przemysłowa 
odczuwa tego skutki z pełną siłą. Spowolnienie gospo-
darcze ograniczyło popyt na wiele komponentów prze-

mysłowych, podczas gdy lockdown i dystans społeczny wywarły 
wpływ na wiele procesów produkcyjnych. Skutkiem tego mogły 
być okresowe przestoje maszyn oraz nieregularność planowa-
nych prac serwisowych.

Dawna sprawność biznesu powróci wraz z ustąpieniem efek-
tów pandemii Covid-19. Rynek stanie się niezwykle konkurencyj-
ny, ponieważ firmy będą intensywnie walczyć o jak największe 
udziały i starać się odrobić straty wywołane pandemią. Sukces 
zależeć będzie od zdolności do utrzymania przewagi konkuren-
cyjnej poprzez redukcję kosztów ogólnych i zwiększanie produk-
tywności – siedem dni w tygodniu.

W powyższym kontekście rola specjalistów ds. utrzymania 
ruchu staje się bardziej złożona niż kiedykolwiek wcześniej. Na 
szczęście mogą oni liczyć na wsparcie. Zespół inżynierów ds. 
środków smarnych ExxonMobil dysponuje doświadczeniem 
i wiedzą, dzięki którym mogą pomagać firmom z branży prze-
mysłowej wracać do formy w bezpieczny i wydajny sposób oraz 
przygotowywać na wykorzystywanie nowych możliwości.

Gotowy, aby osiągać sukces?
Nasz „niezbędnik” w dziedzinie środków smarnych obejmuje 
szereg wskazówek i porad, które pomagają zwiększyć produk-
tywność, obniżyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo. Kluczowym 
elementem do osiągnięcia tych celów jest przemysłowy olej 
przekładniowy, a to doskonały moment, aby zainwestować w naj-
wyższej jakości smarowanie. Wysokiej jakości syntetyczny olej 
przekładniowy, taki jak seria Mobil SHC 600, może odgrywać klu-
czową rolę w planach konserwacyjnych operatora, oferując istot-
ne korzyści w kwestii ochrony.

Dzięki wyjątkowej stabilności termicznej i odporności na utle-
nianie oleje serii Mobil SHC 600 mogą być eksploatowane nawet 
sześciokrotnie dłużej niż porównywalne produkty konkurencyjne 
na bazie olejów mineralnych, co znacząco przyczynia się do ob-
niżenia wydatków, a także ilości utylizowanego oleju. Indywidu-
alny zestaw modyfikatorów zapewnia zwiększoną ochronę kom-

ponentów, podczas gdy syntetyczne oleje bazowe wyróżniają się 
niższą trakcją (tarciem wewnętrznym), co może przekładać się na 
poprawę wydajności i niższe temperatury pracy.

Ta zdolność do redukowania temperatur roboczych w prze-
kładniach poddanych dużym obciążeniom może skutkować po-
tencjalnymi oszczędnościami energii na poziomie 3,6% lub po-
prawą wydajności sprzętu*.

Nawet w wysokich temperaturach środki smarne serii Mobil 
SHC 600 zachowują relatywnie wysoką lepkość i grubość powło-
ki. Jednocześnie wykazują wyjątkowo niską płynność w niskich 
temperaturach, w tym podczas rozruchu. I co nie mniej ważne, 
produkty te zapewniają długotrwałą ochronę przed rdzą i korozją 
oraz dobre właściwości w zakresie oddzielania wody i uwalniania 
powietrza. Wszystkie te czynniki pomagają obniżyć wymagania 
konserwacyjne w szerokim zakresie zastosowań przekładni prze-
mysłowych. To nie są korzyści wyłącznie teoretyczne – zostały 
sprawdzone i udowodnione w rzeczywistych warunkach pracy.

Zmiana na lepsze
Przedsiębiorstwo mleczarskie specjalizujące się w produkcji ma-
sła zmagało się z przedwczesnym zużyciem przekładni w sześciu 
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wirówkach do mleka. Okres pomiędzy wymianami oleju wynosił 
około 900 godzin, czyli znacznie poniżej oczekiwań operatora. 
Współpracując z personelem konserwacyjnym firmy, inżynierowie 
Mobil zasugerowali zamianę dotychczasowego oleju na Mobil 
SHC 630, wysokiej jakości syntetyczny środek smarny opraco-
wany z myślą o odporności na utlenianie, zużycie i mikrowże-
ry. Zmiana poskutkowała obniżeniem wymagań konserwacyj-
nych oraz wydłużeniem okresów pomiędzy wymianami oleju do 
4000 godzin, co łącznie przełożyło się na roczne oszczędności 
rzędu 3500 euro**.

Z kolei u innego klienta, papierni specjalizującej się w pro-
dukcji tektury falistej, pojawił się problem bardzo wysokich tem-
peratur w przekładni tekturnicy. Kontrola termograficzna wykry-
ła temperaturę roboczą na poziomie 96,5°C, która wywoływała 
utlenianie środka smarnego. Inżynierowie Mobil zalecili zmianę 
mineralnego oleju przekładniowego w tekturnicy na syntetyczny 
środek smarny Mobil SHC 630, opracowany specjalnie z myślą 
o odporności na utlenianie i wydłużeniu okresu eksploatacji.

Na skutek wprowadzonych zmian temperatura przekładni 
spadła o 12°C, okresy pomiędzy wymianami oleju wydłużyły się 
nawet sześciokrotnie, a komponenty przekładni zaczęły wykazy-
wać znacząco niższe zużycie i powstawanie wżerów. Dzięki udo-
skonalonemu współczynnikowi tarcia środka smarnego obniżono 
także zużycie energii**.

Wszystkie opisane zalety mogą w bezpieczny i skuteczny 
sposób zwiększyć produktywność, chroniąc przed spadkiem wy-
dajności. Nie tylko przekładnie czerpią korzyści z olejów synte-
tycznych serii Mobil SHC 600 – mają one pozytywny wpływ także 
na sprężarki powietrza oraz smarowane łożyska.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, kosztów energii oraz 
zrównoważonej działalności najprawdopodobniej stawać się 

będą coraz bardziej rygorystyczne, dlatego specjaliści ds. utrzy-
mania ruchu muszą podejmować nieustannie działania w dąże-
niu do doskonalenia tych parametrów. Oleje serii Mobil SHC 600 
oferują poprawę we wszystkich wymienionych dziedzinach, jed-
nocześnie umożliwiając poprawę wydajności, która jest kluczowa 
dla firm z branży produkcyjnej teraz i w przyszłości.

Odkryj potencjalne usprawnienia dla twojego zakładu produk-
cyjnego i uwzględnij Mobil SHC 600 w swoich planach konser-
wacyjnych. Więcej informacji o produktach i usługach Mobil dla 
przemysłu znajdziesz na stronie www.mobil.pl lub u autoryzo-
wanych dystrybutorów Mobil: www.dexol.pl, www.mobipol.pl, 
www.ekonaft.com.pl, www.smartplus.pl oraz pod adresem  
thd@exxonmobil.com. n

* Efektywność energetyczna odnosi się wyłącznie do działania 
oleju Mobil SHC™ 634 w porównaniu z olejem Mobilgear™ 600 
XP 460 o tej samej klasie lepkości stosowanym jako olej obiego-
wy i przekładniowy. Zastosowana tu technologia umożliwia pod-
niesienie sprawności energetycznej nawet o 3,6% w porównaniu 
do wartości referencyjnych przy testach w przekładni ślimakowej 
w kontrolowanych warunkach. Poprawa efektywności będzie róż-
nić się w zależności od warunków eksploatacji oraz zastosowania. 
Należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu.

** Niniejszy dowód osiągniętych korzyści opiera się na doświad-
czeniach jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą być inne 
w zależności od rodzaju urządzenia i jego konserwacji, warun-
ków eksploatacji i środowiska pracy oraz wcześniej stosowanego 
środka smarnego.

Przykłady przenoszenia produkcji 
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Według amerykańskiej agencji OSHA (od-
powiednika polskiej Państwowej Inspek-
cji Pracy) każdego roku powstaje około 
37 000 pożarów w zakładach przemysło-
wych i produkcyjnych. Skutkują one stra-

tami w wysokości 1 mld USD, 279 przypadkami zranień ludzi 
oraz 18 przypadkami śmiertelnymi. Autor tego artykułu, jako 
zawodowy inspektor ochrony przeciwpożarowej, przeprowa-
dził kontrole w setkach zakładów produkcyjnych. Podczas tych 
inspekcji natrafił na obszary niespełniające wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wymagające podjęcia natychmiastowych 
działań. Identyfikacja i  korygowanie tych zaniedbań pomoże 
firmie przemysłowej w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowni-
ków oraz budynków i sprzętu w razie powstania pożaru.

Przeprowadzanie regularnych inspekcji
W zakładzie produkcyjnym systemy sygnalizacji pożaru, gaśni-
ce oraz tryskacze powinny być  sprawdzane co roku (fot. 1–3). 
Jednak wiele firm zaniedbuje ten obowiązek. Brak corocznego 
sprawdzania systemu przeciwpożarowego może spowodować, 
że stan techniczny tego sprzętu będzie się pogarszał w miarę 
upływu czasu, czego skutkiem będzie jego niesprawność.

Po dokonaniu profesjonalnej inspekcji zakład otrzymuje 
raport od firmy, która ją przeprowadziła. Raport ten zawiera 
datę przeprowadzenia inspekcji, nazwę i adres zakładu, rodzaj 
działalności, wszelkie zauważone problemy, którymi należy się 
zająć, dane kontaktowe właściciela budynku oraz osób, z który-
mi przeprowadzano rozmowy podczas inspekcji. Wymaga się, 
aby zakłady przemysłowe przechowywały ten dokument przez 
okres co najmniej jednego roku, jednak zaleca się tu pięć lat. Po-
mimo wymaganego przepisami pożarowymi obowiązku prze-
chowywania dokumentów z  inspekcji przez jeden rok, wiele 
firm ubezpieczeniowych wymaga tu jednak dłuższych okresów 

czasowych. Tak więc, aby być świadomym takich wymagań, na-
leży skontaktować się z firmą ubezpieczającą dany zakład.

Umieszczanie oznakowania
W zakładach produkcyjnych powinny znajdować się sprawne 
ewakuacyjne oprawy oświetleniowe. Podczas pożaru mogą 
wystąpić warunki sprzyjające powstaniu chaosu i zamieszania. 
Dym może zmniejszać widoczność i utrudniać ludziom orien-
tację w budynku. Podświetlone znaki pokazujące kierunek do 
wyjścia ułatwiają ludziom zorientowanie się w swoim położe-
niu i znalezienie drogi do wyjścia z budynku. 

Oprawy ewakuacyjne są zaprojektowane tak, aby przełą-
czały się na zasilanie awaryjne (z wbudowanego akumulatora) 
w przypadku zaniku zasilania podstawowego z sieci. Te pod-
świetlane znaki wymagają regularnego testowania, przeprowa-
dzanego przez pracowników działu BHP firmy w celu zapew-
nienia ich prawidłowego działania. Często taka próba polega na 
naciśnięciu przycisku testowego z boku oprawy i sprawdzeniu, 
czy załączy się zasilanie awaryjne źródła światła. Jeśli oprawa 
nie przełączy się na zasilanie awaryjne oznacza to, że musi być 
wymieniona.

Jeżeli zakład przemysłowy wykorzystuje chemikalia, jego 
kierownictwo musi zapewnić, że na zewnątrz budynku znajdu-
je się znak wskazujący strażakom, jakie niebezpieczne substan-
cje mogą znajdować się na terenie (ang. hazard communication 
sign, HazCom Sign). Taki znak jest zgodny z amerykańską nor-
mą NFPA 704-2022: Standard System for the Identification of 
the Hazards of Materials for Emergency Response (standardowy 
system identyfikacji materiałów niebezpiecznych, przezna-
czony do reagowania na zagrożenia). Standard ten, nazywany 
w  skrócie „rombem pożarowym” („fire diamond”), opisuje 
oznakowanie miejsc, w których na skutek pożaru, rozlania czy 
innego zdarzenia mogą się pojawić substancje niebezpieczne 

Czy w każdej firmie systemy sygnalizacji pożaru, gaśnice i tryskacze są sprawdzane co roku?

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Najlepsze praktyki ochrony przeciwpożarowej 
dla zakładów produkcyjnych

Chad Connor, Affordable Fire & Safety

Fot. 1–3. W zakładzie produkcyjnym systemy sygnalizacji pożaru, gaśnice i tryskacze powinny być sprawdzane co roku. 
 Zdjęcia: Affordable Fire & Safety
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nawet przy krótkotrwałym zetknięciu. Romb pożarowy posia-
da kody barwne reprezentujące poziomy zagrożenia: kolor nie-
bieski – zagrożenie dla zdrowia, kolor czerwony – zagrożenie 
pożarowe, kolor żółty – zagrożenie reaktywnością i niestabil-
nością. Zagrożenia te są uszeregowane w skali od 0 do 4 pod 
względem niebezpieczeństwa. Oznakowanie to pomaga straża-
kom wezwanym do pożaru w zorientowaniu się w sytuacji na 
miejscu.

Przedstawianie pracownikom zakładu 
planu działań na wypadek zagrożenia
Kierownictwo zakładu produkcyjnego powinno opracować pi-
semne plany działań na wypadek zagrożeń, przeznaczone dla 
pracowników. Plany te mają na celu zapewnienie, że każda oso-
ba w zakładzie będzie znała drogi ewakuacyjne oraz obowiązu-
jące procedury przeciwpożarowe. 

Według agencji OSHA plany działań na wypadek zagro-
żenia powinny opisywać określone działania, które personel 
kierowniczy oraz jego podwładni muszą podejmować w przy-
padku pożaru, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Działania te 
obejmują wyłączenie określonego sprzętu oraz użycie środków 
gaśniczych. Kierownictwo firmy musi zapewnić, że wszyscy 
pracownicy rozumieją procedury gaszenia pożaru i znają drogi 
ewakuacyjne z każdego miejsca w zakładzie.

Wymaga się od kierownictwa firmy, aby w pewnych okre-
sach czasu skonsultowało plan działań na wypadek zagrożenia 
z każdym pracownikiem. Powinno to mieć miejsce po opraco-
waniu planu, gdy zmienia się zakres obowiązków danego pra-
cownika oraz gdy zmienia się sam plan.

Prawidłowe rozmieszczenie systemów 
regałowych
Kierownictwo zakładów produkcyjnych musi alarmować 
pracowników o  każdych niepotrzebnych przedmiotach czy 
systemach regałowych blokujących wyjścia czy przejścia oraz 
urządzenia sygnalizujące pożar. Obszary zawierające takie urzą-
dzenia muszą być utrzymywane w czystości.

Przeanalizujmy dla przykładu drukarnię, w której znajduje 
się wiele pudeł z papierem, umieszczonych w systemach regało-
wych na paletach. Jeśli te systemy regałowe są umieszczone bez-
pośrednio pod ścianą, to urządzenia sygnalizujące pożar, takie 
jak pulsujące lampy, nie mogą spełniać swojej roli alarmowania 
ludzi o powstaniu pożaru. 

Ponadto większość budynków zakładów produkcyjnych 
została zbudowana jako hale do zainstalowania maszyn i sprzę-
tu. Jeżeli systemy regałowe zostaną nieprawidłowo rozmieszczo-
ne pod ścianami, to w razie pożaru może to uniemożliwić do-
stanie się wody z systemu tryskaczy do wszystkich koniecznych 
miejsc. Tak więc systemy regałowe powinny być odsunięte od 
ścian, zaś przy dodawaniu nowych regałów zakłady muszą też 
instalować dodatkowe systemy tryskaczy, tak aby woda mogła 
dosięgnąć wszystkich otaczających je obszarów.

Innym problemem jest zagracenie dróg ewakuacyjnych. 
Zalecane jest, aby pracownicy zakładu regularnie sprawdzali 
przejścia i utrzymywali je w stanie umożliwiającym ewakuację. 

Z przejść należy usunąć wszelkie pudła, sprzęt lub śmieci, które 
mogą spowolnić proces szybkiej i bezpiecznej ewakuacji.

Rozmieszczenie gaśnic
W zakładach produkcyjnych wymagane są gaśnice uniwersal-
ne do pożarów klasy A, B i C, zdolne do gaszenia niewielkich 
pożarów, takich jak drewna, papieru, olejów czy gazów. Według 
wytycznych agencji OSHA gaśnice muszą być umieszczone 
w całym budynku co 75 stóp (22,9 m)

W  zakładach produkcyjnych są także wymagane gaśnice 
bardziej wyspecjalizowane. Wymagane jest, aby w  miejscach 
zawierających materiały palne klasy B, takich jak warsztaty, ga-
raże i magazyny, wszyscy pracownicy mieli dostęp do gaśnicy 
pożarów klasy B. Takie gaśnice są w stanie ugasić pożary mate-
riałów płynnych, takich jak kleje, farby oraz inne materiały do 
wykańczania powierzchni drewnianych. Gaśnice do pożarów 
klasy B muszą według wytycznych agencji OSHA znajdować się 
w odległości do 50 stóp (15,24 m) od obszaru roboczego.

Gaśnice do pożarów klasy C wymagane są w przypadkach, 
gdy w pomieszczeniach wykorzystywany jest sprzęt elektrycz-
ny. W odróżnieniu od gaśnic wykorzystujących płyny, gaśnice 
do pożarów klasy C wykorzystują środek tłumiący ogień bez 
uszkadzania dowolnego sprzętu elektrycznego, takiego jak 
komputery i serwery. Gaśnice do pożarów klasy C muszą być 
rozmieszczane w  zależności od wielkości pomieszczeń. Jeśli 
w zakładzie znajduje się serwerownia o długości i szerokości 20 
stóp (6,1 m), wymagana jest w niej jedna gaśnica do pożarów 
klasy C, umieszczona przy drzwiach. W większych pomieszcze-
niach zaleca się rozmieszczenie takich gaśnic co 50 stóp (15,24 
m).

Gaśnice do pożarów klasy D muszą być obecne w obsza-
rach, w których znajdują się metale palne, wióry lub materia-
ły o podobnej wielkości. W szczególności gaśnice do pożarów 
klasy D muszą znajdować się w  obszarach, w  których ludzie 
pracują z  tytanem, magnezem lub każdym innym metalem, 
którego angielska nazwa kończy się na „ium” (np. sód, potas, 
lit – przyp. tłum). Metale te są bardzo łatwopalne. Gaśnice do 
pożarów klasy D muszą być umieszczone w odległości nie więk-
szej niż 75 stóp (22,86 m) od miejsca potencjalnego zagrożenia 
pożarowego.

Należy upewnić się, że gaśnice w zakładzie mają prawidło-
wą wagę lub ciśnienie środka gaśniczego. Informacja o warto-
ściach granicznych tych parametrów jest podana na etykiecie 
znajdującej się z boku gaśnicy. Gaśnice, które nie mają prawi-
dłowej zawartości środka gaśniczego lub zostały użyte, powinny 
być napełnione lub wymienione na nowe. Postępowanie według 
tych zaleceń przeciwpożarowych zapewni, że zakład produkcyj-
ny będzie bezpieczniejszy w razie powstania pożaru. Aby uzy-
skać odpowiedzi na pytania dotyczące systemów i planów bez-
pieczeństwa pożarowego, należy skontaktować się z  lokalnym 
inspektorem ochrony przeciwpożarowej.
� n

Chad Connor, prezes firmy Affordable Fire & Safety.  
Affordable Fire & Safety przeprowadza każdego roku tysiące 

inspekcji przeciwpożarowych.
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PREDYKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU

Firma analityczna Interact Analysis z  siedzibą 
w  Londynie opublikowała raport z  badań rynku 
predykcyjnego utrzymania ruchu. Raport ten prze-
widuje szybki wzrost koniunktury w tym sektorze, 
którego przyczyną jest pojawienie się inteligent-

nych czujników, zdolnych do monitorowania podstawowych 
części systemów z elektrycznym napędem silnikowym. Takich 
możliwości nie ma w tradycyjnych urządzeniach i metodach 
utrzymania ruchu. Jak stwierdzono w raporcie, zaawansowa-
ne technologicznie inteligentne czujniki pozwolą na dostar-
czanie pakietów usług konserwacji prognozowanej w chmu-
rze obliczeniowej, przy wykorzystaniu modelu biznesowego 
SaaS (ang. software as a service, oprogramowanie jako usługa). 

– Technologia inteligentnych czujników w połączeniu z moż-
liwościami Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) daje produ-
centom OEM maszyn, producentom podzespołów maszyn oraz 
użytkownikom tych maszyn możliwość oferowania pakietów 
usług zapobiegania awariom. Dla większości dostawców usług 
konserwacji prognozowanej tym logicznym modelem bizneso-
wym będzie oprogramowanie jako usługa. Dodatkową korzyścią 
z SaaS jest to, że łączy razem wszystkie technologie w  jednym 
rozwiązaniu – a zatem eliminuje obawy związane z własnością 
danych. Ponadto postępy w dziedzinie wbudowanej technologii 
uczenia maszynowego zwiększą możliwość instalowania tech-
nologii konserwacji prognozowanej w nowych czy niestandardo-
wych aplikacjach, które są mniej rozumiane, co jeszcze bardziej 
napędza rozrost – mówi Blake Griffin, główny analityk predyk-
cyjnego utrzymania ruchu w firmie Interact Analysis.

Raport pokazuje, że wartość rynku rozwiązań dla predyk-
cyjnego utrzymania ruchu w 2019 roku wynosiła 117,5 mln 

USD. W  dużym stopniu 
wkład w  tę wartość mia-
ły tradycyjne produkty 
technologii konserwacji 
prognozowanej, takie jak 
przenośne urządzenie 
monitorujące.

Jak wskazuje raport, 
wiele z  tych urządzeń 
utrzyma duże tempo roz-
rostu w  nadchodzącej 

dekadzie, jednak będą one wykorzystywane w  połączeniu 
z  nowymi technologiami, takimi jak inteligentne czujniki. 
Technologie te będą siłą napędową oczekiwanego gwałtow-
nego wzrostu wartości rynkowej technologii konserwacji pro-
gnozowanej, nawet do niemal 1 mld USD w 2024 roku.

Znaczny spadek cen pojemnościowych systemów MEMS 
(microelectromechanical systems, mikrosystemy/mikroukłady 
mechaniczne), wykorzystywanych w  inteligentnych czujni-
kach, będzie jednym z czynników napędowych tego rynku. Jak 
wskazuje raport, inteligentne czujniki, które typowo monito-
rują dźwięk, temperaturę oraz drgania, mogą nie być w stanie 
dostarczać takiej głębi danych, jak oferują to niektóre tradycyj-
ne systemy, jednak mają bardzo wiele zalet. Co prawda więk-
szość tradycyjnych urządzeń monitorujących jest zainstalowa-
nych w silnikach elektrycznych, jednak firma Interact Analysis 
przewiduje, że do roku 2024 jedynie 53% inteligentnych czuj-
ników zostanie zainstalowanych w silnikach.

Reszta natomiast zostanie zainstalowana w  innych pod-
zespołach maszyn, które także podlegają zużyciu na skutek 
codziennej eksploatacji. Oznacza to, że w  przyszłości pre-
dykcyjne utrzymanie ruchu będzie znacznie bardziej rozpo-
wszechnione w fabrykach.

– Nowoczesna technologia konserwacji prognozowanej 
jest obecnie u progu wykładniczego wzrostu. Teraz jest bardzo 
ważny moment, ważniejszy niż kiedykolwiek przedtem, aby do-
stawcy maszyn i ich podzespołów zrozumieli kluczowe istniejące 
obecnie trendy, tak aby mogli pracować nad zagwarantowaniem 
sobie udziału w tym rynku, który według prognoz będzie warty 
niemal 1 mld USD w 2024 roku – mówi Adrian Lloyd, główny 
dyrektor wykonawczy (CEO) w firmie Interact Analysis.

Więcej informacji na temat tego raportu (w języku angielskim) 
można znaleźć na stronie: https://tinyurl.com/fttwbs4c

 n

Kevin Parker. Firma Interact Analysis 
jest międzynarodowym dostawcą usług badań 

rynkowych w sektorze inteligentnej automatyki. 
Więcej informacji można znaleźć na jej stronie internetowej 

www.interactanalysis.com.

W artykule przedstawiono raport z badań rynkowych na temat relacji pomiędzy producentami maszyn OEM, 
producentami podzespołów maszyn oraz użytkownikami końcowymi.

Rozwiązanie SaaS zrewolucjonizuje  
predykcyjne utrzymanie ruchu w systemach 
z elektrycznym napędem silnikowym

Kevin Parker, Interact Analysis

Rynek produktów 
dla predykcyjnego 

utrzymania 
ruchu obejmuje 

inteligentne 
czujniki, bramy 

sieciowe, 
oprogramowanie 

oraz przenośne 
urządzenia 

monitorujące. 
Źródło: Interact 

Analysis
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W naszej ofercie mamy:

Temat numeru

Armatura przemysłowa
Na nowoczesną armaturę przemysłową składa się wiele  
różnorodnych komponentów wspartych przez systemy automatyki. 
Jest to wyzwanie dla działów utrzymania ruchu. 
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Projektowanie instalacji elektrycznych oraz systemów zasilania awaryjnego
 z uziemieniem i bez uziemienia

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu prezentuje najwyższej 
jakości artykuły w zakresie sprawnego funkcjonowania 

przedsiębiorstw przemysłowych.
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Technologia Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) toruje obecnie drogę do bezpiecznych 
i  bardziej inteligentnych miejsc pracy. Trans-
formacja cyfrowa w obszarze utrzymania ruchu 
ułatwiła zaplanowanie wdrożeń tej technologii. 

Gdy harmonogram prac konserwacyjnych i  serwisowych 
w zakładzie jest zaplanowany z góry, na podstawie otrzymy-
wanych odpowiednio wcześnie informacji o stanie technicz-
nym sprzętu, to technicy z działu utrzymania ruchu są lepiej 
przygotowani i  wyposażeni do wykonania wspomnianych 
prac. Odróżnia to taką konserwację (zwaną prognozowaną) 
od konserwacji reaktywnej, w której panuje duży nacisk na 
jak najszybsze przywrócenie sprzętu do pracy. 

Technologię IIoT można zdefiniować jako „sieć maszyn, 
komputerów oraz ludzi, która umożliwia realizowanie inte-
ligentnych operacji przemysłowych przy wykorzystaniu za-
awansowanej analizy danych, celem czego jest zwiększenie 
zysków firm, które dokonały transformacji cyfrowej”. IIoT 
wykorzystuje postęp technologiczny w dziedzinie czujników, 
przesyłu danych, chmury oraz technologii obliczeniowych, co 
pomaga redukować kosztowne nieplanowane przestoje. Jest 
to realizowane poprzez dostarczanie wczesnych informacji na 
temat zbliżających się awarii sprzętu oraz cyfrowy przechwyt 
ludzkiego doświadczenia – łatwe przeniesienie doświadcze-
nia i wiedzy fachowej z jednego pracownika (starszego) w za-
kładzie na następnego (młodego).

Przejście z konserwacji reaktywnej  
na zapobiegawczą
Organizacje mogą teraz instalować inteligentne czujniki na 
swoich kluczowych zasobach i  wykorzystywać ciągły mo-
nitoring takich wielkości, jak drgania i/lub temperatura do 
obserwowania trendów i wyzwalania alarmów, gdy przekra-
czane są nastawione wartości progowe. Na przykład czujniki 
bezprzewodowe mogą być zainstalowane w  silnikach elek-
trycznych oraz maszynach wirujących w celu monitorowania 
drgań i temperatury. Czujniki interpretują te dane i alarmują 
pracowników działu utrzymania ruchu, gdy wykryte zostanie 
funkcjonowanie maszyny odbiegające od normy. Takie wcze-
sne ostrzeżenie o zbliżającej się awarii umożliwia technikom 
proaktywne reagowanie – w przeciwieństwie do reaktywne-
go, gdy sprzęt pracował aż do awarii, która nie była przewi-
dywana.

Konserwacja reaktywna definiowana jest jako każda pra-
ca konserwacyjna, która została ujęta w harmonogramie prac 
w  okresie krótszym niż 20 godzin przed realizacją. W  tym 
czasie tworzone jest poczucie nagłości wykonania prac, co 
ma wkład w  podejmowanie większego ryzyka oraz mniej-
sze planowanie. Większość wypadków przy pracy występuje 
podczas wykonywanych pod presją czasu prac związanych 
z konserwacją reaktywną, niż podczas prac ujętych w harmo-
nogramie i zaplanowanych do realizacji przez dobrze wypo-
sażony zespół pracowników.

Technologia inteligentnych urządzeń monitorujących może spowodować zwiększenie wydajności produkcji, 
co sprawi, że firmy uzyskają zwrot z inwestycji w Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).

Jak uzyskać zwrot z inwestycji w technologię 
IIoT dla utrzymania ruchu w przemyśle

Nick Schiltz, Grace Technologies

TECHNOLOGIA IIOT

Bezprzewodowy czujnik drgań i temperatury 
zainstalowany na silniku elektrycznym. 

W przypadku przekroczenia normalnych 
parametrów roboczych czujnik ten wysyła sygnały 
alarmowe do personelu działu utrzymania ruchu. 

Źródło: Grace Technologies
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W  odróżnieniu od metody eksploatacji sprzętu aż do 
awarii, metody konserwacji zapobiegawczej i prognozowanej 
są zaliczane do kategorii konserwacji proaktywnej. Chociaż 
metody: zapobiegawcza i prognozowana należą do jednej ka-
tegorii, to zasady, strategia oraz metody wdrażania są inne, 
zaś w niektórych przypadkach nieco skomplikowane dla na-
rzędzi predykcyjnych. Solidny i niezawodny program utrzy-
mania ruchu będzie zawierał elementy narzędzi konserwacji 
zarówno zapobiegawczej, jak i prognozowanej.

W podejściu opartym na danych organizacje mają bar-
dziej produktywne środki integrowania przyszłych generacji 
wykwalifikowanego personelu utrzymania ruchu, poprzez 
wyposażanie ludzi w kompletną historię każdego kluczowego 
zasobu, którym mają się zająć w ramach konserwacji i  ser-
wisu.

Jednak jednym z głównych czynników napędowych dla 
technologii IIoT jest to, że może ona także być wykorzystana 
do zastąpienia lub potencjalnie zwiększenia liczby wykwa-
lifikowanego personelu utrzymania ruchu, którego ciężko 
znaleźć na rynku pracy. Wiele zakładów na całym świecie 
napotyka problem w postaci odchodzenia na emeryturę wy-
kwalifikowanych i  doświadczonych specjalistów, którzy nie 
przekazali zbyt wiele ze swojej wiedzy następcom.

Absolwenci szkół, którzy mieliby zastąpić tych starszych, 
doświadczonych specjalistów, skłaniają się bardziej ku inno-
wacjom technologicznym, niż ku obejmowaniu stanowisk 
w działach utrzymania ruchu. Ważne jest więc, aby techno-
logie „przejęły pałeczkę” i pozwoliły takim organizacjom za-
stąpić niektórych z tych wykwalifikowanych specjalistów od 
utrzymania ruchu technologiami IIoT.

Technologia IIoT jest obiecująca pod względem redukcji 
przestojów, szczególnie w zakładach przemysłowych pracu-
jących w  systemie ciągłym. W  większości zakładów obsłu-
gujących rynek pionowy przestoje mogą być niewiarygodnie 
kosztowne – około 20 mld USD utraconych zysków w samym 
tylko przemyśle procesowym. W fabrykach, w których pra-
cuje jeszcze stary sprzęt, liczący sobie nawet 60 lat, często 
istnieje potrzeba jego ciągłej konserwacji. Jeżeli technologia 
IIoT potrafi wyeliminować inspekcje takiego starszego sprzę-
tu, oparte na obchodach wykonywanych przez techników, to 
może ona być doskonałą propozycją dla organizacji z branży 
przemysłowej.

Technologia IIoT wysuwa się  
na pierwszy plan
Technologie tworzące Przemysłowy Internet Rzeczy są już 
teraz gotowe do wykorzystania. Łatwe do zainstalowania 
czujniki są dostępne na rynku i opłacalne w zakupie. Opraco-
wano architektury komunikacji sieciowej i bezprzewodowej, 
które sprawdziły się w środowisku przemysłowym. Techno-
logia chmury obliczeniowej stała się wszechobecna, opłacal-
na i naprawdę godna zaufania. Te trzy osiągnięcia technolo-
giczne mogą pomóc organizacjom w zbudowaniu solidnych 
i niezawodnych rozwiązań IIoT.

Wiele zakładów ma problemy z przestojami, które ozna-
czają dla firm stratę czasu i pieniędzy. Firmy nie mają wielkie-
go budżetu na takie utrzymanie ruchu, które mogłoby prze-
ciwdziałać stratom wynikającym z pogarszającego się stanu 
technicznego sprzętu czy niespodziewanych awarii. Niektóre 
zakłady wyeliminowały problemy związane z  przestojami, 
jednak wydały bardzo duże kwoty na utrzymanie ruchu.

Jednak może to być też nieoptymalnym wydatkiem na 
utrzymanie ruchu, ponieważ firmy wydają więcej pieniędzy 
na optymalizację wymagań związanych z przestojami niż to 
konieczne. Na szczęście technologia IIoT może to zmienić 
i sprawić, że firmy będą wydawały odpowiednie lub optymal-
ne kwoty na utrzymanie ruchu, dzięki czemu czasy przesto-
jów zostaną zredukowane do niezbędnego minimum.

Technologia IIoT nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. 
Decyzje o  jej wdrożeniu są złożone i  wieloaspektowe. Jeże-
li firmy nie myślą o  konsekwencjach integracji ze starszym 
sprzętem oraz wdrożenia nowego systemu dla pracowników 
zakładu, to prawdopodobnie doprowadzi to do uzyskania 
gorszych wyników z  wdrożenia IIoT, jeśli nie ustanawiają 
podwalin pod integrację sieciową.

W dziedzinie automatyki przemysłowej istnieje ogrom-
ny potencjał dla uzyskania zwrotu z inwestycji w IIoT. Tech-
nologia ta może przynieść korzyści nie tylko przez redukcję 
nieplanowanych przestojów, ale być także wykorzystana do 
wypełnienia coraz większej luki na rynku pracy. Coraz więcej 
wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników działów 
utrzymania ruchu odchodzi na emeryturę i trudno jest zna-
leźć ich następców. Jednak najważniejszym aspektem, który 
firmy powinny wziąć pod uwagę, jest zwiększony poziom 
bezpieczeństwa, uzyskiwany dzięki analizie danych wykony-
wanej dzięki IIoT. Analiza ta umożliwia lepsze planowanie 
prac konserwacyjnych oraz proaktywne podejście do utrzy-
mania ruchu.
� n

Nick Schiltz, copywriter w firmie Grace Technologies. 
Firma Grace Technologies specjalizuje się w elektrycznych 

urządzeniach zabezpieczających oraz rozwiązaniach konser-
wacji prognozowanej. Nick Schiltz w ciągu swoich pięciu lat 

pracy w tej firmie opublikował ponad 250 postów na blogu na 
tematy takie jak: najlepsze praktyki zabezpieczeń elektrycz-

nych czy przyszły wpływ technologii IIoT na przemysł.

 
Jednym z głównych czynników 
napędowych dla technologii IIoT jest to, 
że może ona także być wykorzystana do 
zastąpienia lub potencjalnie zwiększenia 
liczby wykwalifikowanego personelu 
utrzymania ruchu, którego ciężko 
znaleźć na rynku pracy.
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Obecnie w przemyśle produkcyjnym ma miej-
sce pewna migracja. Coraz więcej firm zmie-
nia sposób wykorzystywania najważniejszego 
narzędzia do zarządzania – swojego systemu 
planowania zasobów przedsiębiorstwa (en-

terprise resources planning system – ERP). Migracja polega na 
przejściu z zarządzania systemem ERP na miejscu w zakładzie 
do zarządzania w chmurze.

System ERP w chmurze obejmuje zarządzanie dostępem 
do danych oraz innych usług obliczeniowych za pomocą In-
ternetu, zamiast wykorzystywania serwerów i innego sprzętu 
komputerowego znajdującego się w  zakładach przemysło-
wych. Usługi w chmurze mogą obejmować: przechowywanie 
danych, utrzymywanie baz danych, pracę sieciową, udostęp-
nianie oprogramowania, analizę danych, inteligencję biz-
nesową, bezpieczeństwo danych oraz inne. ERP w  chmurze 
pozwala personelowi kierowniczemu firmy w ustabilizowaniu 
i obniżeniu kosztów operacyjnych, bardziej wydajnym wyko-
rzystywaniu infrastruktury zakładu oraz skalowaniu działal-
ności według wymagań klientów czy przemysłu.

Przyczyny migracji producentów do 
chmury obliczeniowej
Przyczyny przechodzenia na usługi w chmurze są różne i za-
leżą od wielkości danej firmy oraz obsługiwanych przez nią 
rynków. Mniejsze firmy produkcyjne często nie posiadają bu-

dżetu lub zasobów do zarządzania technologią informatyczną 
(IT) na miejscu. System ERP w chmurze pozwala uniknąć du-
żych kosztów na zakup i utrzymanie odpowiedniego sprzętu 
i  oprogramowania, a  także wynagrodzenia dla specjalistów 
i konsultantów z IT. Ponadto eliminuje to potrzebę dokonywa-
nia modernizacji sprzętu w miarę postępu technologicznego 
lub instalowania nowych wersji oprogramowania, ponieważ 
dostawca usług w chmurze zajmuje się zarówno tymi zadania-
mi, jak i konserwacją systemu.

System ERP w chmurze jest wysoce elastyczny – jest to 
prawdziwą zaletą w  dzisiejszym gwałtownie ewoluującym 
przemyśle produkcyjnym. Gdy pandemia COVID-19 spowo-
dowała, że pracownicy przeszli na pracę zdalną, zapanowało 
zamieszanie, bo firmy musiały dostosować swoje infrastruk-
tury informatyczne tak, aby ludzie mogli pracować w domu. 
System ERP w chmurze umożliwia dostęp do danych firmy 
z dowolnego miejsca, gdzie istnieje dostęp do Internetu. Po-
nadto dane firmy są przechowywane bezpiecznie i chronione 
przed hakerami, ponieważ rezydują na serwerach w chmurze 
zamiast na komputerach pracowników.

Od producentów z  branży przemysłu zbrojeniowego, 
lotniczego oraz innych związanych z  kontraktami z  rządem 
często wymaga się, aby utrzymywali swoje systemy ERP 
w  chmurze. W  wielu przypadkach muszą się oni stosować 
do wymagań rządu oraz programów funduszowych, takich 
jak FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management 
Program, federalny program zarządzania ryzykiem i autory-
zacją) oraz ITAR (International Traffic in Arms Regulations, 
przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią). Nie-
którzy producenci migrują do chmury, ponieważ nie chcą 
zawracać sobie głowy zarządzaniem swoim systemem ERP. 
Uruchamianie tego systemu na miejscu wymaga między in-
nymi: posiadania personelu mającego wysokie umiejętności 
informatyczne lub wynajmowania konsultantów przy zaku-
pie sprzętu, utrzymywania sieci informatycznej, instalowania 
aktualizacji oprogramowania oraz integracji z  aplikacjami 
produkcji innych firm.

System oparty na chmurze hostuje wszystkie dane ERP, 
w tym kopie zapasowe, na serwerach dostawcy usług. System 
współpracuje z dostawcą ERP przy instalowaniu aktualizacji, 

Artykuł opisuje zalety systemów ERP w chmurze oraz przyczyny dokonywania ich migracji przez firmy 
przemysłowe.

Co należy wiedzieć o systemach ERP  
w chmurze?

George Thuo, Global Shop Solutions. 

SYSTEMY ERP

Producenci przenoszą obecnie swoje najważniejsze 
aplikacje biznesowe i technologiczne do środowisk  
w chmurze.  Zdjęcie: Global Shop Solutions

TEMAT Z OKŁADKI
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nowych funkcji i  funkcjonalności oraz dokonywaniu innych 
zmian w oprogramowaniu. Zlecanie tych oraz innych funkcji 
ERP wyspecjalizowanym firmom daje producentom więcej 
czasu na zajmowanie się swoimi kluczowymi, strategicznymi 
problemami, związanymi z produktami, klientami oraz rozro-
stem przedsiębiorstwa.

Zalety systemu ERP w chmurze 
System ERP w  chmurze oferuje wiele korzyści dzisiejszym, 
znajdującym się pod presją czasu, producentom. Użytkownicy 
płacą tylko za usługi w chmurze, które wykorzystują, co po-
maga im obniżyć koszty operacyjne, bardziej efektywnie wy-
korzystywać infrastrukturę firmy oraz skalować działalność 
stosownie do zmian potrzeb biznesowych. Inne zalety to:
•  Przewidywalne koszty. Usługi w chmurze wykorzystują 

bardzo szybką technologię światłowodową, dzięki której 
dane użytkowników ERP są przesyłane i  przetwarzane 
szybciej. Klienci firmy Global Shop Solutions informu-
ją, że po migracji wydajność systemów wzrosła od 40 do 
200%, zależnie od typu sprzętu oraz infrastruktury wyko-
rzystywanej przez nich przed migracją do chmury.

•  Skalowalność. Gdy firma buduje lub nabywa nowy za-
kład, system ERP w  chmurze nie wymaga moderniza-
cji sieci informatycznej, profilowania oraz instalowania 
sprzętu i  innych kosztownych działań związanych z  IT, 
które byłyby niezbędne, aby nowa fabryka zaczęła działać. 
Zwiększanie lub ograniczanie działalności firmy jest szyb-
kie i łatwe.

•  Bezpieczeństwo. System ERP w  chmurze nie sprawia 
użytkownikowi kłopotów, ponieważ ogranicza ryzyko 
utraty danych, przestoju wynikającego z  awarii sprzętu 
oraz ataków ze strony złośliwego oprogramowania. Dane 
są przechowywane i  udostępniane użytkownikom przy 
wykorzystaniu najwyższych standardów szyfrowania 
w przemyśle.

•  Wysoka dostępność. Dostawcy usług w  chmurze prze-
chowują dane klientów w  wielu lokalizacjach odległych 
od siebie geograficznie i wykorzystują kopie zapasowe da-
nych, aby zapewnić, że dane nie zostaną utracone. W po-
łączeniu z wysoce wydajnymi mechanizmami zarządzania 
incydentami oraz raportowania, systemy ERP w chmurze 
osiągają wskaźnik bezawaryjnej pracy 99,9998%. Zleca-
jąc firmie zewnętrznej utrzymywanie systemu ERP jako 
usługi, producenci zyskują mniejszą złożoność i mniejsze 
ryzyko utraty swoich danych na skutek awarii sprzętu, ka-
tastrof, niezapisania danych przez pracowników czy prze-
chwycenia ich przez cyberprzestępców.

Przeniesienie ERP do chmury 
obliczeniowej
Ilość czasu wymaganego do dokonania migracji systemu za-
rządzania ERP do chmury zależy od pewnej liczby czynników, 
począwszy od typu aktualnie wykorzystywanego w  firmie 
ERP oraz ilości danych do przeniesienia. Niektóre mniejsze 
pakiety ERP zarządzają tylko kilkoma kluczowymi działania-

mi związanymi z produkcją, takimi jak harmonogramowanie, 
rejestracja czasu pracy, obliczanie kosztów oraz zarządzanie 
zapasami. Kompleksowe systemy ERP to kompletne pakiety, 
które obsługują dosłownie wszystko: od zarządzania halą fa-
bryczną do zarządzania zapasami, zakupami, księgowością, 
zarządzania relacjami z klientem, kontrolą jakości i wieloma 
innymi dziedzinami.

Czas potrzebny na przetestowanie systemu ERP, które 
obejmuje jednoczesne uruchomienie systemów i  w  zakła-
dzie, i  w  chmurze, aby zapewnić skuteczną migrację, może 
być także zmienny. Większe, bardziej złożone systemy zwykle 
mają więcej danych, tak więc potrzebne jest więcej czasu na 
ich załadowanie do chmury i przetestowanie systemu. Wyko-
rzystywanie w firmie w systemie ERP wielu pochodzących od 
różnych producentów interfejsów programowych, takich jak 
CAD/CAM, EDI lub Nesting, także wydłuży czas potrzebny 
na przeprowadzenie kompleksowych testów.

Ponadto czasu wymaga znalezienie odpowiedniego syste-
mu i dostawcy oraz stworzenie budżetu na system w chmurze. 
ERP w chmurze wymaga wysoce niezawodnego dostępu do 
Internetu. Zaleca się posiadanie rezerwowego połączenia in-
ternetowego, np. przez satelitę. Eksperci od chmur obliczenio-
wych zalecają także posiadanie firewalla w sieci lokalnej, który 
obsługuje szyfrowanie IPSEC oraz AES. Zależnie od wielkości 
budżetu, firma może potrzebować dokonania ponownej alo-
kacji funduszy lub ponownej negocjacji umów z zewnętrzny-
mi firmami z branży IT. Przeciętnie na przeniesienie systemu 
ERP do chmury potrzeba od czterech do sześciu tygodni. 
Firmy posiadające mniej modułów oraz oprogramowania do 
integracji mogą skrócić ten czas do zaledwie dwóch tygodni. 
Firmy posiadające więcej danych i pełny pakiet ERP mogą po-
trzebować nawet trzech miesięcy. Migracja systemu ERP do 
chmury nie wymaga wielu szkoleń, ponieważ system wyglą-
da i działa tak samo jak ten pracujący lokalnie. Na monito-
rach komputerów wygląda identycznie. Te same są polecenia 
i opcje menu. Dla wielu producentów jedynym wymaganym 
tematem szkolenia jest: Jak łączyć się z chmurą lub przesyłać 
pliki do chmury.

System ERP w chmurze hostuje wszystkie dane, 
w tym ich kopie zapasowe, na serwerach dostawcy. 
Współpracuje z dostawcą przy instalowaniu aktualizacji 
oprogramowania oraz nowych funkcji i funkcjonalności. 
 Zdjęcie: Global Shop Solutions
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SYSTEMY ERP

Co muszą obejmować usługi w chmurze
Jest wielu różnych, małych i  dużych, dostawców usług 
w chmurze. Niektórzy z nich oferują znacznie więcej funkcji 
i  funkcjonalności niż inni. Przed wyborem dostawcy należy 
upewnić się, że oferuje on następujące możliwości:
•  Integracja. Możliwość integracji ERP z  dowolnym lo-

kalnym systemem przechowywania danych, a  także na-
rzędziami do pracy zespołowej, takimi jak SharePoint, 
programami obsługującymi maszyny czy handel elektro-
niczny, jest niezbędnym warunkiem efektywności syste-
mu w chmurze.

•  Zautomatyzowany monitoring i  rejestracja pracy za-
kładu. Umożliwia to firmie monitorowanie jej aplikacji, 
reagowanie na obejmujące cały system zmiany w funkcjo-
nowaniu, optymalizowanie wykorzystania zasobów oraz 
uzyskiwanie pełnego obrazu kondycji sprzętu operacyj-
nego. Takie programy, jak CloudWatch firmy Amazon, 
identyfikują anomalie w systemie i rozwiązują problemy, 
tak aby aplikacje działały prawidłowo i bezbłędnie.

•  Bezpieczny dostęp do ważnych danych dotyczących za-
rządzania firmą. Jedną z realnych i bardzo ważnych zalet 
oprogramowania ERP są dostosowywane do użytkownika 
panele typu dashboard, które dają zarządowi przedsię-
biorstwa podsumowania na wysokim poziomie, doty-
czące działalności firmy. Dostępne do szybkiej analizy są 
między takie dane, jak WIP, dotyczące wysyłki towarów. 
Dostęp do tych paneli powinien być łatwy i bezpieczny za 
pomocą połączenia z chmurą

•  Technologia bezpieczeństwa danych na wysokim po-
ziomie oraz praktyki dostawcy usług w  chmurze. To 
powinno obejmować: uwierzytelnianie wielopoziomowe, 
regularne inspekcje ruchu sieciowego oraz ciągłe skano-
wanie pod kątem ataków za pomocą złośliwego oprogra-
mowania. Dostawca usług w  chmurze powinien dostar-
czyć firmie przemysłowej narzędzia, które pomogą jej 
dokonywać inspekcji własnych wdrożeń w chmurze oraz 
oznaczać flagami wszelkie nieprawidłowe wdrożenia.
System ERP firmy przemysłowej powinien ponadto być 

w stanie udzielać pomocy w kwestiach cyberbezpieczeństwa. 
Na przykład oprogramowanie ERP firmy Global Shop Solu-
tions może ograniczać dostęp do danych w chmurze tylko do 
terenu zakładu firmy. Jeśli firma ma pracowników pracują-
cych w domu, system ten może wyłączyć firewall dla każdego 
z komputerów tych pracowników lub też zezwolić na urucha-
mianie programu jedynie z adresu IP firmy przemysłowej.

Jakie firmy powinny rozważyć możliwość 
migracji?
System ERP w  chmurze jest dobry dla firm międzynarodo-
wych. które mają zakłady rozrzucone po całym świecie i bory-
kają się z zarządzaniem systemem centralnym ze względu na 
różne strefy czasowe. Gdy firma ma wszystkie dane w jednej 
centralnej lokalizacji, a dostęp do chmury jest możliwy przez 
Internet, to problem różnych stref czasowych przestaje mieć 
znaczenie.

Ponadto chmura jest efektywną opcją dla firm, które szyb-
ko się rozrastają poprzez nabywanie lub budowę nowych za-
kładów. Takie nowe lokalizacje mogą szybko rozpocząć dzia-
łalność, ponieważ chmura eliminuje potrzebę zainstalowania 
i  skonfigurowania nowej infrastruktury sprzętowej. Ponadto 
stanowi ona opłacalną opcję dla małych producentów, którzy 
nie mogą sobie pozwolić na zatrudnianie ekspertów od infor-
matyki oraz dla tych, którzy posiadają wprawdzie system ERP 
dobrej jakości, ale działa on cały czas powoli.

Każdy producent, który potrzebuje najlepszego rozwią-
zania zabezpieczania danych i/lub ma wymagania dotyczące 
kompatybilności oprogramowania, może uzyskać korzyści 
z systemu ERP w chmurze. Kompleksowo zaszyfrowane dane, 
wiele kopii zapasowych oraz przywracanie systemu po awa-
rii – wszystko to staje się prostsze i tańsze dzięki rozwiązaniu 
w chmurze. Hostowanie systemu ERP w zakładzie przemysło-
wym może być przeszkodą przy startowaniu w przetargach na 
kontrakty dla rządu ze względu na brak kompatybilności. Jeśli 
natomiast chodzi o redukcję czasu i kosztów zarządzania ERP, 
chmura obliczeniowa doskonale wykonuje to zadanie.

Gwałtownie rozwijający się Internet Rzeczy (IoT) zmie-
nia obecnie przemysł produkcyjny na takie sposoby, których 
nie moglibyśmy wyobrazić sobie jeszcze 10 czy 15 lat temu. 
Ponieważ maszyny stają się coraz lepsze we wzajemnym ko-
munikowaniu się, zaś technologia IoT staje się coraz bardziej 
złożona, potrzeba takich usług jak ERP w chmurze, ułatwia-
jących relacje „maszyna z maszyną” oraz zrządzających nimi, 
drastycznie wzrośnie.

Dla wielu osób podjęcie ostatecznej decyzji sprowadza się 
do całkowitego kosztu posiadania (TCO). Przy szacowaniu 
kosztów usług ERP w chmurze nie należy jedynie porówny-
wać bieżących wydatków na informatykę w firmie z kosztami 
usługi w chmurze. Zamiast tego należy przeanalizować budżet 
na informatykę w ciągu następnych 10 lat. Należy wziąć pod 
uwagę koszty częstej modernizacji sprzętu oraz aktualiza-
cji oprogramowania, przestojów spowodowanych awariami 
sprzętu, ciągłe zmiany w  technologiach bezpieczeństwa da-
nych, utraty danych oraz inne czynniki, które mogą wystąpić 
podczas zarządzania lokalnym systemem ERP w zakładzie.

System ERP w chmurze może zredukować koszty, popra-
wić wydajność ERP, ułatwić pracę zdalną i uczynić ją bezpiecz-
niejszą, zapewnić większe bezpieczeństwo danych oraz przy-
nieść więcej innych korzyści. Ponadto oferuje on to, co trudno 
przełożyć na cenę – spokój umysłu.

 n

George Thuo, dyrektor ds. technologii chmury obliczeniowej 
w firmie Global Shop Solutions. Posiada rozległe doświadczenie 

we wdrożeniach systemów ERP w chmurze, aktualizacjach 
oprogramowania oraz wsparciu technicznym firm produk-
cyjnych. Jako dyrektor ds. technologii chmury obliczeniowej 

w firmie Global Shop Solutions kierował procesem budowania 
infrastruktury sprzętowej i programowej, wymaganej do zinte-

growania oprogramowania ERP tej firmy z chmurą.
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zdalnej konserwacji 
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zdalnego dostępu / 
zdalnego sterowania 

(Remote Control)

monitorowania stanu 
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lokalnego przet-
warzania danych 

(Edge Computing)

połączenia z systemami 
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(“IT meets OT”)
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In smart industries.
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W wielu firmach IT (technologia informatyczna) i OT (technologia operacyjna) coraz bardziej się do siebie 
zbliżają. W centrum uwagi znajduje się przy tym bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych. Stanowi 
ono podstawę udanego połączenia IT i OT. I tu właśnie wkracza INSYS icom: bezpieczna komunikacja i 
połączenie danych przez sieć w zastosowaniach przemysłowych to nasza 
podstawowa kompetencja. Nasze inteligentne i wydajne rozwiązania sprzętowe 
i programowe (urządzenia i usługi zarządzane) to wysokiej jakości kompletne 
rozwiązanie IIoT made in Germany.
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SYSTEM CMMS

Wskazówki na temat skutecznego wdrażania 
systemu CMMS w firmach posiadających  
wiele zakładów przemysłowych
W artykule opisany jest przykład czterech firm przemysłowych, które skutecznie wdrożyły system CMMS 
w wielu swoich zakładach, uzyskując tym skonsolidowany obraz realizowanych tam operacji oraz 
standaryzowane praktyki utrzymania ruchu.

Jedną z najczęstszych przyczyn podjęcia przez organiza-
cję przemysłową, posiadającą wiele fabryk i lokalizacji, 
decyzji o wdrożeniu systemu komputerowego wspar-
cia zarządzania utrzymaniem ruchu (computerized 
maintenance management system – CMMS) jest stan- 

 daryzacja procesów zarządzania zasobami oraz prze-
pływami roboczymi w zakładach. Często zakłady te albo nie 
mają w  ogóle systemu CMMS, albo jest on nieodpowiedni 
i nie jest rozwiązaniem działającym w chmurze obliczeniowej 
lub też fabryki wykorzystują jakąś kombinację przestarzałych, 
odrębnych systemów.

Jeśli organizacja planuje wykorzystać system CMMS 
i wdrożyć go w wielu posiadanych zakładach, to po pierwsze 
musi potwierdzić, że wybrany system jest w stanie spełnić jej 
wymagania, w  tym dotyczące połączeń internetowych – za-
równo ethernetowych do tradycyjnych komputerów typu PC, 
jak i WiFi do tabletów.

Na kilku stronach internetowych, takich jak Gartner 
Insights, publikowane są – oparte na opiniach użytkowni-
ków – oceny oprogramowania typu EAM (enterprise asset 
management, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa), 
generalnie systemu CMMS przeznaczonego dla większych 
przedsiębiorstw. System uniwersalny nie wystarczy, tak więc 
warto zapoznać sie z  tymi ocenami. Przypadki praktyczne, 
takie jak opisane na stronie firmy eMaint, producenta syste-
mów CMMS, są innym doskonałym źródłem informacji dla 
przedsiębiorstw.

Oczywiście nie wszystkie wdrożenia systemów CMMS 
kończą się sukcesem, niezależnie od tego, czy dokonano 
dwóch czy kilkunastu prób. Według kilku raportów procent 
niepowodzeń może sięgać nawet 90%. Dla każdej implemen-
tacji CMMS kluczowe są takie kwestie, jak staranne przygo-
towania, planowanie, harmonogramowanie oraz koordyna-
cja działań. Poniżej opisano – do przeanalizowania – siedem 

przypadków skutecznego wdrożenia przez cztery 
różne organizacje systemu CMMS w swoich wie-
lu zakładach. 

1. Zapewnienie sobie wsparcia ze 
strony dostawcy systemu CMMS
Każda postępowa organizacja musi uwzględniać 
w swoich działaniach natychmiastową potrzebę 
wykorzystywania nowych technologii, aby móc 
konkurować z  innymi w  dzisiejszym świecie, 
w coraz większym stopniu opartym na danych. 
Niektóre pakiety oprogramowania CMMS, 
oparte na chmurze obliczeniowej, mają dale-
ce większe możliwości importu danych z  wielu 
źródeł tworzących silosy danych oraz łatwe-
go integrowania za pomocą zaawansowanych 
technologicznie narzędzi, takich jak czujniki 
bezprzewodowe monitorujące stan techniczny 
maszyn i  urządzeń. Jeśli dana organizacja pla-
nuje przyśpieszyć osiągnięcie niezawodności, to 
powinna przeanalizować kwestię, czy dostaw-
ca systemu CMMS jest w  stanie pomóc jej we 
wdrożeniu tego oprogramowania.

Rys. 1. Analiza krytyczności sprzętu pomaga w identyfikacji najbardziej wartościowych 
zasobów firmy.  Źródło: Inframark
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Ponadto firma przemysłowa powinna być pewna, że może 
polegać na dostawcy CMMS co do wsparcia – przed, w trak-
cie i po wdrożeniu systemu. Niezbędnym warunkiem takiego 
zaufania jest łatwość kontaktu z dostawcą oraz szybkiego uzy-
skiwania od niego odpowiedzi na pytania. Gdy kierownictwo 
organizacji zacznie dostrzegać i rozumieć, w jaki sposób sys-
tem CMMS może zwiększyć niezawodność zasobów przed-
siębiorstwa, to będzie pragnęło go używać i uzyskiwać z niego 
korzyści. Na przykład pewien producent przekąsek typu snack 
potrzebował uzyskać scentralizowany i kompletny obraz ope-
racji utrzymania ruchu w swoich dziewięciu fabrykach. Orga-
nizacja ta wybrała na dostawcę systemu CMMS firmę z bran-
ży oprogramowania, która była znana z  doskonałej obsługi 
i wsparcia swoich klientów.

„Uważam, że posiadanie wsparcia oraz możliwość uzy-
skania dostępu do naszego dostawcy CMMS w celu uzyskania 
pomocy zawsze, gdy jest to potrzebne, jest świetną sprawą. Nie 
istnieje zbyt wiele systemów, które pozwalają użytkownikowi 
na dokonanie zmian bez przypominania typu „Cześć, będziesz 
musiał zapłacić za to i za tamto” I wiem, że nie chodzi tu tylko 
o pieniądze, ale miło jest móc powiedzieć „Cześć, muszę mieć to 
zrobione. Pomóż mi z tym” – Producent przekąsek typu snack.

Od czasu wdrożenia systemu CMMS we wszystkich swo-
ich zakładach, ta firma spożywcza zwiększyła niezawodność 
swoich zasobów przez dodanie czujników przeznaczonych do 
zdalnego monitorowania stanu technicznego do kilku kluczo-
wych zasobów, w tym kompresorów. Obecnie, jeśli taki czuj-
nik wykrywa jakąś zmianę w stanie technicznym maszyny czy 
urządzenia, wykraczającą poza nastawione parametry, to do 
pracowników działu utrzymania ruchu jest automatycznie 
wysyłane powiadomienie. Technicy mogą więc natychmiast 
zająć się tym problemem, co spowoduje uniknięcie ewentu-
alnej awarii sprzętu.

2. Przetestowanie systemu CMMS przed 
zakupem
Uruchomienie pilotażowego programu CMMS jest jednym 
z najlepszych sposobów przetestowania systemu. Pozwala fir-
mie przemysłowej na określenie, czy oprogramowanie to speł-
nia jej potrzeby.

Pewna firma z  branży wodno-kanalizacyjnej chciała 
wdrożyć system CMMS w ponad 75 oddzielnych operacjach 
związanych ze swoją działalnością. Jej usługi obejmują zarzą-
dzanie i utrzymanie ponad 30 000 zasobów w imieniu klien-
tów – miast oraz firm przemysłowych i  handlowych. Przed 
wdrożeniem na pełną skalę 46 osobnych systemów firmy eMa-
int, organizacja ta zdecydowała się wziąć udział w programie 
pilotażowym, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania 
sukcesu we wdrożeniu.

„Rozpoczęliśmy od wdrożenia jednego systemu, jednak pro-
gram pilotażowy składał się z trzech wdrożeń oprogramowania 
eMaint, obsługujących różne zakłady wodociągów i kanalizacji. 
Tak więc skupiliśmy się najpierw na jednym, potem na drugim 
i trzecim. Używaliśmy wielu różnych systemów, w zależności od 

lokalizacji. Tak więc dzięki przejściu na wspólną platformę i po-
siadaniu widoczności wszystkich systemów uzyskaliśmy rzeczy-
wiste wielkie możliwości, dzięki ilości informacji, które możemy 
zbierać i łączyć w celu wykorzystania.” – Firma z branży wod-
no-kanalizacyjnej.

Po podjęciu decyzji o  wdrożeniu ogólnego systemu 
CMMS firma ta zrealizowała kluczowy etap, wykonując kom-
pleksową ocenę swoich zasobów w  celu identyfikacji, które 
z nich są najbardziej krytyczne (rys.1).

3. Zrozumienie, do czego będą 
wykorzystywane dane CMMS
Jedną z wieku korzyści z posiadania systemu CMMS jest moż-
liwość działania na podstawie zebranych i zapisanych danych. 
Przed wdrożeniem systemu organizacja powinna wiedzieć, 
w jaki sposób dane te będą zarządzane, kto będzie je oglądał 
i jak będą wykorzystywane. Należy od początku zdefiniować 
kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oraz inne mierniki 
dla firmy oraz ustanowić proces kontroli, aby na bieżąco śle-
dzić działania zmierzające ku ulepszeniom. Należy rozważyć 
dodanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które 
będzie zawierało w jednym miejscu wszystkie dane operacyj-
ne.

„Uzyskujemy raporty ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, które podsumowuje i  pokazuje zaległe prace do 
wykonania dla każdego pracownika. W ramach naszej comie-
sięcznej kontroli poszukujemy ewentualnych żółtych flag, które 
wskazują, że być może wystąpiła jakaś nieprawidłowość. Na-
stępnie możemy zlecić działania korygujące, zanim powstanie 
poważny problem”. – Firma z branży wodno-kanalizacyjnej.

4. Utrzymywanie standaryzacji systemu 
oraz integralności danych CMMS
Pewien producent podzespołów samochodowych na pierw-
szy montaż zamierzał uzyskać standaryzację we wszystkich 
swoich 12 fabrykach. Firma ta dostarcza części dla takich pro-

Rys. 2. Mapowanie 
szczegółowego 
procesu 
implementacji 
systemu CMMS 
zapewni firmie 
osiągnięcie sukcesu. 
Źródło: Inframark
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SYSTEM CMMS

ducentów samochodów, jak BMW, Nissan, Chrysler, Fiat, 
Ford i General Motors. Posiada ponad 40 działów opera-
cyjnych.

Wdrażanie standaryzacji w  wielu zakładach wyma-
ga czasu, ciężkiej pracy oraz sumienności, zarówno w sa-
mym procesie, jak i poza nim. Zdolność systemu CMMS 
do zbierania i  przechowywania danych dotyczących za-
sobów jest wyjątkowa. Jeśli jednak informacje te nie są 
wiarygodne z  powodu nieprawidłowych lub brakujących 
wpisów, przedsiębiorstwo utraci jedną z głównych korzyści 
z CMMS. Aby więc zapewnić integralność danych, należy 
przestrzegać ścisłych reguł i procesów.

„Dzięki wsparciu ze strony naszego dostawcy systemu 
CMMS posiadamy lepszą strukturę – z mojego punktu wi-
dzenia i wynikającą z przeglądu naszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Przekazaliśmy każdemu w  fir-
mie reguły, których należy przestrzegać, tak więc obecnie 

fabryki naszej firmy wyglądają tak samo, każda ma te same 
możliwości i  każda wykonuje takie same raporty. Zasadniczo 
stworzyliśmy system, który dał im nieco więcej motywacji do 
przestrzegania reguł.” – Dostawca części motoryzacyjnych.

Intuicyjny, nieskomplikowany system CMMS zachęca do 
jego używania. Jeśli zaś jest trudny lub kłopotliwy w skomple-
towaniu zleceń wykonania prac, to personel działów utrzy-
mania ruchu będzie unikał wykorzystywania go i nie będzie 
dokonywał niezbędnych wpisów. Należy wybrać taki system, 
który jest łatwy do nauki i używania.

5. Przygotowania
Wspomniana wyżej firma z  branży wodno-kanalizacyjnej, 
wykonująca różne zakontraktowane operacje, wykorzysty-
wała system zarządzania utrzymaniem ruchu, jednak każdy 
podsystem był niezależny, co uniemożliwiło firmie uzyskanie 
całościowego obrazu tego systemu. Agresywne cele tej firmy, 
obejmujące planowane 46 wdrożeń, uczyniły przygotowania 
sprawą kluczową. Opracowana w  szczegółach organizacja, 
wspólna praca zespołowa, właściwy system CMMS oraz nie-

ustanny wkład w  niezawodność pomogły tej firmie przejść 
przez składającą się z siedmiu faz implementację (rys.2). 

„Częścią klucza do naszego sukcesu było to, że dokonaliśmy 
bardzo dobrze zorganizowanego i skoordynowanego wdrożenia. 
Dużo pracy zostało włożone w  planowanie tego procesu oraz 
identyfikację ról, zakresów odpowiedzialności oraz sprawienie, 
że ludzie czuli się odpowiedzialni za swoje działania. I  to jest 
kluczem do tego, że byliśmy w stanie zrealizować taką ilość pracy 
w założonym przedziale czasowym”. – Firma z branży wodno-
-kanalizacyjnej.

6. Przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń 
z obsługi systemu CMMS
System CMMS posiada potężne możliwości jedynie wtedy, 
gdy pracownicy firmy przemysłowej są odpowiednio prze-
szkoleni z  jego obsługi. Niektórzy dostawcy systemów rezy-
gnują z organizowania takich szkoleń, co może być przeszko-
dą w uzyskaniu pełnej korzyści z tego oprogramowania. Inni 
dostawcy oferują niezliczone okazje i opcje, takie jak szkolenia 
internetowe i na żywo, w tym wyjazdy szkoleniowe, webinary 
oraz warsztaty. 

Pewien producent tektury falistej, wytwarzający setki ty-
sięcy mkw. tego produktu rocznie, potrzebował systemu, który 
pomógłby mu w poradzeniu sobie ze zwiększonym zapotrze-
bowaniem ze strony firm zajmujących się handlem elektro-
nicznym, takich jak Amazon. Posiadając system CMMS, 
producent ten obecnie śledzi i analizuje zebrane oraz zapisane 
dane, co przynosi mu korzyści. 

„W ciągu pierwszego roku mojej pracy w firmie, po wdro-
żeniu nowego systemu CMMS zwiększyliśmy produkcję o około 
14%. W następnym roku wzrost wyniósł o około 6% zaś w obec-
nym 8%. To oznacza ponad 20% wzrostu w  ciągu ostatnich 
trzech lat, zaś duży wkład w to ma fakt, że obecnie nasze utrzy-
manie ruchu znajduje się pod większą kontrolą”. – Producent 
tektury falistej.

Firma ta zdecydowała się na przeprowadzanie szkoleń 
na żywo i  wykorzystała środowisko testowe (ang. sandbox) 
CMMS, które pomogło jej specjalistom od utrzymania ruchu 
wypróbować system przed jego wdrożeniem.

„Posiadanie takiego ‘trenera’, wypróbowanie systemu w śro-
dowisku testowym, w którym ludzie mogli działać bez strachu 
lub niepokoju, że popełnią błędy, było punktem zwrotnym. Ta 
symulacja rzeczywiście pomogła naszym pracownikom.” – Pro-
ducent tektury falistej.

7. Maksymalizacja możliwości systemu 
CMMS oraz wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za jego prawidłowe 
wykorzystywanie
Osoba lub osoby, które stają się ekspertami organizacji prze-
mysłowej od systemu CMMS i w pełni rozumieją jego możli-
wości, spowodują, że uzyskana w firmie optymalizacja będzie 
większa. Większość z firm, które skutecznie wdrożyły CMMS, 
wyznaczyło administratora do zarządzania koordynacją tego 

Fot. 3. Niezależnie 
od tego, czy 
organizacja 
planuje wdrożyć 
system CMMS 
w 3 zakładach 
czy w 46, wybór 
właściwego systemu 
jest podstawą 
osiągnięcia sukcesu. 
Źródło: Fluke 
Reliability



systemu i zapewnienia, że jest on wykorzystywany efektywnie. 
Im bardziej jest on zmaksymalizowany, tym szybciej firma 
uzyska zwrot z inwestycji w to oprogramowanie.

„Wybraliśmy system, który jest łatwy w użyciu. Gdy zaczę-
liśmy wykorzystywać jego możliwości, zrozumieliśmy i  zaczę-
liśmy bardziej eksploatować jego funkcjonalność. Im więcej go 
używaliśmy, tym większy zwrot z inwestycji stwierdzaliśmy”. – 
Producent przekąsek typu snack

Działy techniczne (maintenance and rep air – M&R) firmy 
tworzą raporty, w których identyfikowane są trendy słabej wy-
dajności, szybko odnajdują główne przyczyny usterek i dokonu-
ją napraw zanim nastąpi poważna awaria sprzętu. Dane CMMS 
pomagają też w tworzeniu dowodów koncepcji (proof of koncept 
– PoC) i pokazują personelowi kierowniczemu, jak pozytywnie 
system wpływa na wydajność produkcji oraz zyski firmy.

„Gdy zaczęliśmy przekazywać im informacje, to zapragnęli 
więcej. Ciągle proszą o więcej. Wzbudziliśmy uwagę korporacji 
za pomocą wielu rzeczy, tak więc system zyskuje dodatkową ak-
ceptację”. – Producent przekąsek typu snack.

Niezależnie od tego, czy organizacja planuje wdrożenie 
systemu CMMS w 3 czy np. 46 zakładach, wybór właściwego 

systemu jest podstawą sukcesu (fot. 3). Gdy system już działa, 
oznacza to, że praca się właśnie zaczęła. Jeśli natomiast system 
CMMS nie jest wykorzystywany lub jego funkcjonalność i ce-
chy nie są zmaksymalizowane, to staje się on po prostu czymś 
odłożonym na półkę. Aby w pełni wykorzystać system CMMS, 
firma przemysłowa musi być w  stanie polegać na dostawcy 
tego oprogramowania oraz na własnym zespole wdrażającym, 
aby zapewnić, że ciągła standaryzacja i wykorzystywanie da-
nych strategicznych będą wspierały cele dokonywania ciągłych 
ulepszeń w firmie. 

 n

Raymond Lattanzio, starszy konsultant ds. wdrożeń w firmie 
at Fluke Corp., certyfikowany lider niezawodności. 
Posiada niemal 10 lat doświadczenia w dziedzinie  

oprogramowania oraz oprogramowania jako usługi (software 
as a service – SaaS), baz danych, zarządzaniu projektami 

i wdrożeniami. Pełniąc różne role w firmach Fluke i Target 
Corp., skoncentrował się na kierowaniu adaptowaniem oraz 

ulepszaniem pracy i wydajności zespołów w firmach.
�
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Obecnie zaledwie 40% firm ma wprowadzoną specjal-
ną strukturę organizacyjną do zarządzania swoimi 
pośrednimi zakupami. Pozostałe 60% nie stosuje żad-

nych środków w celu kontrolowania swoich zakupów pośred-
nich; niektóre organizacje co prawda korzystają z outsourcing'u 
lub decentralizują swoje procesy zakupowe, ale oznacza to, że 
mają przez to niejasny wgląd w wydatki związane z tego rodza-
ju zakupami. Problem ten wymaga rozwiązania, zwłaszcza że za-
kupy klasy C stanowią prawie 70% ukrytych kosztów firmy, choć 
stanowią jedynie średnio 5% całkowitej wielkości jej zakupów. 
Nierównowaga ta jest spowodowana wieloma czynnikami i czę-
sto jest związana ze zbyt obszernym portfolio dostawców, które 
niepostrzeżenie zwiększa koszty administracyjne.

Racjonalizacja portfolio dostawców wydaje się być jednym 
z najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie zarządzania zakupami 
pośrednimi, szczególnie zakupami klasy C. Potrzeby i wymaga-
nia firm oraz wewnętrznych interesariuszy stale rosną, a co za tym 
idzie generowane są ogromne ilości informacji w bazach danych 
zarówno dostawców, jak i klientów. Uwagę zwracają szczególnie 
zakupy klasy C, których dostawcy stanowią średnio 75% liczby 
wszystkich dostawców w portfolio firmy. W zależności od rodzaju i 

Zakupy pośrednie – główne   
źródło ukrytych kosztów

MANUTAN

FIRMA PREZENTUJE

21%
Zakupy klasy B

75%
Zakupy klasy C

4%
Zakupy klasy A

Usprawnienie procesu zakupów pośrednich, zwłaszcza zakupów klasy C, jest ogromną szansą,  
z której firmy mogą skorzystać, aby poprawić swoją wydajność i zaoszczędzić pieniądze.  
W przeciwieństwie do zakupów strategicznych, ta kategoria często nadal pozostaje poza kontrolą. 

wielkości organizacji, możemy mówić o setkach, a nawet tysiącach 
dostawców, którzy są często wykorzystywani jedynie do zaspoka-
jania bardzo małych potrzeb w ilości kilku transakcji rocznie. Nie 
należy zapominać też o zakupach pośrednich dokonywanych od 
niesprecyzowanych dostawców. Tak duża liczba dostawców nie 
tylko wiąże się ze znacznymi kosztami administracyjnymi, ale także 
powoduje duże obciążenie dla zespołów zakupowych. Około 70% 
specjalistów od zakupów pośrednich przyznaje, że rozproszenie 
dostawców stanowi dla nich obecnie największy problem.

RACJONALIZACJA LICZBY DOSTAWCÓW 
ZA POMOCĄ METODY SAVIN'SIDE®

Dzięki metodzie Savin’side® można dokonać dogłębnej analizy 
danych firmy i zapewnić sobie wsparcie i wskazówki od partnera-
-dostawcy zakupów klasy C w trzech etapach. Poniższy konkretny 
przypadek pokazuje różne etapy poprawy wydajności w zakresie 
dostawców. 

1. Przeprowadzenie audytu
Na początku partner-dostawca rozpoczyna proces od analizy ro-
dzajów produktów klasy C, używanych zgodnie z klasyfikacją pro-

PODZIAŁ DOSTAWCÓW WEDŁUG KATEGORII ZAKUPÓW
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duktów firmy (np. UNSPSC, eCl@ss). Informacje te są powiązane 
z innymi danymi związanymi z dostawcami (przychody, częstotli-
wość zamówień itp.) w celu uzyskania dokładnego wglądu w do-
stawców firmy.

Podczas przeprowadzonego audytu zidentyfikowano 420 
dostawców. Firma typuje dostawców, których w ramach strate-
gii optymalizacji bazy, można zastąpić dostawcami o szerszym 
portfolio asortymentowym. Dla przykładu: firma identyfikuje 26 
dostawców, z których na każdego przypada 15 transakcji rocznie 
o średniej wartości wydatków 11 500 złotych w ciągu roku – jest 
to uzasadniona podstawa do zastąpienia ich jednym dostawcą o 
szerszej ofercie produktowej.

2. Zdefiniowanie i realizacja planu działania
Korzystając z mapy, partner-dostawca sprawdza, które produkty 
mogą zostać zastąpione, a następnie oferuje takie same lub bar-
dzo zbliżone pod względem wyglądu jak i funkcjonalności, bądź 
pozyskuje identyczne na zamówienie. Firma zatwierdza wybór 
produktów i wprowadza je na listę kupowanego asortymentu. 
Proces ten zgodnie z harmonogramem rozłożony jest na okres 
trzech miesięcy. W tym samym czasie następuje stopniowe za-
wieszanie współpracy z dotychczasowymi dostawcami.

3. Zarządzenie i ulepszanie
Przedstawiony plan działania jest częścią strategii ciągłego do-
skonalenia, dlatego obaj partnerzy (klient i dostawca) wdrażają 
system monitorowania wyników działań.

Co kwartał dostawca wysyła do firmy raport, który zawiera in-
formacje takie jak: całkowite wydatki, wyszczególnione wydatki 
na każdą grupę produktów i udział transakcji elektronicznych we 
wszystkich transakcjach. Obie strony uważnie monitorują pozio-
my aktywności i w razie potrzeby mogą wprowadzać środki za-
radcze.

OSZCZĘDNOŚCI
Obniżająć koszty administracyjne, firma oszczędza 

180 000 zł rocznie

ANALIZA PRZYPADKU

Sektor: 
PRZEMYSŁ 

FARMACEUTYCZNY
Pracownicy:
4 500

Oddziały: 
20

Dostawcy zakupów klasy C:
420

Koszty zarządzania dostawcami
Według obliczeń firmy średni roczny koszt zarządzania dostawca-
mi wynosi 3000 złotych rocznie.

Koszty przetwarzania transakcji
Koszty przetwarzania transakcji różnią się w zależności od procesu 
zakupowego, który firma skonfigurowała ze swoimi dostawcami:
• 300 złotych za transakcję w tradycyjnym procesie składania za-
mówień, co miało miejsce w przypadku 26 zastąpionych dostawców.
• 60 złotych za transakcję w zdigitalizowanym procesie zakupo-
wym (z e-katalogami, e-zamówieniami i e-fakturowaniem), któ-
ry jest ustalany z partnerem-dostawcą.

Racjonalizując portfolio dostawców oraz grupując zamówie-
nia i dostawy, firma poprawia wydajność, przechodząc z prawie 
390 niezdigitalizowanych transakcji z 26 różnymi dostawcami do 
mniej niż 200 transakcji cyfrowych z jednym dostawcą.

Manutan Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

tel.: +48 22 874 32 65, fax: +48 22 874 32 66
e-mail: manutan@manutan.pl

www.manutan.pl
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Kwota cen detalicznych 295 000 zł 295 000 zł

WYDATKI POŚREDNIE

Koszty zarządzania dostawcami 78 000 zł 3 000 zł
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INTEGRACJA SYSTEMÓW

Aby odpowiedzieć na zadane we wstępie pyta-
nie, wybierzmy się na moment w  przyszłość. 
Wyobraźmy sobie zakład produkcyjny w  Pol-
sce w 2025 r. Produkcja idzie pełną parą. Sys-
tem CMMS, analizując statystyki awaryjności 

MTBF i  liczby operacji wykonanych przez maszyny (na bie-
żąco spływających z systemu MES), zaplanował wymianę ele-
mentów gumowych stabilizujących maszyny na jednej z  linii 
produkcyjnych na czwartek w  kolejnym tygodniu. Czujniki 
na maszynach zarejestrowały jednak podwyższony poziom 
drgań. Dzięki technologii IoT dane te natychmiast trafiły do 
CMMS, dla którego jest to jasny sygnał, że wkrótce może dojść 
do awarii lub pogorszenia jakości produktu. Zatem wymiana 
musi nastąpić wcześniej, już w najbliższy piątek.

System automatycznie przeplanował zlecenie serwisowe, 
dobrał odpowiednich specjalistów i sprawdził, czy mają waż-
ne certyfikaty, uprawniające do tych działań. Wygenerował też 
przyspieszone zamówienie do dostawcy na części potrzebne do 
tej naprawy, zgodnie z metodą just in time. Dostawca odebrał 
i potwierdził dostawę poprzez system elektronicznej wymiany 
danych EDI.

W piątek rano zamówienie zostało dostarczone, a wszyst-
kie dokumenty dotarły równolegle poprzez EDI. Każde z opa-
kowań jest wyposażone w czujnik – etykietę RFID, więc przyję-
cie towaru, jego inwentaryzacja i umieszczenie w odpowiedniej 

kuwecie odbywają się prawie automatycznie. Serwisant dostaje 
powiadomienie w aplikacji mobilnej, że części już na niego cze-
kają. Tam też potwierdza pobranie towaru i raportuje kolejno 
wykonywane operacje według zaplanowanej w  CMMS listy 
czynności. Czas pracy mierzony jest automatycznie, a jeśli zle-
cenie dotyczyło kilku maszyn, system lokalizacji wewnętrznej 
sam kojarzy pozycję pracownika z  danym urządzeniem. Na 
koniec ERP uruchamia proces podsumowania całego kosztu 
naprawy – materiałów, czasu i ewentualnych kontraktorów.

Analizy finansowe natychmiast uwzględniają te dane 
w ocenie ogólnej efektywności biznesowej danej linii produk-
cyjnej i danego produktu, wpływając na politykę cenową firmy. 
Równocześnie wskaźnik efektywności rośnie, a czas przestojów 
ulega znacznemu skróceniu.

Marzenia a rzeczywistość
Opisana wizja jest możliwa do realizacji już dziś. Wszystko, 
o czym tu mowa, to elementy koncepcji Przemysłu 4.0 – tech-
nologii już obecnie dostępnej. Barierą nie są koszty takiej inwe-
stycji, lecz organizacja procesów wewnętrznych.

Jak sprawić, by dane zamieszczane w systemie przez ludzi 
były wprowadzane poprawnie i na bieżąco? W szczególności: 
jak wymóc to na dostawcach? To wszystko wymaga czasu 
i ogromnej determinacji w zarządzaniu. Z całą pewnością jed-
nak jest warte zachodu. Jeśli firma chce dążyć do realizacji opi-
sanej wizji, wprowadzenie dobrego systemu CMMS i jego silna 
integracja z ERP będzie istotnym krokiem w tym kierunku.

Integracja, czyli komunikacja bez słów
Systemy CMMS z założenia mają koordynować ogół działań 
związanych z  utrzymaniem ruchu, dzięki którym produkcja 
jest ciągła (ewentualnie przerywana na krótko z powodu zapla-
nowanych działań profilaktycznych). Takie podejście wymaga 
koordynacji pracy wielu działów.

CMMS musi szybko otrzymywać informacje, na bazie któ-
rych będzie rekomendować lub podejmować decyzje. Do tego 
potrzebuje wglądu w  aktualne dane, np. dotyczące zapasów 
części i materiałów, ale również planów produkcji, by unikać 
ustalania przeglądów technicznych tuż przed zakończeniem 
produkcji ważnej partii towaru. Równie ważne jest sprawne 
przekazywanie informacji z  CMMS: zlecanie zakupu części, 
rezerwacje ich w magazynie, zlecanie usług podwykonawcom 
serwisowym, rozliczanie naprawy itp.

„Czy warto?” – to jedno z podstawowych pytań, które powinno się stawiać w biznesie. Nie inaczej jest 
w przypadku decyzji o integracji systemów przedsiębiorstwa, zwłaszcza że jest ona skomplikowana, 
a dział IT już na początku procesu sygnalizuje, że pojawią się problemy i opóźnienia terminów. Faktycznie, 
takie łączenie dwóch światów, posługujących się różnymi językami, może rodzić konflikty. Jednak, chcąc 
zautomatyzować produkcję, nie można pominąć integracji systemów. Jakie korzyści może ona przynieść 
i jakie ryzyko ze sobą niesie?

Łukasz Majer

Integracja systemów CMMS i ERP

TEMAT Z OKŁADKI
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Wszystkie systemy powinny widzieć te same obiekty infra-
struktury produkcyjnej i te same zasoby. Planowanie realizowa-
ne w CMMS nie odbędzie się w sposób poprawny, jeśli będzie 
oparte na błędnych lub nieaktualnych danych (a to zazwyczaj 
pokłosie ręcznego przepisywania danych między systemami). 
Przykładowo, wykonane zostanie zlecenie zamówienia części, 
które znajdują się już w posiadaniu firmy, lecz nikt nie zdążył 
ich jeszcze wprowadzić do systemu.

Gdzie postawić granicę między CMMS 
i ERP?
Nie ma uniwersalnej reguły na to, jakie dane mają być wymie-
niane na styku CMMS i ERP. Wszystko zależy od tego, które 
funkcje mają być obsługiwane przez ERP, a  które z  nich ma 
przejąć CMMS. Jest to zawsze indywidualna decyzja firmy uza-
leżniona od jej struktury.

Oto propozycja kilku obszarów, które warto przeanalizować:
•  zakupy materiałów eksploatacyjnych i części (mogą być 

inicjowane automatycznie, kiedy stan magazynowy spad-
nie poniżej minimum) – taką strategię potrafi nadzorować 
ERP lub CMMS; optymalne wydaje się, by dla wybranych 
towarów „serwisowych” robił to CMMS, bo ma on wgląd 
w większą ilość informacji i będzie mógł zlecać zakupy bar-
dziej precyzyjnie;

•  asset management (planowanie przeglądów maszyn, 
oznaczanie dat ważności certyfikatów technicznych itp.) – 
tego typu moduły występują w ERP i są domeną CMMS; 
często systemy CMMS są bardziej zaawansowane w  tej 
kwestii, więc rozsądne wydaje się przekazanie mu wszyst-
kich tego typu czynności dla zarządzanych przez niego 
obiektów, zamiast dzielenia ich pomiędzy dwa systemy;

•  rejestracja czasu pracy serwisantów – niektóre syste-
my CMMS ją oferują, choć rozliczenia i tak odbywają się 
w ERP – można więc pozostawić te zadania tylko w ERP 
lub część z nich przenieść do CMMS, przy czym spowodu-
je to potrzebę dodatkowej integracji;

•  rozliczenie ogółu kosztów napraw (materiały, czas, pod-
wykonawcy) – tu trudno o wskazówki – może być zarów-
no zarządzane przez CMMS, a ERP otrzyma jedynie jego 
podsumowanie, jak i  realizowane bezpośrednio w  ERP, 
z pominięciem CMMS;

•  procesy zakupowe w  zakresie materiałów i  usług – 
CMMS może je automatycznie inicjować albo tylko wy-
świetlać listę potrzeb, a zamówienie na tej podstawie będzie 
obsługiwane niezależnie w ERP.
Pamiętajmy jednak, że to ogólne wskazówki, a ostateczne 

decyzje powinny zależeć także od tego, na ile firma wypraco-
wała standardy użycia ERP, czy jest gotowa od nich odejść oraz 
jaka jest skala danych działań.

Bez wątpienia wszelkie rejestry (dane podstawowe, słowni-
ki, listy obiektów, bazy ewidencji itd.) powinny być przechowy-
wane w ERP, a CMMS powinien je pobierać i operować na nich 
w sposób spójny z ERP. Do tego trzeba zadbać o to, by wszelkie 
zmiany stanu obiektów poprzez CMMS były dokumentowane 
w  systemie ERP (sama obsługa wprowadzania danych może 

być realizowana przez CMMS, o ile ten prześle na koniec dane 
do ERP).

Jak miałoby to działać w praktyce? Pracownik utrzymania 
ruchu planuje naprawę, która wymaga kilku części. Wybiera 
funkcję „Zleć do pobrania/zamówienia” w CMMS, a w tle ERP 
tworzy dokument rezerwacji dla towaru istniejącego w maga-
zynie, przygotowuje „awizo” dla przyszłego dokumentu wyda-
nia na zlecenie serwisowe oraz tworzy zapotrzebowanie i za-
mówienie zakupowe dla brakujących elementów.

Tylko wtedy ERP pozostanie wewnętrznie spójny i będzie 
dawał wiarygodną informację zarządczą czy raportową. Inaczej 
mówiąc, wdrożenie CMMS nie zaburzy logiki ERP jako pod-
stawowego systemu.

Co integrować?
O jakich danych trzeba pamiętać podczas integracji? Co prze-
nieść do systemu CMMS, a co pozostawić w ERP? To znów 
bardzo indywidualna kwestia.

Oto lista obszarów, które trzeba wziąć pod uwagę. Warto 
jednak pamiętać, że nie zostało tu uwzględnione planowanie 
produkcji, często prowadzone przez dodatkowe systemy, które 
także powinny być powiązane z CMMS.

Dane przesyłane z ERP do CMMS:
•  słowniki i dane podstawowe, w tym słownik „typów zleceń 

serwisowych”, słownik „operacji i czynności serwisowych” 
używanych w rozliczeniu kosztów zleceń (per maszyna),

•  lista obiektów (assets) podlegających utrzymaniu w  ra-
mach CMMS, ich typy i hierarchia (najlepiej przechowy-
wać w ERP, choć można ją rozszerzać w CMMS, np. przez 
tworzenie zestawów typu „linie produkcyjne”),

•  lista pracowników, kontrahentów, dane o dostępności pra-
cowników (zwolnienia lekarskie, urlopy),

•  indeksy towarowe (części, materiały) oraz bieżące stany 
magazynowe.
Operacje pierwotnie obsługiwane w CMMS, których wy-

niki przekazywane są do ERP:
•  tworzenie zleceń serwisowych (choć nadawanie numeracji 

zleceń dobrze jest robić w systemie ERP i przekazywać do 
CMMS),

•  rozliczanie czasu pracy, zużytych materiałów i  części 
(per obiekt) podczas zlecenia serwisowego (gromadzone 
w CMMS, przesłane do ERP),

•  rozliczanie kosztów inwestycji i remontów (jw.),
•  inicjowanie przez CMMS w ERP zamówienia części, mate-

riałów oraz usług podwykonawczych,
•  inicjowanie z  CMMS rezerwacji na części i  materiały 

w ERP, tworzenie „awizo” pod wydania magazynowe na 
zlecenia serwisowe w ERP,

•  aktualizacja w ERP dokumentacji dotyczącej certyfikatów, 
protokołów przeglądu i  odbioru obiektów zarządzanych 
w CMMS.
Ważne też będzie ustalenie cyklu integracji: o ile w części 

punktów stycznych wystarczy robić ją okresowo, o tyle inicjo-
wanie zlecenia zakupowego lub rezerwacji materiału związanej 
ze zleceniem powinno być wykonane online.
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INTEGRACJA SYSTEMÓW

Wszystko albo nic?
Należy pamiętać, że silne zintegrowanie systemów zmniejsza 
elastyczność firmy na zmiany. Nie zawsze pełna integracja jest 
zatem zalecana.

Im bardziej produkcja jest powtarzalna, wysokoseryjna, 
bez wariantów – tym mniej anomalii w całym procesie, a więc 
CMMS może, a nawet powinien przejąć jak najwięcej funkcji. 
Wtedy staje się on „centrum sterowania”, automatycznie pla-
nuje prace serwisowe, zarządza dostawami materiału i rozlicza 
koszty. Do tego trzeba zbudować mocne kanały integracyjne.

Natomiast w firmach produkujących na indywidualne za-
mówienie, wytwarzających różne produkty, często o złożonej 
strukturze, CMMS tylko pośredniczy w  planowaniu działań 
serwisowych i potrzebnych materiałów, a decyzje planistycz-
ne podejmuje człowiek (ze względu na dużą ilość odstępstw 
i przesłanek, które ciężko zamodelować). Wówczas integracja 
CMMS jest ograniczona.

Technologia to nie wszystko, czyli ukryty 
problem
Załóżmy, że kupiliśmy CMMS od firmy, która ma już doświad-
czenie w  integracji z  naszym systemem ERP, a  zaplanowane 
interfejsy integracyjne zostały wdrożone i przeszły pomyślnie 
testy. Czy zatem jesteśmy bliscy spełnienia wizji w pełni zauto-
matyzowanych procesów utrzymania? Niestety, niekoniecznie.

Problemem jest zazwyczaj aktualność danych operacyj-
nych w samym ERP. Nawet jeśli integracja z ERP do CMMS 
działa automatycznie i  natychmiast, to ktoś te dane do ERP 
musi wprowadzić. Ale czy robi to poprawnie i na bieżąco?

Dziś obsługa podstawowych procesów (zamówienia, za-
twierdzanie zakupu, przyjęcia towarowe) w wielu firmach jest 
w dużej mierze realizowana pozasystemowo, z użyciem papieru 
lub poczty elektronicznej. Takie podejście powoduje, że o efek-
tach prac dowiadujemy się z dużym opóźnieniem. Przykłado-
wo, jeśli przyjęcie dostawy jest dokumentowane najpierw tylko 
na papierze, to dopóki cała dostawa nie zostanie zakończona 
i odwzorowana w ERP, nikt nie zna jej szczegółów. Nawet naj-
lepiej zintegrowany w zakresie stanów magazynowych CMMS 
nie otrzyma informacji o tym, że pilnie potrzebne materiały już 
czekają na rampie, dopóki nie pojawią się one w systemie.

Dlaczego zatem w tak wielu firmach procesy te nie są reali-
zowane w całości w systemie? 

Po pierwsze, ERP to systemy typu „zbiór rejestrów, doku-
mentów, obiektów”, które bardzo słabo wspierają procesy. Te 
odbywają się niejako poza systemem, a ich stan odwzorowany 
jest w systemie tylko w kluczowych momentach. Osoba, która 
to robi, musi przy tym zachować spójność między danymi i nie 
pogubić się, tworząc kilkuetapową hierarchię. I, co gorsza, po-
wtórzyć to kilkadziesiąt razy dla każdej pozycji.

Drugi kluczowy problem to duża zmienność i  potrzeba 
elastyczności tych procesów. To obszary bardzo podatne na 
anomalie codzienne (ktoś zachorował i trzeba go zastąpić lub 
dany towar nie ma ważnej certyfikacji jakościowej). Co więcej, 
firmy często zmieniają sposób pracy – działy są łączone, od-

powiedzialność jest przesuwana, powstają nowe stanowiska, 
jednostki biznesowe, typy magazynów itd.

A jaki „system” najprościej dostosować do tych anomalii 
i zmian? Grupę ludzi, która współpracuje za pomocą e-maili 
i kartek papieru, bez konieczności angażowania działu IT czy 
nawet osób zarządzających. Największą przeszkodą w  auto-
matyzacji procesów jest to, że modelowanie i aktualizowanie 
tego zachowania w systemach jest trudne – dużo trudniejsze 
niż ogłoszenie ludziom, że od teraz mają pracować w inny spo-
sób. Każda taka zmiana wymaga reorganizacji systemu, firmy 
wdrożeniowej, nakładów specyfikacji i na tyle dużo czasu, że 
często w życie zdążą już wejść kolejne modyfikacje.

Z pomocą przyjdzie… dodatkowy system
Jakość danych w systemie i płynność procesów związanych z ich 
wprowadzaniem to klucz do sukcesu integracji CMMS z ERP. 
Równocześnie modelowanie tych procesów jest podatne na 
zmiany i trudne do informatyzacji. Jak rozwiązać ten konflikt?

Z pomocą przychodzą tu współczesne rozwiązania do za-
rządzania procesami biznesowymi – platformy Business Pro-
cess Management (BPM lub BPMS). Na rynku istnieją zaawan-
sowane rozwiązania tego typu – warto tu wspomnieć choćby 
o takich uniwersalnych platformach, jak WebMethods, Tibco, 
Pega, Appian czy IBM BPM. Jeśli natomiast w zakładzie ma być 
wdrożony system uwzględniający specyfikę procesów produk-
cyjnych i logistycznych, pomóc mogą platformy dedykowane, 
np. Novacura Flow.

Nowoczesność nie do uniknięcia 
Systemy CMMS to bardzo wartościowe narzędzia, które realnie 
mogą zwiększyć efektywność całego przedsiębiorstwa produk-
cyjnego, nie będą jednak skuteczne bez odpowiedniej integra-
cji z innymi systemami w firmie, zwłaszcza ERP. Choć jest to 
wyzwanie techniczne, wymagające wielu decyzji biznesowych, 
to naprawdę warto je podjąć i zaplanować indywidualnie w od-
niesieniu do specyfiki konkretnej firmy.

Najsłabszym ogniwem tego łańcucha są dane dostępne 
w ERP. Korzyści z integracji będą współmierne do aktualności 
informacji w systemie. Dlatego potencjał systemu CMMS moż-
na wykorzystać w pełni tylko wtedy, gdy równolegle zadba się 
o procesy wokół i odpowiednio je odwzoruje w systemie, np. 
z pomocą platformy BPM. Dzięki temu CMMS będzie otrzy-
mywał odpowiednie dane na bieżąco, a jego decyzje przełożą 
się na realne działania, które – wykonywane w systemie BPM 
– będzie można monitorować. To będzie duży krok w stronę 
realizacji marzenia o przedsiębiorstwie przyszłości – marzenia 
niełatwego, ale możliwego do spełnienia.
� n

Łukasz Majer – Business Development Director  
w Novacura Poland, firmie oferującej platformę BPM 

do optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych. Od początku ścieżki zawodowej  

związany jest z systemami wspierającymi zarządzanie  
oraz z analizą i optymalizacją procesów.

TEMAT Z OKŁADKI
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ROZWIĄZANIA
ANALIZA DANYCH

Dążenie do cyfrowej transformacji sprawia, że 
przemysł petrochemiczny coraz częściej korzysta 
z zalet wykorzystania danych i ich analizowania. 
Szereg trendów związanych z zarządzaniem da-
nymi za pomocą nowoczesnych urządzeń kreuje 

obraz przyszłości przemysłu, w  której jego działanie zależy od 
wykorzystania danych. Aby zrobić krok we właściwym kierunku 
potrzebujemy skupić się na takich aspektach, jak integracja da-
nych, jednorodność i bezpieczeństwo.

W przeprowadzonej niedawno ankiecie dotyczącej trendów 
w  przemyśle petrochemicznym niemal dwie trzecie spośród 
profesjonalistów pracujących w branży wymieniło wspomaganą 
komputerowo analizę danych jako kluczowy czynnik wpływający 
na zmianę zasad rządzących tą branżą przemysłu. Z pomocą sys-
tematycznego planowania i strategicznych inwestycji firmy mogą 
zamieniać informacje w  zasoby strategiczne i  uzyskiwać zwrot  
z dokonanych inwestycji (ROI).

Przeszkody
Chcąc uprościć zarządzanie informacją, branża petrochemiczna 
przyjmuje rozwiązania, które umożliwiają zjednoczenie rozpro-
szonych i  wielowarstwowych systemów w  jedną ujednoliconą 
architekturę sieci. Ta połączona ze sobą infrastruktura inteligent-
nej fabryki daje możliwość gromadzenia danych pochodzących 
z najważniejszych procesów, analizy danych i udostępniania ich 
ludziom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji w fabryce.

Infrastruktura ta składa się z kilku niezależnie działających 
systemów współpracujących z osobnymi aplikacjami do każdego 
procesu, takimi jak zarządzanie jakością i ryzykiem, zarządzanie 
informacją, listami części (BOM), kontraktowaniem i zaopatrze-
niem, planowaniem zasobów w przedsiębiorstwie, projektem sa-
mej fabryki i współpracą z dostawcami.

W  rezultacie powstaje środowisko wielozadaniowe ze spe-
cjalnymi narzędziami dla każdego procesu, które jest kosztowne 
i niełatwe w utrzymaniu. Ponadto, własne aplikacje przeznaczo-
ne do konkretnego procesu, pochodzące od różnych dostawców, 
pracujące w  jednym ujednoliconym środowisku negatywnie 
wpływają na jednorodność danych i czynią  integrację oraz anali-
zę danych pochodzących z zasobów fabryki żmudnym zadaniem.

Przetrwać napływ fali danych
Przy przytłaczającej ilości danych znajdujących się w  silosach 
procesów należy szukać rozwiązań, które pomogą w ciągłej in-
tegracji danych i udostępnianiu ich wszystkim zainteresowanym. 
Na przykład, bardziej zwarta forma architektury sieci zarządza-
jącej danymi, obejmująca zunifikowane narzędzie do zbierania 
danych, pomaga firmom odnaleźć się w  przytłaczającej ilości 
danych, uprościć integrację aplikacji dla stron trzecich i wyposa-

żyć firmy w całkowity dostęp do danych wbudowanych w każdą 
aplikację lub narzędzie analityczne.

Dane generowane na początku łańcucha procesów w prze-
myśle petrochemicznym zawierają zwykle historię działań i  in-
formacje operacyjne, takie jak historia sterowania procesami, 
dokumentacja techniczna zasobów i  fabryki oraz procedury 
utrzymania. Integracja rozwiązania, jakim jest narzędzie do 
zbierania ważnych dla zarządzania danych przez cały okres pra-
cy maszyn w inteligentnej fabryce w celu zbierania, przechowy-
wania i analizowania potężnych ilości danych z różnych źródeł, 
może pomóc firmom w podejmowaniu lepszych decyzji i gene-
rowaniu zysków.

Poprzez zastosowanie tych rozwiązań osoby zarządzające fa-
bryką mogą stworzyć zbiór najważniejszych dla działania fabryki 
informacji, które dotyczą wykonawstwa projektów, współpracy 
w projektach, zarządzania konfiguracjami, zarządzania wymaga-
niami i zmianami. Dane te mogą być dostępne w całym przedsię-
biorstwie, by pomóc udziałowcom planować wykonywanie ope-
racji i z większą łatwością i z mniejszymi kosztami wprowadzać 
funkcjonalne zmiany w fabryce.

Jednym z najważniejszych aspektów modelu zarządzania da-
nymi jest możliwość ponownego użycia wartości intelektualnej 
z jednego projektu w drugim. W rzeczywistości pozwala to za-
rządcom fabryk na uproszczenie procesu projektowania, zarów-
no w projektach nowych, jak i modernizacji starszych urządzeń, 
poprzez:
•  ciągłą walidację, wzbogacanie i  ponowne zestawianie da-

nych z wielu źródeł w czasie rzeczywistym, przez cały okres 
trwałości zasobów,

•  zajmowanie się całymi zestawami danych i upraszczaniem 
ich badania dla wszystkich zainteresowanych, włącznie 
z  dostawcami, partnerami w  projektowaniu fabryki i  ze-
wnętrznych firm dostarczających rozwiązania z  zakresu 
zarządzania fabryką,

•  ułatwienie integracji końcowego cyfrowego bliźniaka 
z platformą zarządzania danymi, które ma na celu tworze-
nie cyfrowego odpowiednika całej placówki i działających 
w niej zasobów w postaci danych,
Innym aspektem technologii cyfrowego bliźniaka jest jego 

wszechobecność przez cały okres trwałości urządzeń. Nieważne, 
jak skomplikowana stanie się placówka z punktu widzenia archi-
tektury danych, cyfrowy bliźniak może automatycznie uspójnić 
i  zaktualizować informacje dotyczące projektu fabryki, wytwa-
rzania i wymagań serwisowych. Pojawienie się takiej możliwości 
zwiastuje nadejście nowej ery w przemyśle.
� n

Anand Chordia, Global Head of Plant Engineering, 
L&T Technology Services Ltd.

Efektywna analiza danych napędza zwrot z inwestycji i usprawnia operacje w fabryce.

Zmienić informacje w zasoby strategiczne

Anand Chordia, L&T Technology Services Ltd.
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Świat, w  którym żyjemy, nie jest już tym samym 
światem, który znaliśmy kiedyś. Bezprecedensowe 
wydarzenia globalne i  nowe osiągnięcia technolo-
giczne zmuszają producentów do przystosowania 
się i pracy w stale ewoluującym, bardziej zdalnym 

środowisku biznesowym. 

Zmiany są nieuniknione, ponieważ przemysł odczuwa 
wpływ tej nowej rzeczywistości i wyzwań, które z niej wynika-
ją zarówno z perspektywy biznesowej, jak i z punktu widzenia 
zasobów. Aby iść naprzód i pozostać konkurencyjnym, pro-
ducenci muszą szukać nowych sposobów działania – nowego 
podejścia oraz nowych technologii i  aplikacji automatyzacji. 
Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej muszą oni prze-
kształcić cyfrowo swoje starsze systemy sterowania, stworzyć 
bezpieczną infrastrukturę zdalną i  ustanowić możliwość 
zdalnego wsparcia aplikacji w celu optymalizacji, utrzymania 
i  konserwacji swoich zakładów. Producenci powinni rów-
nież opracować strategie zdalnego zarządzania, w  których 
wykorzystują inteligentne technologie, urządzenia mobilne, 

łączność zdalnego dostępu i  narzędzia komunikacyjne, aby 
zapewnić, że krytyczna infrastruktura pozostanie sprawna 
i  będzie działać wydajnie. Inteligentne technologie produk-
cyjne oraz technologie oparte na Przemysłowym Internecie 
Rzeczy (IIoT) mogą pomóc producentom w  pozyskiwaniu, 
gromadzeniu, przechowywaniu i analizowaniu danych w celu 
ułatwienia podejmowania decyzji. Aby uzyskać większą 
efektywność działania, muszą oni przyjrzeć się najnowszym 
trendom w zakresie wysokowydajnych interfejsów człowiek-
-maszyna (HP-HMI), racjonalizacji alarmów i  konserwacji 
predykcyjnej. Personel przemysłowy musi dostosować się 
do nowych, bezpieczniejszych sposobów wykonywania swo-
jej pracy, aby zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i ataków 
socjotechnicznych. W miarę rozwoju umiejętności pracowni-
ków przemysłowych firmy muszą robić to wszystko, a nawet 
jeszcze więcej, przy mniejszych zasobach. 

Kwestie związane z zasobami

Personel przemysłowy, głównie pokolenie wyżu demograficz-
nego, odchodzi na emeryturę z różnych powodów, a bezpie-
czeństwo osobiste znajduje się na pierwszym miejscu. Jeśli 
dodamy do tego ponadnormatywny odpływ pracowników, 
otrzymamy kombinację zwiększającą odpowiedzialność i na-
kładającą więcej zadań na personel, który i tak jest już bardzo 
obciążony pracą. Osoby, które muszą uzupełnić stale powięk-
szającą się lukę w  umiejętnościach, mają niewielką przepu-
stowość, aby przeprowadzać aktualizacje w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i  optymalizacji nowego i  starszego sprzętu 
oraz oprogramowania, przez co są zmuszone do reagowania 
na zadania o wyższym priorytecie. Niektórym może również 
brakować wymaganego poziomu doświadczenia, aby roz-
wiązywać i diagnozować awarie systemu lub pojawiające się 
codziennie problemy z procesami, które mogą prowadzić do 
awarii sprzętu i kosztownych przestojów. W miarę jak produ-
cenci przedstawiają swoje starsze systemy sterowania na bar-
dziej nowoczesne technologie cyfrowe (np. IIoT, narzędzia do 
analizy danych, cyfrowe bliźniaki, technologia digital thread, 
sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona/rzeczywi-
stość wirtualna, uczenie maszynowe itd.) i tworzą zdalne in-
frastruktury, muszą rozważyć za i przeciw, kwestie przepusto-
wości zasobów wewnętrznych i związanych z tym kosztów. 

•  Czy realistyczne jest przeprowadzenie projektu wymaga-
jącego nakładów kapitałowych (CapEx) we własnym za-
kresie – zakup sprzętu/oprogramowania i  jego instalacja 
z wykorzystaniem istniejących zasobów?

•  Czy personel uczestniczył wcześniej w  co najmniej jed-
nym dużym projekcie instalacji lub migracji systemu ste-
rowania albo konfigurował aplikacje zdalne? 

•  Czy personel jest przeszkolony w zakresie krytycznych za-
dań z zakresu automatyki? 

•  Czy personel potrafi skutecznie diagnozować awarie sys-
temu lub radzić sobie z codziennymi problemami proce-
sowymi, które mogą się pojawić? 

•  Kto będzie szkolił personel automatyki w zakresie nowych 
aktualizacji systemu i  infrastruktury, wraz ze wsparciem 
dla niezbędnych aplikacji zdalnej automatyki?

•  Czy personel ma możliwość zdalnego monitorowania sys-
temów i utrzymywania ich w stanie optymalizacji, konser-
wacji i działania 24/7? 

Firmy często potrzebują pomocy ze strony partnera ze-
wnętrznego, który może przeprowadzić ocenę potrzeb i anali-
zę luk w umiejętnościach, a także zapewnić wiedzę operacyjną 
i  specjalistyczną na temat najnowszych osiągnięć technolo-

Oto jak w zdalnym, ale połączonym świecie, dotrzymać kroku zmieniającemu się obliczu automatyzacji 
produkcji. 

Strategie przejścia na produkcję zdalną

Ram Ramamoorthy, MAVERICK Technologies 

 
Aby iść naprzód i pozostać konkurencyjnym, 
producenci muszą szukać nowych sposobów działania 
– nowego podejścia oraz nowych technologii i aplikacji 
automatyzacji. 
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gicznych, platform, infrastruktury zdalnej i  aplikacji. Koszty 
i  czas przestoju są jednak zawsze ważnymi czynnikami dla 
każdej firmy. Weź pod uwagę potencjalne koszty związane 
z awarią systemu lub przestojem. Nikt nie chce strat w pro-
dukcji i problemów z jakością produktów. Wiele firm nie może 
sobie pozwolić na posiadanie pracownika zajmującego się 
potencjalnymi problemami 24/7. Zamiast tego należy skupić 
się na codziennych zadaniach operacyjnych. Skrócenie czasu, 
w którym personel wewnętrzny musi wykonywać zadania lub 
być szkolony w zakresie krytycznych zadań automatyki, może 
przynieść oszczędności. Ostatecznie, jeśli rozwiązania i usługi 
firm trzecich przynoszą pozytywny zwrot z inwestycji (ROI), 
wówczas korzyści przewyższają koszty wszelkich usprawnień 
procesów lub potencjalnych awarii albo przestojów systemu. 

Zdalny dostęp: Najważniejsze są dane
Łączność z  dzisiejszymi przemysłowymi systemami stero-
wania jest niezbędna, począwszy od biura firmy do hali pro-
dukcyjnej i wszystkich jej zdalnych lokalizacji. Personel może 
komunikować się i uzyskiwać dostęp do danych z dowolnego 
miejsca na świecie. Jednak w przypadku wielu producentów 
ograniczenia starszego systemu sterowania uniemożliwiają 
otwartą komunikację z  inteligentnymi urządzeniami obiek-
towymi, podsystemami i systemami wyższego poziomu w ca-
łym przedsiębiorstwie, co utrudnia personelowi dostęp do 
krytycznych danych i ich monitorowanie. W tym miejscu do 
gry wchodzą najnowsze osiągnięcia w zakresie inteligentnych 
technologii, technologii bezprzewodowych, szybkich połączeń 
sieciowych, systemów otwartych, konserwacji predykcyjnej, 
racjonalizacji alarmów i interfejsów HP-HMI. Wykorzystanie 
tych technologii może pomóc producentom w zdalnym zarzą-
dzaniu i  monitorowaniu krytycznych systemów automatyki 
i sterowania oraz w dostępie do danych w czasie rzeczywistym. 
Na przykład dzięki odpowiedniej inteligentnej technologii, 
urządzeniom i  narzędziom, dane o  znaczeniu krytycznym 
mogą być przechwytywane, przechowywane, analizowane 
i efektywnie wykorzystywane do prowadzenia zakładu i speł-
niania wymagań klientów. Inteligentne urządzenia poprawia-
ją wykorzystanie zasobów, zwiększają łączność i umożliwiają 
podejmowanie decyzji na podstawie danych w czasie zbliżo-
nym do rzeczywistego w całym przedsiębiorstwie. Narzędzia 
do archiwizowania danych (np. Rockwell Automation's Fac-
toryTalk Historian, OSIsoft PI oraz AspenTech's Aspen Info-
Plus.21) odgrywają kluczową rolę w pozyskiwaniu i przecho-
wywaniu wybranych danych automatyki procesowej ze źródeł 
oprzyrządowania i  systemów sterowania. Obecnie narzędzia 
te stały się interfejsem HMI dla menedżerów. Menedżero-
wie mogą polegać na archiwizacji danych i innych rodzajach 
oprogramowania, które dostarcza informacji produkcyjnych 
w  czasie rzeczywistym w  sposób zdalny, wyświetlając je na 
urządzeniach mobilnych. Mogą oni podejmować świadome 
decyzje na podstawie trendów, kluczowych wskaźników wy-
dajności i innych raportów danych systemowych w czasie rze-
czywistym. Grafika HP-HMI jest kluczem do przekazywania 

krytycznych danych właściwym osobom we właściwym czasie 
i  może pomóc w  poprawie zdolności operatora do bardziej 
efektywnego zarządzania operacją, zwiększając czas reakcji na 
alarmy i inne nietypowe sytuacje (rys. 1). Zespół racjonaliza-
cji alarmów może uzasadnić, zatwierdzić i  udokumentować 
alarmy, które widzi operator, aby zminimalizować liczbę alar-
mów wymaganych do utrzymania wydajnych i bezpiecznych 
warunków pracy. Jeśli dodamy do tego oprogramowanie do 
zarządzania alarmami, odpowiedzialność za monitorowa-
nie alarmów może zostać rozproszona na personel, który nie 
pracuje w obszarach sterowania procesem. Ogólnie rzecz bio-
rąc, dostępnych jest wiele narzędzi programowych i aplikacji 
pomagających producentom określić, które dane w  czasie 
rzeczywistym wnoszą wartość dodaną w celu poprawy wydaj-
ności operacyjnej i zwiększenia ich przewagi konkurencyjnej. 
Bezpośrednia łączność z sieciami sterowania procesami i za-
awansowane udostępnianie danych przynosi wiele korzyści, 
ale może również prowadzić do potencjalnych ataków cyber-
netycznych i zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

Zdalne bezpieczeństwo i wsparcie 
Naruszenia danych wynikające z  ataków cybernetycznych 
lub prób stosowania inżynierii społecznej mogą być katastro-
falne w  skutkach. Aby chronić własność intelektualną (IP), 
personel informatyczny producenta musi zapewnić bezpiecz-
ny zdalny dostęp do systemów za pomocą zapory sieciowej, 
dając wszystkim, w  tym zewnętrznym dostawcom rozwią-
zań, unikalny dostęp za pomocą nazwy użytkownika i hasła. 
Ochrona przed hakerami w  zdalnych konfiguracjach działa 
w  dwie strony, dlatego należy nadać jej wysoki priorytet po 
obu stronach zapory. Ponadto starzejące się systemy stano-
wią wyzwanie, ponieważ wsparcie sprzętowe i  programowe, 
aktualizacje zabezpieczeń i  poprawki oprogramowania dla 
starszych wersji stają się przestarzałe. Personel produkcyjny 
będzie musiał zabezpieczyć swoje IP za pomocą krytycznych 
aktualizacji, restartów i poprawek w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa i  niezawodności systemu. Wielu producentów ko-
rzysta z niestandardowego wdrożenia usługi Windows Server 
Update Service (WSUS) w  celu okresowego wprowadzania 
poprawek. Serwery i stacje procesowe powinny być regularnie 
aktualizowane o nowe poprawki w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa i ochrony. Zazwyczaj Microsoft udostępnia te aktu-
alizacje co tydzień. Łatki do systemów sterowania procesami 
muszą być przetestowane i  zatwierdzone przez producenta 
sprzętu (OEM). Producenci sprzętu często zezwalają na ogra-

 
Firmy często potrzebują pomocy ze strony partnera 
zewnętrznego, który może przeprowadzić ocenę 
potrzeb i analizę luk w umiejętnościach, a także 
zapewnić wiedzę operacyjną i specjalistyczną na temat 
najnowszych osiągnięć technologicznych, platform, 
infrastruktury zdalnej i aplikacji.
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monitorowanie oprogramowania i systemów w czasie rzeczy-
wistym, uczenie maszynowe, analizę predykcyjną, odświeża-
nie sprzętu IT/technologii operacyjnych (OT), automatyzację 
online oraz edycję programowania systemowego. W przypad-
ku konserwacji zapobiegawczej sprzętu i  oprogramowania 
wielu dostawców i producentów OEM oferuje usługi odświe-
żania sprzętu oparte na subskrypcji, które obejmują umowę 
o poziomie usług (SLA) z określoną reakcją i  rozwiązaniem 
w celu utrzymania sprzętu. Zazwyczaj wymagany jest niewiel-
ki koszt początkowy CapEx, a  większość jest wydatkowana, 
zazwyczaj w okresie 60 miesięcy. 

Ta koncepcja infrastruktury jako usługi (IaaS) zyskuje na 
popularności w świecie sterowania procesami. W zależności 
od wymaganych rozwiązań lub usług należy skonsultować się 
z zaufanym doradcą, który ma doświadczenie w realizacji licz-
nych projektów na różnych platformach i w różnych fazach – 
od wstępnego planu, poprzez etapy projektowania i budowy 
w bezpośredniej współpracy z producentami OEM, po etapy 
utrzymania i ciągłego doskonalenia. 

W celu zapewnienia ciągłego wsparcia 24/7 proaktywny 
zespół zdalnego zarządzania i monitorowania może zająć się 
wszystkimi problemami, aby zapobiec wszelkim naruszeniom 
bezpieczeństwa i  zwiększyć wydajność przy jednoczesnej 
oszczędności kosztów w  dłuższej perspektywie. Producenci 
muszą podążać za dzisiejszym szybko rozwijającym się świa-
tem technologii i korzystać ze wszystkiego, co ma on do zaofe-
rowania w postaci technologii cyfrowych i aplikacji zdalnych. 
W  ten sposób producenci będą mogli zmniejszyć problemy 
związane z przepustowością zasobów, zdalnie wykorzystywać 
dane o znaczeniu krytycznym w czasie rzeczywistym w celu 
podejmowania świadomych decyzji biznesowych oraz zwięk-
szyć wydajność operacyjną dzięki lepszej efektywności i więk-
szemu bezpieczeństwu. Nadszedł czas, aby zaktualizować lub 
zmodyfikować starsze systemy sterowania i stworzyć solidną, 
bezpieczną, zdalną infrastrukturę w celu optymalizacji, kon-
serwacji i  utrzymania obiektów oraz aby sprostać wymaga-
niom konsumentów i  utrzymać przewagę nad konkurencją. 
Wprowadzenie tych zmian nie jest kwestią tego, czy do nich 
dojdzie, ale kiedy do nich dojdzie – a im szybciej, tym lepiej. 
�
Ram Ramamoorthy jest kierownikiem operacyjnym 

ds. strategicznych rozwiązań produkcyjnych 
w MAVERICK Technologies.

niczoną liczbę poprawek i  umieszczają je na swojej stronie 
internetowej do wykorzystania w swoich systemach. Personel 
produkcyjny musi zidentyfikować zalecane poprawki dla swo-
ich systemów, a następnie je zainstalować. System sterowania 
może, ale nie musi dobrze poradzić sobie z instalacją, co może 
spowodować nieplanowane wyłączenie procesu na potencjal-
nie długi okres czasu i kosztować miliony złotych w utraconej 
produkcji. Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie wstępnie 
zatwierdzonych, przetestowanych i  zweryfikowanych po-
prawek producentów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
wystąpienia niepożądanych skutków. Dzięki starannemu po-
dejściu i strategii zarządzania poprawkami producenci mogą 
utrzymać cyberataki na dystans i czuć się pewnie, wiedząc, że 
ich systemy będą działać bezpiecznie i wydajnie, z niewielki-
mi lub żadnymi przerwami. Wszystkie wymagają właściwego 
wdrożenia i wykonania, aby uniknąć poniesienia dużych ilości 
nieplanowanych przestojów.

Zdalne zarządzanie i monitoring: 
Outsourcing 
Outsourcing usług zdalnego zarządzania i konserwacji zapo-
biegawczej może pomóc odciążyć pracowników wewnętrz-
nych od konieczności wykonywania wielu krytycznych zadań. 
Zadania te obejmują m.in. zarządzanie incydentami, tworze-
nie kopii zapasowych i odzyskiwanie systemów, analizę i wy-
szukiwanie danych, aktualizacje i poprawki oprogramowania, 

Rys. 1. Postęp technologiczny sprawia, że świat staje się 
połączony. Na przykład wysokowydajna grafika HMI może 
być kluczem do przekazywania najważniejszych danych 
właściwym osobom we właściwym czasie i może pomóc 
poprawić zdolność operatora do bardziej efektywnego 
zarządzania operacją, zwiększając czas reakcji na 
alarmy i inne nienormalne sytuacje. Dane naprawdę są 
najważniejsze.  Dzięki: MAVERICK Technologies 
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Kraje chcą wrócić do pracy, a  to oznacza, że 
producenci zastanawiają się nad uruchomie-
niem procesów, które zwolniły do ślimaczego 
tempa, lub nad ponownym uruchomieniem 
i  działaniem wstrzymanych zakładów, ale 

w następstwie tragicznych wypadków, które miały miejsce 
w Indiach, jest to czas na rozważenie wszystkich podejmo-
wanych decyzji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ponowne uruchomie-
nie produkcji, czy o zapewnienie pracownikom bezpieczeń-
stwa i ochrony przed wirusami w biurze, kwestie bezpieczeń-
stwa pozostaną najważniejsze w nadchodzących miesiącach.

– Dla wielu ludzi jest to pod wieloma względami rok 
„pierwszy” – powiedział Steve Elliott, starszy dyrektor ds. 
marketingu i  ekspert ds. bezpieczeństwa w Schneider Elec-
tric. – Nie tylko pogodzenie się z nowymi sposobami wspólnej 
pracy, ale także „pierwsza” konieczność ponownego urucho-
mienia działalności po wymuszonym wyłączeniu. A niektórych 
rzeczy po prostu nie da się zrobić zdalnie.

– Jednym z obszarów, o których często mówię, jest zrozu-
miała i zwięzła komunikacja – powiedział Elliott. – Tak więc, 
uczcie się na podstawie doświadczeń. Trzymajcie się prostych, 
łatwo zrozumiałych rzeczy. Upewnij się, że wszyscy w pełni ro-
zumieją nieodłączne ryzyko związane z obiektami i ich działa-
niem przed rozpoczęciem pracy.

Zrozumienie tego ryzyka często spada na doświadczo-
nych operatorów, ale problem polega na tym, że całkiem spo-
ro z nich odchodzi na emeryturę.

W poszukiwaniu kompetencji
– Wyłączanie i uruchamianie instalacji stwarza bardzo niebez-
pieczne warunki w wielu zakładach, a w przypadku ciągłych 
procesów w tych zakładach, które działają przez dłuższy czas 
bez przerwy, od 3 do 5 lat lub dłużej w niektórych przypadkach, 
kompetencje w zakresie uruchamiania i wyłączania nie są roz-
wijane lub są tracone wraz z odchodzeniem doświadczonych 
operatorów na emeryturę – powiedział Luis Duran, globalny 
menedżer linii produktów bezpieczeństwa w ABB.

Jednym z  komunikatów jest to, że nie należy niczego 
przyspieszać.

– Czasami musimy się cofnąć, zanim pójdziemy naprzód 
– powiedział Steve Elliott. – Poświęć chwilę, aby spojrzeć 
w przeszłość i zobacz, czego można się nauczyć z dokonanych 
uruchomień, zanim zaplanujesz kolejne. Nie ryzykuj bycia te-

matem pierwszych stron gazet i spędzenia całego życia, myśląc 
o konsekwencjach.

Przemyślane działanie, technologia, która 
pomaga
– W  przypadku rozruchu linii lub jej wyłączenia pomocna 
może się okazać lista kontrolna – powiedział Duran. – Szko-
lenie operatorów i  wykorzystanie symulatorów procesów to 
sposoby, w jakie technologia może wspierać operatorów w osią-
gnięciu pożądanych kompetencji.

Elliott przedstawia krótką listę kontrolną do rozważenia 
przez pracowników:
•  Przeprowadzenie kontroli gotowości operacyjnej z udzia-

łem kompetentnych osób przed uruchomieniem jedno-
stek.

•  Zminimalizowanie ryzyka związanego z  czasem pracy 
zespołu na miejscu.

•  Upewnienie się, że przeglądy rozruchu procesu są w pełni 
zakończone.

•  Upewnienie się, że wszelkie działania zidentyfikowane 
podczas przeglądów gotowości są zakończone.

Zrozumienie procedur
Musimy być pewni, że procedury ponownego uruchomienia 
jasno opisują, w jaki sposób operacja ma być przeprowadzo-
na bezpiecznie, wyjaśniając konsekwencje odstępstwa od 
procedury, opisując kluczowe zabezpieczenia, odnosząc się 
do sytuacji wyjątkowych i awaryjnych. Upewnij się, że pro-
ces można bezpiecznie uruchomić ponownie, a jeśli nie jesteś 
w stanie tego udowodnić, nie uruchamiaj go wcale.

Ponadto Elliott wspomniał, że należy sprawdzać kompe-
tencje pracowników. Mowa nie tylko o szkoleniach formal-
nych, ale także o szkoleniach wewnętrznych, przeprowadza-
nych w miejscu pracy. Należy pytać np., kiedy dana osoba po 
raz ostatni przechodziła rozruch? Co zmieniło się w procesie 
lub w procedurach od ostatniego restartu?

Elliott wspomniał również, że niektóre technologie mogą 
pomóc w stworzeniu nowego spojrzenia na wyzwanie.

– Jeśli z  kluczowymi zasobami pracujemy zdalnie, a  na 
miejscu jest ograniczona ilość personelu, to być może inteligent-
ne urządzenia i kamery mogą stać się naszymi oczami w tere-
nie, oczywiście zapewniając, że urządzenia te są zarządzane 
zgodnie z polityką firmy i są odpowiednie do stosowania w nie-
bezpiecznych miejscach – stwierdził Steve Elliott.

Gdy przedsiębiorstwa i producenci zaczną w najbliższej przyszłości ponownie otwierać swoje siedziby, 
zdrowie i bezpieczeństwo będą miały najwyższy priorytet.

Zachowanie zasad bezpieczeństwa  
w nowej rzeczywistości COVID-19
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Zmęczenie pracowników może również mieć wpływ na 
przebieg rozruchu. – Czynniki takie jak niepokój, stres, zmęcze-
nie mogą być 'cichymi zabójcami' i prowadzić do nieoczekiwa-
nych zachowań nawet u najbardziej doświadczonego personelu, 
a ten może być w stanie zmęczenia aż do granic możliwości pod-
czas ponownego uruchamiania operacji – powiedział Elliott.

Służby ratunkowe w pogotowiu
Kolejnym elementem, który należy sprawdzić, są procedury 
i zasoby reagowania w sytuacjach awaryjnych.

– Upewnij się, że najważniejsze jednostki reagowania kry-
zysowego są gotowe do działania przed ponownym uruchomie-
niem, nie czekaj, aż będzie za późno – powiedział 
Elliott.

Jeśli chodzi o  pracowników wracających do 
pracy, producenci muszą zachować bezpieczne 
praktyki pracy, przestrzegać procedur wprowa-
dzonych przed zdystansowaniem społecznym, 
odpowiednią higienę, stosowanie różnych środ-
ków ochrony osobistej oraz upewnić się, że jest 
to odzwierciedlone w  istniejących procedurach 
operacyjnych i konserwacyjnych.

– Mamy szczęście, że dysponujemy wieloma 
informacjami od takich agencji, jak Centrum Kon-
troli Chorób (CDC) i Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO), a nawet od naszych lokalnych władz, 
które udzielają wskazówek dotyczących pandemii 
i powrotu do pracy – powiedział Eric Glass, star-
szy doradca ds. ryzyka i bezpieczeństwa w zakre-
sie technologii bezpieczeństwa i życia w budynkach.

– W tej chwili, ze względu na niepewność obecnej sytuacji, 
w której się znajdujemy, wiele organizacji skupia się na tych 
konkretnych procedurach, ponieważ stanowią one normę – po-
wiedział Glass. – Wiele osób próbuje dowiedzieć się, co ta nowa 
norma będzie oznaczać dla ich organizacji.

Pracownicy dostrzegają zmianę
W tej chwili organizacje zmagają się z tym, kto będzie pra-
cował w domu, a kto będzie musiał wrócić do miejsca pracy 
i jak to miejsce będzie wyglądać.

Niektóre z  tych planów obejmują sprzątanie między 
zmianami.

– Z  punktu widzenia produkcji, jeśli masz trzy zmiany, 
a pracownicy korzystają z tych samych stanowisk pracy, to pra-
codawcy muszą przemyśleć, jak wyczyścić i odkazić stanowiska 
pracy przy zmianie – powiedział Glass. – Musimy się zastano-
wić, co należy zrobić. To jest bardzo aktualny problem. Praco-
dawcy próbują dowiedzieć się, jak funkcjonować w tej nowej 
normalności.

Ta nowa normalność może nie obejmować wszystkich 
pracowników, ponieważ nie wszyscy wrócą do pracy w tym 
samym czasie.

– Wiele branż stosuje metodyczne podejście – powiedział 
Glass. – Ogólnie rzecz biorąc, większość branż wykonuje bar-

dzo dobrą pracę w  zakresie wprowadzania regulacji. Rozu-
mieją niebezpieczeństwa związane z  COVID-19. Myślę, że 
w całym kraju będzie można zaobserwować etapowe podejście. 
Tempo tego będzie różne. Nie spotkałem się jeszcze z  firmą, 
która powiedziałaby, że wracamy w 100 procentach (od razu).

Jeśli mowa o powrocie pracowników do pracy, to o czym 
muszą pamiętać zarówno oni, jak i pracodawca?

Jesteśmy po jednej stronie
– Absolutnie pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki mo-
żesz wykonać jako pracodawca, jest upewnienie się, że twoi 
pracownicy powracający do pracy rozumieją zagrożenia zwią-

zane z COVID-19 i wiedzą, jakie są ich obowiązki po powrocie 
do miejsca pracy – powiedział Glass. – Jest wiele dobrych infor-
macji, ale jest też wiele błędnych. Pracodawca musi się upew-
nić, że wszyscy są po tej samej stronie, jeśli chodzi o to, jak mają 
się zachowywać podczas powrotu do pracy. Najważniejsza jest 
świadomość. Bez tej świadomości, z punktu widzenia pracow-
nika, można podjąć wiele błędnych decyzji.

Niektóre organizacje chcą sprawdzać stan zdrowia wra-
cających do pracy pracowników już w momencie wejścia na 
teren zakładu.

– Widziałem plany działania, które uwzględniają spraw-
dzanie temperatury przy wejściu na teren zakładu, a także pla-
ny, które tego nie obejmują. To nie znaczy, że jeden jest lepszy 
od drugiego, bo każdy ma prawo stworzyć swój indywidualny 
plan – stwierdził Glass.

Zapewnienie bezpiecznego rozruchu działalności i po-
dejmowanie odpowiednich decyzji, aby umożliwić powsta-
nie wolnego od wirusów środowiska pracy to kluczowe 
czynniki, aby przemysł znów zaczął działać. Będzie to wy-
magało od wszystkich firm, dużych i  małych, zachowania 
rozsądku, by wszyscy mogli pomóc w ponownym urucho-
mieniu gospodarki.
� n

Ta treść ukazała się pierwotnie na ISSSource.com. 
ISSSource jest partnerem CFE Media.
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Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego spra-
wę czy nie, większość ludzi korzysta z przetwa-
rzania brzegowego na co dzień. Doskonałym 
przykładem jest sytuacja, gdy używamy funkcji 
rozpoznawania mowy w naszych telefonach 

komórkowych, aby zapytać o coś Siri lub Cortanę. Ponieważ 
przetwarzanie języka wymaga dużej mocy obliczeniowej, te-
lefon najpierw wykonuje pewne wstępne przetwarzanie, od-
ciążając serwer i usprawniając dane do niego trafiające. Gdyby 
całe przetwarzanie odbywało się na telefonie, obciążałoby jego 
zasoby. Przetwarzanie danych w chmurze zwalnia telefon użyt-
kownika do wykonywania innych zadań i pozwala firmom takim 
jak Google i Apple na aktualizację i poprawę oprogramowania. 
Gdyby telefon nie wykonywał wstępnego przetwarzania przed 
wysłaniem danych do chmury, sieci i serwery mogłyby zostać 
przeciążone danymi. Podobny model ma sens w zastosowaniach 
przemysłowych. Urządzenia brzegowe działają na brzegu sieci 
lokalnej i stanowią interfejs pomiędzy systemem (systemami) 
sterowania na hali produkcyjnej a siecią zewnętrzną. Działają 
one jak pomost pomiędzy systemem sterowania a serwerami 
w chmurze lub zdalnymi komputerami, przetwarzając dane. Wy-
konywanie obliczeń na urządzeniu brzegowym zmniejsza ruch 
sieci i moc obliczeniową wymaganą zarówno przez system ste-
rowania, jak i zdalne serwery. Posiadanie urządzenia brzegowego 
pozwala również użytkownikom na aktualizację funkcji na urzą-
dzeniu brzegowym bez zakłócania pracy systemu sterowania. 
Urządzenia brzegowe mogą również stanowić zaporę sieciową, 
izolującą sprzęt sterujący od sieci publicznej, co zapewnia więk-
sze bezpieczeństwo. Urządzenia brzegowe mogą też buforować 
dane w przypadku opóźnień w sieci lub nawet jej awarii. Jeśli tak 
się stanie, urządzenie brzegowe przechowuje dane do czasu przy-
wrócenia połączenia sieciowego.

Sześć pytań dotyczących przetwarzania 
brzegowego, na które warto sobie 
odpowiedzieć.
Postaw sobie następujące pytania, aby sprawdzić, czy urządze-
nie brzegowe jest odpowiednie dla danej aplikacji: 

1.  Czy muszę zbierać dane historyczne z systemu sterowa-
nia?

2.  Jeśli zbieram dane, czy są korzyści z przechowywania 
tych danych w centralnej lokalizacji? Czy dane te mogą 
być wykorzystane do raportowania, analizy czasu prze-
stoju, konserwacji predykcyjnej lub śledzenia zapasów?

3.  Czy system sterowania musi współpracować z siecią ze-

wnętrzną, taką jak sieć zakładu, systemy biznesowe lub 
Internet? 

4.  Czy system sterowania odbiera informacje z sieci ze-
wnętrznej, takie jak systemy inwentaryzacji, recepturo-
wania i dozowania? 

5.  Czy istnieje korzyść z dodania urządzeń mobilnych lub 
funkcji takich jak powiadamianie o alarmach? 

6.  Czy można oczyścić system sterowania z nieistotnych 
funkcji? Na przykład, czy funkcje takie jak przetwarza-
nie obrazu i zarządzanie procesem produkcyjnym mogą 
być przeniesione do komputera nieprodukcyjnego? 

Jeśli odpowiedź na jedno lub więcej pytań była twierdząca, 
to urządzenie brzegowe może być dobrym rozwiązaniem dla 
danej aplikacji. 

Zalety urządzeń brzegowych 
Korzyści płynące z zastosowania urządzenia brzegowego moż-
na pogrupować w następujące kategorie. 

Współdzielenie danych
■   Interfejs urządzenia brzegowego pozwala systemowi ste-

rowania na wymianę danych z systemami zewnętrznymi.
■   Urządzenie brzegowe może działać jako „bridge” lub 

konwerter protokołów, umożliwiając starszym urządze-
niom współpracę z innymi urządzeniami i sieciami. 

■   Urządzenia Ethernet IP mogą się łączyć z siecią zewnętrz-
ną bez konieczności modyfikacji istniejącej sieci lub 
zmiany adresów IP.

Poprawa bezpieczeństwa
■   Urządzenie brzegowe zapewnia warstwę bezpieczeństwa 

pomiędzy systemem sterowania a siecią zewnętrzną.
■   Urządzenie brzegowe może zapewnić zaporę, aby pomóc 

chronić system sterowania.
■   Urządzenie brzegowe może zapewniać monitorowanie 

bezpieczeństwa i kontrolę dostępu.
Usprawnienia przetwarzania i sieci
■   Przeniesienie niekrytycznych funkcji do urządzenia brze-

gowego pozwala systemowi sterowania skupić się na naj-
ważniejszych zadaniach.

■   Zwalnia to więcej pamięci i mocy obliczeniowej dla funk-
cji krytycznych dla procesu.

■   Funkcje poboczne, działające na urządzeniu brzegowym, 
mogą być aktualizowane i modyfikowane bez zakłócania 
produkcji.

■   Zmniejszenie ruchu sieciowego i złagodzenie skutków 
zakłóceń w sieci.

Odpowiedz sobie na 6 pytań z zakresu przetwarzania brzegowego dotyczących zbierania danych, sieci 
i systemów sterowania.

Przetwarzanie brzegowe – pojęcia, 
możliwości

Nate Kay, kierownik projektu, MartinCSI.

PRZETWARZANIE BRZEGOWE
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■   Podstawowe przetwarzanie danych na urządzeniu brze-
gowym może pomóc w zmniejszeniu ruchu sieciowego.

■   Buforowanie danych na urządzeniu brzegowym może 
zmniejszyć wpływ problemów z siecią.

■   Urządzenie brzegowe może konwertować dane na lżej-
sze protokoły komunikacyjne, takie jak MQTT, zmniej-
szając szerokość pasma i poprawiając wydajność. 

Kolejne kroki po ocenie
Po dokonaniu oceny użytkownicy muszą zadać sobie pytanie, 
jak wybrać najlepsze urządzenie do danych zastosowań. Jakie 
cechy i funkcje są potrzebne? Trzy poniższe czynniki dotyczą-
ce urządzeń brzegowych powinny być na pierwszym planie.

■   Funkcjonalność: System sterowania powinien dzia-
łać z urządzeniem brzegowym lub bez niego. Patrząc 
na funkcje, które należy umieścić w urządzeniu brze-
gowym, trzeba zadać pytanie: „Czy gdyby urządzenie 
brzegowe zostało wyłączone, proces nadal przebiegałby 
niezawodnie?”. Odpowiedź powinna być twierdząca. 

■   Bezpieczeństwo: Urządzenie brzegowe powinno ogra-
niczać bezpośredni dostęp do systemu sterowania z sie-
ci zewnętrznej. Urządzenie brzegowe może zapewnić 
środki do odizolowania systemu sterowania, jednocze-
śnie pozwalając na przepływ danych w obu kierunkach.

■   Wydajność: W przypadku wydajności użytkownicy 
muszą zadać następujące pytania: 

„Czy system sterowania przetwarza duże ilości danych 
przychodzących lub wychodzących?” Jeśli tak, należy rozwa-
żyć możliwość przetwarzania tych danych przez urządzenie 
brzegowe.

„Jakie przetwarzanie danych odbywa się w chmurze lub 
na zdalnym serwerze?” Jeśli zostanie przeniesione do urządze-
nia brzegowego, ilość danych przesyłanych przez sieć zostanie 
zredukowana. Urządzeniem brzegowym może być wszystko, 
od stosunkowo prostego, taniego urządzenia, do czegoś tak 
solidnego, jak komputer przemysłowy. To, co czyni urządzenie 
brzegowym, jest bardziej kwestią miejsca i sposobu jego wy-
korzystania niż samego sprzętu. Urządzenia brzegowe mogą 
robić więcej niż tylko spełniać te podstawowe funkcje. Mogą 
pomóc podstawowej aplikacji stać się przygotowaną na przy-
szłość. Rozszerzone funkcje obejmują:

■   wykonywanie obliczeń logicznych i matematycznych,
■   działanie jako interfejs HMI i ekrany hosta,
■   działanie jako przełącznik Ethernet i włączenie funkcji 

występujących w zarządzanych przełącznikach i route-
rach.

Translacja adresów sieciowych (NAT).
■   Urządzenia Edge ułatwiają korzystanie z funkcji Prze-

mysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)/Industry 4.0 i po-
zwalają użytkownikom na:

■   konwersję protokołów, na przykład konwersję ruchu sie-
ciowego z protokołów Modbus TCP/IP, CIP i Profinet 
na MQTT, 

■   uruchamianie aplikacji i interfejsów API, które bezpo-
średnio łączą się z oprogramowaniem działającym na 
zdalnych serwerach lub w chmurze,

■   uruchomienie systemu operacyjnego, takiego jak Linux 
lub Microsoft Windows, umożliwiając użytkownikom 
instalację oprogramowania z półki, 

■   udostępnienie dodatkowych funkcji zapory i zabezpie-
czenia sieciowe oraz diagnostykę,

■   obsługę bazy danych w języku za-
pytań strukturalnych (SQL).

Podczas gdy podstawowe funkcje 
można znaleźć w większości urządzeń 
brzegowych, to funkcje rozszerzone 
zapewnią możliwość rozwoju aplikacji 
w przyszłości. Wybór urządzenia brze-
gowego i określenie sposobu jego wyko-
rzystania będzie zależał od konkretnej 
aplikacji i potrzeb klienta. Gdy urzą-
dzenie brzegowe jest właściwie dobrane 
i skonfigurowane, rezultatem będzie sys-
tem sterowania o zwiększonej wydajno-
ści, wyższym poziomie bezpieczeństwa 
i łatwiejszej konserwacji. Co najważ-
niejsze, dostarczy istotnych informacji, 
dostępnych dla tych, którzy najczęściej 
z nich korzystają. 
� n

Nate Kay, kierownik projektu, 
MartinCSI.

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
przetwarzanie brzegowe,
inteligentne urządzenia
Urządzenia brzegowe działają jako 
pomost pomiędzy systemem sterowania 
a serwerami w chmurze.
Urządzenia brzegowe są przydatne 
w aplikacjach, gdzie dane z sieci 
zewnętrznej muszą być gromadzone 
i oceniane� 
To, co sprawia, że urządzenie brzegowe 
jest brzegowe, to bardziej kwestia 
miejsca i sposobu jego wykorzystania niż 
samego sprzętu.

CZY WIESZ…?
Jakie aplikacje najbardziej skorzystałyby 
na implementacji przetwarzania 
brzegowego i dlaczego?

Urządzenia brzegowe 
działają na obrzeżach 

sieci lokalnej 
i stanowią pomost 

pomiędzy systemem 
sterowania a serwerami 

w chmurze lub 
zdalnymi komputerami, 

przetwarzając 
dane pomiędzy 

systemem sterowania 
a serwerami� 

Użytkownicy 
rozmawiający z SI jak 
Siri czy Cortana  
w rzeczywistości 
angażują się  
w przetwarzanie 
brzegowe, nie zdając 
sobie z tego sprawy.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: MartinCSI

SERWERY

SYSTEMY STEROWANIA

Prawdopodobnie posługujesz 
się przetwarzaniem brzegowym 

na co dzień.

URZĄDZENIA BRZEGOWE
• dzielenie się danymi, 
•  zmniejszenie obciążenia 

sieci, 
• zwiększone bezpieczeństwo,
• lepsze przetwarzanie,
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jest jednak kolejnym stadium ewolucji systemów DCS – jego korzenie 
sięgają raczej sieci rozproszonych, współtworzących zasoby Internetu 
w pierwszych latach XXI w. W tym czasie duże, scentralizowane sieci 
po raz pierwszy musiały się zmierzyć z problemem ograniczonej prze-
pustowości i związanych z nią opóźnień. Aby skrócić ich czas reakcji, 
postanowiono geograficznie przesunąć zasoby sieciowe jak najbliżej tych 
obszarów, z których pochodziło najwięcej zapytań o dany zasób. Rów-
nocześnie upowszechnienie inteligentnych urządzeń i Internetu Rzeczy 
(IoT) sprawiło, że zasoby i usługi obliczeniowe stały się dostępne także 
lokalnie. Te same trendy można zaobserwować dziś w sektorze przemy-
słowym – ujawniają się one w zjawisku łączenia poszczególnych sieci 
w celu stworzenia Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

W porównaniu z systemami DCS systemy brzegowe działają w spo-
sób jeszcze bardziej rozproszony – zarówno w zakresie przetwarzania 
oraz przechowywania danych, jak i komunikacji. Funkcje te zostały 
w nich przeniesione bliżej dolnych warstw systemów automatyki, a więc 
tam, gdzie działają czujniki i realizowane są zadania sterowania. To wła-
śnie ta sfera nazywana jest „brzegiem”.

Jednakże w praktyce brzeg ten jest definiowany bardzo różnie. Bez-
pieczniej jest więc przyjąć, że zaliczamy do niego wszelkie zasoby zloka-
lizowane poza centralną bazą danych lub chmurą.

Podobne rozbieżności dotyczą zresztą także urządzeń brzegowych. 
Możemy przyjąć, że są to wszystkie inteligentne urządzenia peryferyj-
ne, takie jak transmitery, sterowniki PLC czy sterowniki PAC, a także 
bramy brzegowe, np. konwertery protokołów, routery czy komputery 
przemysłowe (IPC), które łączą ze sobą różne elementy sieci lub całe 
sieci. Urządzenia tego typu stanowią dziś coraz ważniejszy instrument 
gromadzenia i normalizacji danych procesowych.

Ta ostatnia polega z kolei na zmianie formatu danych, uzupełnianiu 
ich o metadane, usuwaniu wartości nietypowych oraz wypełnianiu luk 
– wszystko po to, by sprowadzić je do wspólnego mianownika, umożli-
wiającego dalsze przetwarzanie w systemach i gromadzenie w central-
nej bazie danych. Kwestia normalizacji danych w ostatnich latach stale 
zyskuje na znaczeniu: rośnie bowiem liczba i zróżnicowanie urządzeń 
i protokołów generujących i przesyłających dane. Nikogo nie dziwią już 
przestarzałe sieci polowe obsługujące protokół OPC, dane JSON zloka-
lizowane w chmurze ani nowe formaty danych, bazujące na inteligent-
nych sieciach bezprzewodowych. 

Sfery technologii informacyjnej (IT) i technologii operacyjnej 
(OT) coraz mocniej się przenikają. Nie powinno to dziwić: 
w ostatnich latach sektor przemysłowy inwestuje spore pie-
niądze w rozwijanie projektów mających na celu zwiększenie 
ilości, dostępności i zakresu wykorzystania danych proceso-

wych – wszystko  po to, by przyspieszyć realizację owych procesów oraz 
usprawnić rozwiązywanie złożonych problemów. U podstaw wszystkich 
tych działań leży jeden wspólny trend – przejście od scentralizowanych 
lub hierarchicznych modeli systemów automatyki do systemów brzego-

wych, określanych zbiorowo jako 
przetwarzanie brzegowe.

Podstawy 
przetwarzania 
brzegowego
Warto mieć świadomość, że prze-
twarzanie brzegowe nie zrodziło się 
w próżni i w praktyce nie odnosi się 
do jednej, jasno określonej techno-
logii. Należy je postrzegać raczej 
jako pewną koncepcję architektu-
ry systemów, stanowiącą element 
większego paradygmatu określane-
go jako przetwarzanie rozproszone. 
W paradygmacie tym zasoby ob-
liczeniowe nie są skoncentrowane 
w głównym sterowniku lub aplika-
cji, lecz rozmieszczone w różnych 
punktach systemu. Inżynierowie 
pracujący wcześniej z rozproszo-
nymi systemami sterowania (DCS) 
wiedzą, jak paradygmat ten działa 
w praktyce. 

Przetwarzanie brzegowe nie 

Przetwarzanie brzegowe z roku na rok zyskuje 
na znaczeniu, a tym samym rośnie także grupa 
inżynierów żywo zainteresowanych wdrożeniem 
tej technologii w swoich zakładach produkcyjnych. 
Aby jednak zapewnić sobie sukces w tej dziedzinie, 
powinni oni także zadbać o uzupełnienie swojej 
wiedzy o cztery dodatkowe umiejętności.

Przetwarzanie 
brzegowe  
wymaga nowych 
umiejętności 

PRZETWARZANIE BRZEGOWE

Josh Eastburn

Fot. 1. Kontroler groov EPIC 
firmy Opto 22 jest brzegową 
wersją tradycyjnego sterownika 
przemysłowego.

Źródło: Opto 22

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
przetwarzanie brzegowe, 
sterowniki przemysłowe

Wraz ze wzrostem stopnia 
integracji działów IT i OT 
na znaczeniu zyskuje także 
przetwarzanie brzegowe.
Architektura brzegowa ze 
swojej natury łączy odrębne 
dotąd funkcje i technologie. 
W dobie przetwarzania 
brzegowego inżynierowie muszą 
wykształcić nowe umiejętności,  
takie jak znajomość baz danych, 
kwestie bezpieczeństwa 
oraz zagadnienia z zakresu 
zarządzania siecią.

ZASTANÓW SIĘ
Jakie umiejętności z zakresu 
przetwarzania brzegowego 
posiadasz i które przydadzą Ci 
się najbardziej w Twojej pracy?
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Głównym zadaniem urządzeń brzegowych jest w tym kontekście 
wstępne przetwarzanie danych w terenie oraz eliminacja danych nie-
istotnych, co zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość sieci i moc 
obliczeniową procesorów. Jednak zalety przetwarzania brzegowego nie 
ograniczają się do optymalizacji wykorzystania zasobów. Nowoczesne, 
wydajne urządzenia brzegowe mogą pełnić także zupełnie nowe funkcje: 
mogą służyć jako system do wizualizacji danych, lokalna baza danych, 
urządzenia komunikacyjne lub serwery aplikacji do obsługi lokalnych 
procesów, ograniczając tym samym zależność od komputerów PC oraz 
przyspieszając integrację infrastruktury IT.

Nowe umiejętności ery przetwarzania 
brzegowego
Architektura brzegowa ze swojej natury łączy odrębne dotąd funkcje 
i technologie. Aby w pełni wykorzystać potencjał tej zmiany, specjali-
ści ds. technologii operacyjnej muszą jednak zyskać nowe umiejętno-
ści z zakresu przetwarzania brzegowego. A do tych zaliczamy przede 
wszystkim znajomość budowy systemu, zarządzanie sieciami, znajo-
mość baz danych oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Przyjrzyjmy się 
bliżej każdej z nich.

1.   Znajomość budowy systemu: aby system brzegowy mógł funk-
cjonować bez zarzutu, powinien być obsługiwany przez osobę, 
która wie, na jakiej zasadzie on działa. Każdy jego element – urzą-
dzenia brzegowe, sieci komputerowe i oprogramowanie – podlega 
specyficznym ograniczeniom, a jakość jego interakcji z pozosta-
łymi komponentami może zdecydować o efektywności całego 
systemu. Istotną kwestią jest tu także interoperacyjność, tj. możli-
wość przesyłu danych między różnymi domenami. Dlatego war-
to znać podstawowe formaty wymiany danych, takie jak JSON, 
a także wiedzieć, jak je efektywnie przetwarzać i organizować 
z użyciem różnorodnych urządzeń. Czynniki te w praktyce decy-
dują bowiem o atrybutach całego systemu, w tym o jego skalowal-
ności, która w dobie integracji IIoT stale zyskuje na znaczeniu.

2.   Zarządzanie sieciami: przetwarzanie brzegowe zwiększa efek-
tywność systemów IT/OT m.in. dzięki bardziej efektywnemu wy-
korzystaniu zasobów sieciowych. Dlatego inżynierowie pracujący 

z systemami przetwarzania brzegowego powinni wiedzieć, jak 
mierzyć i zarządzać wydajnością sieci komputerowych. Jeśli sieć 
taka zostanie odpowiednio zaprojektowana, dodanie kilku urzą-
dzeń brzegowych generujących i przetwarzających duże zbiory 
danych może przyspieszyć jej reakcję na poziomie lokalnym przy 
jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania centralnych zasobów 
sieciowych. Obciążenie, a tym samym i wymaganą przepusto-
wość sieci można także ograniczyć, wdrażając wydajne protokoły 
komunikacyjne, takie jak MQTT. Na sposób projektowania sieci 
oraz wybór urządzeń brzegowych i protokołów komunikacyjnych 
wpływ mogą mieć także inne czynniki, takie jak skalowalność czy 
odporność na błędy.

3.  Znajomość baz danych: bazy danych odgrywają kluczową rolę 
w procesach przechowywania, alokacji i analizy informacji w sys-
temach IT i OT. W architekturze brzegowej baz tych jest więcej, 
a połączenia między nimi są ściślejsze. Dlatego obsługujący je 
specjaliści powinni wiedzieć, jak są one zbudowane, jaki jest cha-
rakter zachodzących między nimi interakcji, a także jaki wpływ 
na bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania baz ma jakość 
przesyłanych do nich danych oraz częstotliwość i rodzaj wykony-
wanych na nich operacji. Warto też pomyśleć o instalacji specjal-
nego oprogramowania do obsługi łączności między bazami i/lub 
wyposażonego w narzędzia komunikacyjne IoT, ułatwiające wy-
mianę danych między urządzeniami brzegowymi, bazami danych 
i usługami chmurowymi. 

4.  Wiedza z zakresu bezpieczeństwa: bezpieczeństwo fizyczne 
i cyberbezpieczeństwo systemów brzegowych to bardzo złożo-
na kwestia – w architekturze tego typu dane są bowiem maga-
zynowane, przywoływane i zarządzane w wielu rozproszonych 
punktach sieci. Dlatego inżynierowie pracujący z tego typu siecią 
powinni mieć świadomość potencjalnego ryzyka, a także znać 
narzędzia, które umożliwią redukcję owego ryzyka. Powinni też 
dysponować wiedzą na temat funkcji i zasad implementacji roz-
wiązań z zakresu bezpieczeństwa, takich jak zapory sieciowe, oraz 
sposobów zabezpieczenia danych, w tym ich uwierzytelniania, 
szyfrowania i certyfikacji. Nie bez znaczenia będzie też umiejęt-
ność oceny poziomu bezpieczeństwa nowych urządzeń i aplikacji, 
zanim zostaną one włączone do sieci.

Wyskocz na brzeg
Nastanie ery przetwarzania brzegowego jest niemal nieuniknione, 

podobnie zresztą jak popularyzacja technologii umożliwiających inte-
grację IT i OT oraz wdrożenie Przemysłowego Internetu Rzeczy. Dla-
tego żaden ukierunkowany przyszłościowo przedsiębiorca nie powinien 
lekceważyć tego trendu. 

Wraz ze wzrostem mocy i funkcjonalności przemysłowych urzą-
dzeń sieciowych rośnie również potrzeba kształtowania umiejętności, 
które pozwolą w pełni wykorzystać ich potencjał. To szansa dla inżynie-
rów, aby wysforować się na czoło peletonu i w jak największym stopniu 
przyczynić się do tworzenia wartości dodanej dla wewnętrznych i ze-
wnętrznych klientów. Do tego jednak potrzeba wiedzy. Dlatego szansę 
na świetlaną przyszłość w erze przetwarzania brzegowego mają tylko ci 
z nich, którzy zainwestują w rozwijanie nowych umiejętności.

 n

Fot. 2. Node-RED to popularne narzędzie 
komunikacyjne IoT, które ułatwia wymianę 
danych na brzegu sieci.

Źródło: Opto 22
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Od chwili opublikowania pierwszego standardu 
Ethernetu jednoparowego (Single Pair Ether-
net – SPE), czyli standardu IEEE 802.3cg-2019 
„Specyfikacje warstwy fizycznej oraz parame-
try zarządzania dla przesyłu danych z prędko-

ścią 10 Mb/s oraz zasilania urządzeń powiązanych przez sieć 
zbudowaną w oparciu o pojedyncze zrównoważone kable jed-
noparowe” („Physical Layer Specifications and Management 
Parameters for 10 Mb/s Operation and Associated Power 
Delivery over a  Single Balanced Pair of Conductors”) tylko 
kwestią miesięcy było jego rozpowszechnienie się. Uzyskał on 
już nadzwyczajne zainteresowanie w branży. Często mówiłem, 
że SPE jest czymś najlepszym, co może się wydarzyć w branży 
Ethernetu od czasów jego opracowania. To śmiałe stwierdze-
nie, które najlepiej wyjaśnię sam w tym artykule.

SPE jest ukierunkowany na najważniejsze sieci z obecnie 
istniejących, czyli sieci OT. Jak powszechnie wiadomo, OT to 
akronim słów „technologia operacyjna” („operational techno-
logy”). Sieci OT to sieci automatyki, które wykonują kluczowe 
zadania, takie jak sterowanie przynoszącymi zysk zasobami 
firm czy zapewnianie komfortu i  bezpieczeństwa mieszkań-
com budynków.

Tak więc, na podstawie zastosowań Ethernetu, mówimy 
tu o automatyce przemysłowej i automatyce budynkowej. Sieci 
OT były i są dookoła nas. Wyższe poziomy tych sieci mogły już 
mieć wielkość Ethernetu – w większości umożliwiając prze-
pływ informacji do sieci multimediów i danych, co służy fir-
mom. Ale trzeba zauważyć, że sieci OT mają wiele różniących 
się od siebie protokołów na krawędzi sieci, w tym dla sygnałów 
analogowych 4-20 mA i całej gamy sygnałów cyfrowych, takie 
jak RS-485, RS-232, RS-422, Modbus, Profibus, DeviceNet, 
BACnet itd.

Celem tego standardu jest wprowadzenie Ethernetu dosłownie wszędzie

Standard Ethernetu 1-parowego dla sieci OT

Bob Voss, Panduit

JEDNOPAROWY ETHERNET

Rys.1. Sieci automatyki mogą już mieć postać Ethernetu, jednak także i wiele różniących się protokołów na krawędzi sieci.  Źródło: Panduit.

 
Misją standardu SPE jest zastąpienie 
tego szerokiego wachlarza różnych 
protokołów Ethernetem, tworząc 
potencjał powstania pojedynczego 
i bezproblemowego protokołu dla 
całej sieci firmowej. Wynikiem tego są 
sieci OT – o większych możliwościach, 
bezpieczniejsze i łatwiejsze w obsłudze.
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Oczekiwania użytkowników wobec 
połączeń sieciowych
Wielkim problemem związanym z tą długą listą odmiennych 
protokołów jest zagrożenie ciągłości biznesu. Protokoły te są 
starsze i dobrze znane starszym inżynierom. Duża ilość wie-
dzy fachowej może odejść z firm wraz z odejściem tych osób 
na emeryturę.

Misją standardu SPE jest zastąpienie tego szerokiego wa-
chlarza różnych protokołów Ethernetem, tworząc potencjał 
powstania pojedynczego i  bezproblemowego protokołu dla 
całej sieci firmowej. Wynikiem tego są sieci OT – o większych 
możliwościach, bezpieczniejsze i łatwiejsze w obsłudze.

Ponieważ SPE to Ethernet, istnieją pewne „oczekiwania 
konsumentów”. Moja opinia o  tych oczekiwaniach jest po-
dobna jak w przypadku SPE. W dzisiejszym świecie istnieją 
MILIARDY portów ethernetowych BASE-T. Wszyscy dobrze 
znamy Ethernet 4-parowy i jego niemal wszechobecne złącze 
RJ-45. Jeżeli widzimy wtyk RJ-45 na końcu kabla, to wiemy, 
że jest to kabel sieci Ethernet. Jesteśmy świadomi tego, że jest 
to standard typu „podłącz i  używaj” (plug-and-play), łatwy 
w użyciu.

Jesteśmy świadomi również tego, że można zasilać urzą-
dzania podłączone do sieci za pomocą technologii PoE (Power 
over Ethernet). Gdy wkładamy wtyk RJ-45 do gniazda i słyszy-
my wyraźne kliknięcie, to wiemy, że połączenie zostało wy-
konane poprawnie. Takie jest więc „oczekiwanie konsumenta” 
wobec SPE. Ludzie będą oczekiwali, że standard SPE będzie 
miał swoje własne złącze RJ-45. I podobnie jak w przypadku 
RJ-45, SPE będzie posiadał cały zestaw wyspecjalizowanych 
złączy o solidnej konstrukcji, odpornej na warunki panujące 
na zewnątrz budynków. Podobnie do swojego 4-parowego 
kuzyna RJ-45, podstawowe złącze SPE będzie miało stopień 
ochrony IP-20. Wtyki będą podłączane do gniazd na panelach 
czołowych pracującego sprzętu, tak jak switche i  kontrolery 
sieciowe.

Nowe złącze dla standardu SPE
Standard SPE utoruje sobie drogę do masowego zastosowania 
w automatyce. Ponieważ jego celem jest krawędź sieci, to łączy 
on switch czy kontroler sieciowy z urządzeniem końcowym 
– zaworem, siłownikiem i  być może także falownikiem czy 
regulatorem stopnia tłumienia. Switch lub kontroler sieciowy 
znajduje się w obudowie o stopniu ochrony IP20.

Drugi koniec kabla SPE (na urządzeniu) może znajdo-
wać się wewnątrz obudowy o stopniu ochrony IP20, takiej jak 
puszka czy skrzynka. Może to być także złącze przemysłowe 
przykręcane do portu na urządzeniu, takie jak wykorzystywa-
ne obecnie M8 czy M12.

Na szczęście specjaliści, którzy pracują nad stworzeniem 
standardów inżynierskich dla takich organizacji, jak IEEE, IEC 
czy TIA, znają wartość standaryzacji. Chociaż obecnie SPE jest 
jeszcze w wieku niemowlęcym, to istnieją już przeznaczone do 
niego standaryzowane złącza. Jednym z nich jest złącze „-1” 

wg IEC 63171-1, które wydaje się być „złączem RJ-45 dla SPE”. 
Złącze „-1” ma kilka pożądanych cech, które są odpowie-

dzią na wymagania funkcjonalne oraz oczekiwania konsu-
mentów. Złącze -1 jest standaryzowane na całym świecie. IEC 
(Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) opublikowała 
standard IEC 63171-1, który opisuje to złącze. 

Złącze -1 pracuje w paśmie do 600 MHz. Prędkość prze-
syłu danych 10 Mb/s, wynikająca ze zgodności SPE z  IEEE 
802.3cg, wymaga zaledwie ułamka tego pasma, jednak w mia-
rę jak aplikacje SPE rozrastają się i dojrzewają, projektanci sieci 
będą domagali się zwiększenia prędkości. A zatem, używając 
nieco wyświechtanego określenia, złącze -1 jest „gotowe na 
przyszłość” („future ready”).

Złącze -1 prawdopodobnie wygląda znajomo. Wykorzy-
stuje sprawdzoną konstrukcję mechaniczną, czyli złącza LC 
(Little Connector). Sprawdziło się doskonale podczas dziesię-
cioleci wykorzystywania w technice światłowodowej. Dlatego 
też jest ogólnie znane. Oczywiście dokonano wystarczających 
zmian fizycznych, aby zapobiec wkładaniu złącza -1, przezna-
czonego do kabli miedzianych, do portu światłowodowego 
i odwrotnie. Ponadto, podobnie jak RJ-45, złącze -1 posiada 
zatrzask, który daje namacalny i słyszalny dowód poprawnego 
podłączenia.

Złącze -1 jest przeznaczone do kabli o  przekroju żył 18 
AWG (0,823 mm2). Ponadto pozwala na wykorzystanie na ka-

Rys. 2. Złącze wg standardu IEC 63171-1 o paśmie 
częstotliwości pracy do 600 MHz. Źródło: Panduit.

 
Standard SPE utoruje sobie drogę do 
masowego zastosowania w automatyce. 
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z urządzeniem końcowym – zaworem, 
siłownikiem i być może także falownikiem 
czy regulatorem stopnia tłumienia. 
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Czym jest IEEE 802.3cg?
IEEE 802.3CG to standard Ethernetu 1-parowego, który obsługuje prędkości 
przesyłu danych do 10 Mbps i kable ethernetowe o długości do 1000 m oraz 
oferuje możliwości sieci wielopunktowej (multidrop). Podczas gdy w ostatnich 
badaniach nad rozwojem Ethernetu skupiano się głównie nad uzyskaniem eks-
tremalnie wysokich prędkości przesyłu danych, to nie każda aplikacja wymaga 
prędkości do 400 Gbps.

Co prawda wielu z nas rozumie, że celem opracowania tego standardu jest wy-
pełnienie luki ethernetowej na krawędzi sieci, jednak możemy się zastanowić
 nad pytaniem: dlaczego wykorzystywany kabel sieciowy to akurat skrętka 1-pa-
rowa? Uzasadnienia są następujące:

•  skrętka 1-parowa pozwala na ponowne wykorzystanie kabla,
•  w firmach zainstalowane są już skrętki 1-parowe, zwykle ekranowane,
•  niektóre kable posiadają certyfikaty,
•  długie kable obiektowe są kosztowne w instalowaniu (często w wypełnionym 

już korytku kablowym),
•  węzły końcowe są łatwiejsze do wymiany,
•  skrętka 1-parowa umożliwia jej wykorzystanie w aplikacjach, w których wy-

magane są małe gabaryty.

Więcej informacji podano w standardzie IEEEP802.3 „Ethernet 1-parowy 
z prędkością przesyłu danych 10 Mb/s”.

blach o pełnej długości 1000 metrów dla warstwy fizycznej sie-
ci Industrial Ethernet (PHY) według standardu 10BASET1L 
(IEEE 802.3cg). Reprezentuje to rzucającą się w  oczy ilość 
transportowanych danych dla krawędzi sieci, gdy rozważamy 
przesył danych z prędkością 10 Mb/s przez kabel o długości  
1 kilometra. Zauważmy, że niektóre protokoły firmowe obsłu-
gują dziś kable o długości 1000 m, jednak raczej przy prędko-
ści przesyłu 31,2 kb/s.

Złącze -1 cechuje się małymi wymiarami. Złącze -1 daje 
więc użytkownikom i projektantom sprzętu korzyści, osiąga-
jąc w przybliżeniu dwukrotnie większą gęstość połączeń niż 
RJ-45. Ta cecha jest ważna, ponieważ SPE jest przeznaczony 
do zastosowań na krawędzi sieci. Gdy urządzenia brzegowe 
stają się coraz mniejsze fizycznie, zaś na urządzenia sieciowe 
nakładane są ograniczenia konstrukcyjne, kompaktowa budo-
wa jest obecnie wymaganiem, a nie tylko modą. 

Ponadto, wraz z nadejściem zastosowań technologii IIoT 
i  koncepcji Przemysłu 4.0, złącza SPE muszą być małe, aby 
były kompatybilne z wdrażanymi urządzeniami IIoT.

Złącze -1 posiada sprawdzoną interoperacyjność. Obecne 
teraz na rynku złącza -1 są produkowane przez dwie firmy. 
Każdy z  tych producentów przesłał swoje złącza do Labora-
toriów ETL, które potwierdziły interoperacyjność. Jest ona 
zabezpieczeniem przed wszystkimi problemami „z  jedyne-
go źródła”. Według mnie SPE robi bardzo wiele dla sieci OT. 
Uzyskujemy funkcjonalność, bezpieczeństwo danych, wysoką 
prędkość przesyłu, niezawodność i  wyeliminowanie poten-
cjalnych zagrożeń dla firm. Oraz nie musimy zmieniać sposo-
bu tworzenia naszych sieci OT, ponieważ SPE jest tak zapro-
jektowany, aby obsługiwał wymagane topologie sieci, takie jak 
PPP (point-to-point) na długim dystansie oraz wielopunktowe 
multidrop (trunk-and-spur).

Organizacje przemysłowe, takie jak TIA, ODVA i  Pro-
fi International, tworzą obecnie standardy wspierające IEEE 
802.3cg. Jeszcze przed sfinalizowaniem standardu 802.3cg 
eksperci z komisji IEEE sformowali kolejną grupę roboczą do 
opracowania standardów SPE, zwaną grupą badawczą. Gru-
pie tej przyznano status grupy zadaniowej (task force) w celu 
opracowania kolejnego standardu SPE o nazwie IEEE 802.3da.

Nowe organizacje, takie jak Grupa APL, obecnie pracują 
dokładnie nad stworzeniem zoptymalizowanej dla przemy-
słu procesowego wersji SPE o  nazwie Ethernet-APL. Każdy 
z  głównych producentów automatyki z  pewnością umieścił 
ten potężny nowy protokół na swojej mapie drogowej. Jest on 
przedmiotem wielkiej kampanii organizacji Ethernet Alliance, 
której celem są sieci OT. Dlatego prawdopodobnie SPE będzie 
popularniejszy od piwa bezalkoholowego. No cóż, skupmy się 
chwilę nad tym. Złącze -1 jest „złączem RJ-45” dla SPE. Prze-
czytaliście o tym pierwszy raz tutaj. W celu uzyskania większej 
ilości informacji na temat prac firmy Panduit nad SPE prosimy 
odwiedzić stronę www.panduit.com/singlepairethernet .

Inne doskonałe zasoby informacji na temat SPE można 
znaleźć na stronach organizacji Ethernet Alliance www.ether-
netalliance.org oraz TIA SPEC-OT, www.tiaonline.org. n

Bob Voss jest starszym głównym inżynierem ds. badawczych 
w dziale badawczo-rozwojowym firmy Panduit).  

Obszary praktyki Boba Vossa to automatyka przemysłowa  
oraz Internet Rzeczy. Jest on odpowiedzialny za alianse  

strategiczne i współpracę partnerską, badania ukierunkowane 
na przyszłość, badania nad podejmowaniem decyzji,  

szacowanie wartości spółki przejmowanej (M&A evaluation) 
oraz zarządzanie uczestnictwem firmy Panduit w pracach nad 

sieciami CPwE (Converged Plantwide Ethernet).  
Ponadto reprezentuje firmę Panduit przed kilkoma  

organizacjami opracowującymi standardy, w tym IEEE, 
ODVA, TIA and NEMA.

 
Organizacje przemysłowe, takie jak TIA, ODVA i Profi 
International, tworzą obecnie standardy wspierające 
IEEE 802.3cg. Jeszcze przed sfinalizowaniem standardu 
802.3cg eksperci z komisji IEEE sformowali kolejną 
grupę roboczą do opracowania standardów SPE, 
zwaną grupą badawczą. Grupie tej przyznano status 
grupy zadaniowej (task force) w celu opracowania 
kolejnego standardu SPE o nazwie IEEE 802.3da.
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Xylem wprowadził właśnie do swojego port-
folio rozwiązanie Avensor. Pozwala ono na 
bieżący monitoring przepompowni oraz 
bardziej rozbudowanej infrastruktury wod-
no-ściekowej – przy pomocy urządzenia po-
miarowego i prostej w obsłudze aplikacji. 
Korzystanie z usługi cyfrowej Avensor jest 
intuicyjne, a sporządzone analizy – dokład-
ne i kompleksowe. Na podstawie zebranych 
danych Avensor dostarcza cenne informacje 
dotyczące m.in. stanu technicznego instala-
cji, alarmów, prognozy ewentualnego ryzyka 
przestoju oraz rekomendacje w zakresie eks-
ploatacji czy serwisowa-
nia urządzeń – wprost na 
ekran smartfona i innych 
urządzeń przenośnych. 

Zarządzanie infra-
strukturą wodno-ściekową 
czy pompownią zawsze 
oznacza dużą odpowie-
dzialność, niezależnie od 
rozmiaru samej instala-
cji. Oszczędność energii, 
umiejętne zawiadywanie ludzkim potencja-
łem, zarządzanie wydajnością czy adaptacja 
instalacji do coraz bardziej dających się we 
znaki zmian klimatu – każdy przedsiębiorca 
działający w branży wodno-ściekowej  mierzy 
się z wieloma wyzwaniami. Odpowiedzieć 
na nie pomaga zaawansowana technologia, 
taka jak, np. dostarczana przez Xylem usługa 
Avensor dostępna w chmurze, w czasie rze-
czywistym i z dowolnego urządzenia. 

Każda decyzja dotycząca infrastruktury 
wodno-ściekowej powinna być podejmowa-
na w oparciu o zebrane, wiarygodne dane. 
Usługę Avensor zaprojektowano w taki spo-
sób, by klient miał do nich natychmiastowy 
i stały dostęp z poziomu smartfona, kompu-
tera czy tableta. Avensor zapewnia łączność 
oraz zdalny dostęp do danych dotyczących 
obiektów klienta. Umożliwia to przyjmowanie 
alarmów, danych operacyjnych oraz innych 
zdarzeń w celu ograniczenia ryzyka wystą-
pienia przestoju, jak również w celu lepszego 
wykorzystania zasobów.

– Avensor jest przeznaczony do minima-
lizowania kosztów związanych z eksploatacją 
i naprawami zbyt późno wykrytych usterek. 

To nowoczesna 
techno log ia , 
która jest świet-
ną alternatywą 
dla zaawan-
sowanych, ale 
drogich syste-

mów SCADA, wymagających zabudowy wielu 
elementów. Nasza aplikacja korzysta przede 
wszystkim z istniejących już urządzeń, przez 
co łatwo jest ją zaimplementować. Format 
aplikacji umożliwia aktualizacje systemu na 
bieżąco, aby móc korzystać z najnowszych 
usprawnień systemu, by Avensor stawał się 
coraz lepiej przystosowanym narzędziem do 
potrzeb klienta. Co więcej, zebrane dane mają 
wysoki potencjał analityczny – pozyskane in-
formacje łatwo zwizualizować i przeprowadzić 
wiarygodną symulację. To wszystko znacznie 
ogranicza problemy w bieżącym funkcjono-
waniu obiektu, zmniejsza ryzyko ewentualnej 
awarii czy przestoju – mówi Anna Borowczyk-
-Kurasińska, Business Development Manager 
Water Utility Poland.

Avensor nadaje się do szybkiej imple-
mentacji i rozszerzenia na całą infrastrukturę 
klienta. Co więcej – wyspecjalizowany zespół 
ekspertów Xylem i partnerów zapewniają 
bezpieczeństwo oraz ciągłość użytkowania 
systemu przez 24 godziny na dobę. W razie 
problemów z aplikacją zagwarantowane jest 
również wsparcie techniczne – zdalne i na 
miejscu� 

Uruchomienie działającej w chmurze 
aplikacji Avensor to kolejny krok Xylem na 
drodze do cyfrowej transformacji. Już kilka 
lat temu to globalne przedsiębiorstwo zaj-
mujące się technologią wodno-ściekową 
rozpoczęło strategiczną zmianę, w ramach 
której rozwój i sprzedaż rozwiązań cyfrowych 
odgrywa coraz większą rolę (Xylem Digital 
Services). W najbliższych planach Xylem jest 
rozwój pakietów usług cyfrowych dla klien-
tów (z zakresu widoczności kluczowych zaso-
bów wodnych i ściekowych, zarządzania nimi 
przy prognozowaniu zdarzeń) – przy jedno-
czesnym utrzymaniu dotychczasowej oferty. 

Więcej informacji o aplikacji 
Avensor znajduje się na: 

www.xylem.com/pl-pl/avensor/ 

O firmie Xylem
Xylem (XYL) to wiodąca globalna firma zajmu-
jąca się technologią wodną, zaangażowana 
w rozwiązywanie, dzięki swojej innowacyjnej 
technologii, kluczowych problemów związa-
nych z wodą i infrastrukturą. Zaangażowanie 
16 000 pracowników pozwoliło firmie osiągnąć 
przychody w wysokości 5,25 miliarda dolarów 
w 2019 roku. Tworzymy bardziej zrównoważo-
ny świat, umożliwiając naszym klientom opty-
malizację zarządzania wodą i zasobami oraz 
pomagamy społecznościom w ponad 150 
krajach w zakresie bezpieczeństwa wodnego. 
Odwiedź nas na www.xylem.pl. n

 XYLEM 

Aplikacja Avensor do zdalnej kontroli infrastruktury  
wodno-ściekowej w ofercie Xylem 
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Wraz z typoszeregiem VC firma Takumi 
wprowadziła na rynek trzy nowe pionowe 
centra obróbkowe, które zostały zaprojek-
towane specjalnie dla średniej wielkości 
producentów form i narzędzi oraz dla pro-
ducentów części. Seria obejmuje modele 
VC 0852, VC 1052 i VC 1200, z których każ-
dy został zaprojektowany przez tajwańskie-
go producenta jako 3-osiowe centrum ob-
róbkowe. Dostępne są wersje o wymiarach 
stołu 1000 mm x 520 mm, 1160 mm x 520 
mm i 1500 mm x 660 mm, obejmujące sze-
roki zakres części o maks. obciążeniu stołu 
500, 650 i 1360 kg. Dostępne są przesuwy 
w kierunku X o długości 860, 1060 i 1270 
mm, w kierunku Y o długości 520 i 660 mm 
oraz w kierunku Z o długości 610 mm. 

Stabilność mechaniczna 
i termiczna
Konstrukcje nośne, takie jak łoże, kolumna 
lub sanie, we wszystkich modelach VC firma 
Takumi wykonała z żeliwa Meehanite pod-
danego obróbce cieplnej. Ma to zapewnić 
niski poziom drgań w procesie obróbki, wy-
soką jakość powierzchni elementów i długie 
okresy użytkowania narzędzi. Jednocześnie 
dzięki wstępnie zamocowanym śrubom po-

ciągowym tocznym i wrzecionom frezarskim 
chłodzonym cieczą zapewniona zostaje wy-
soka stabilność termiczna. W celu realizacji 
wysoce precyzyjnych procesów frezowania 
VC 0852 i VC 1052 współpracują z kulko-
wymi prowadnicami liniowymi we wszyst-
kich trzech osiach. Podczas przyspieszania 
i zwalniania prowadnice liniowe charaktery-
zują się również brakiem opóźnień reakcji. 
Szybki przesuw w osi X/Y/Z osiąga prędkość 
36/36/24 m/min, a posuw roboczy w kierun-
ku X/Y/Z wynosi 12 m/min.

Sterowanie dynamiczne
Wysokowydajne wrzeciona mają prędkość 
12 000 lub 15 000 obr./min i moc od 11,5 do 
14 kW. Jako interfejs stosowany jest SK40 
BigPlus, alternatywnie można zastosować 
BBT 40. Magazyn narzędzi ma postać po-
dwójnego chwytaka i 30 miejsc magazyno-
wych. Wszystkie trzy modele wyposażone 
są w sterowanie HeidenhainTNC 640. Dla 
zapewnienia wysokiej dynamiki TNC 640 
jest ściśle skoordynowane z silnikami He-
idenhain i kulkowymi prowadnicami linio-
wymi znajdującymi się w osiach. Bezpieczne 
odprowadzanie wiórów wraz z ciepłem uzy-
skano przy użyciu specjalnie rozmieszczo-

nych systemów przepłukiwania chłodziwem 
oraz dzięki zastosowaniu zgrzebłowych 
transporterów wiórów. 

Frezarki CNC mają powierzchnię pod-
stawy 3870 mm x 2770 mm (VC 0852, VC 
1052) lub 4790 mm x 2870 mm i dlatego 
szczególnie nadają się do pracy i programo-
wania w trybie warsztatowym. Opcjonalnie, 
modele ze stołem krzyżowym (VC 0852 i VC 
1052) mogą być wyposażone w chłodzo-
ne śruby pociągowe toczne w osiach X, Y 
i Z. Na życzenie klienta istnieje możliwość 
doposażenia maszyny w stół obrotowy do 
produkcji części na maszynie z czterema lub 
pięcioma osiami. 

Atrakcyjny stosunek ceny do 
jakości
Maszyny pracują szybko i dokładnie, a także 
zapewniają doskonałą jakość powierzchni, 
którą uzyskuje się m.in. dzięki zaawanso-
wanej technologii czujników pomiarowych 
i kontrolnych – podsumowuje Sebastian 
Herr, odpowiedzialny za sprzedaż Takumi 
w firmie HURCO. – Kluczowymi argumenta-
mi przemawiającymi za serią VC są więc dy-
namika, precyzja i atrakcyjny stosunek ceny 
do jakości. 
Takumi, założona w 1988 roku, jest częścią 
Grupy HURCO od 2015 roku. Firma z sie-
dzibą w Taichung na Tajwanie projektuje 
i produkuje pionowe 3-osiowe centra ob-
róbkowe, 3-osiowe bramowe centra ob-
róbkowe, 5-osiowe centra obróbkowe, jak 
również centra obróbkowe do grafitu, które 
są szczególnie ukierunkowane na produkcję 
form i budowę narzędzi.  n

 TAKUMI 

Bramowe 3-osiowe centra obróbkowe: 
Równowaga dynamiki i precyzji
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OD PODSTAW
MONITOROWANIE PRACY

Krzysztof Zmorzyński, monitorujmaszyny.pl.

Dobrze zoptymalizowana produkcja to jeden 
z kluczowych i pożądanych elementów firm 
produkcyjnych. Optymalizacja w  produkcji 
przekłada się na sprzedaż, dystrybucję i  fi-
nanse przedsiębiorstwa. Praca technologów 

oraz kierowników utrzymania ruchu może zostać wsparta 
cyfrowymi rozwiązaniami, pozwalającymi lepiej kontrolo-
wać produkcję.

Monitorowanie pracy maszyn leży 
u podstaw optymalnej produkcji 

Do momentu, kiedy praca maszyn nie jest w  jakikolwiek 
sposób kontrolowana, trudno mieć pewność co do rzeczy-
wistej wydajności produkcji i tego, jaki jest na przykład sto-
sunek rzeczywistego czasu pracy maszyn do czasu dostęp-
nego (w którym maszyny powinny pracować).

Pracę maszyn można nadzorować na dwa sposoby: 
ręcznie lub automatycznie.

Ręczne monitorowanie maszyn to z  pewnością niski 
koszt i względna prostota w zastosowaniu. Nie jest to jed-
nak rozwiązanie najlepsze: ręczny pomiar jest czasochłonny 
oraz podatny na błędy. Szczególnie, jeśli dane są najpierw 
zapisywane ręcznie w formie papierowej, a dopiero potem 
wprowadzane do komputera, co wcale nie należy do rzad-
kości. Takie działania wymagają również wykonania dodat-
kowej pracy.

Poddając maszyny automatycznemu monitorowaniu, 
uzyskujemy natomiast realne dane nt. czasu pracy oraz 
„wąskich gardeł”. Dodatkowo automatyczne monitorowa-
nie pracy maszyn daje dostęp do informacji procesowych 
inaczej nieosiągalnych, które także mogą się okazać istotne 
w nadzorowaniu produkcji. Jest to z pewnością również do-
bry pierwszy krok na drodze do Przemysłu 4.0.

Czas na ruch MŚP
Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na 
prowadzenie długotrwałych projektów IT/OT, wolą się ra-
czej skupiać na bieżących działaniach operacyjnych.

Idealne rozwiązanie dla tej wielkości firm to takie, które 
wymaga poświęcenia minimalnej ilości czasu na wdrożenie, 
skonfigurowanie oraz poznanie go.

Przy wyborze konkretnego rozwiązania do automatyczne-
go monitorowania produkcji warto zatem zwrócić uwagę na to, 
w jaki sposób dane są zbierane z maszyn. W pewnym uprosz-
czeniu można przyjąć, że tu również są dwie możliwości.

Pierwsza możliwość to zbieranie danych oparte na in-
stalowaniu modułów zewnętrznych (czujników) podłączo-
nych do maszyn. Tego typu rozwiązania wymagać mogą za-
angażowania wielu osób oraz przeznaczenia znacznej ilości 
czasu, który dla MŚP bywa na wagę złota.

Na drugim biegunie znajdują się systemy informatyczne, 
które pobierają dane z maszyn przy wykorzystaniu dedykowa-
nych protokołów komunikacyjnych po sieci LAN lub WIFI, 
a więc bezpiecznie i bez ingerencji elektrycznej w maszyny.

Co więcej, rozwiązania drugiego typu można urucho-
mić w  pełni zdalnie, bez kontaktu fizycznego z  osobami 
z zewnątrz. W obecnej sytuacji epidemiologicznej może to 
stanowić ważny argument przemawiający właśnie za tym 
wyborem i  jednocześnie szansa dla firm z sektora MŚP na 
zwiększenie przewagi konkurencyjnej. n

Krzysztof Zmorzyński z monitorujmaszyny.pl. 
Programista i przedsiębiorca. Od kilku lat dostarcza 

autorskie oprogramowanie związane z zagadnieniami CNC 
i ogólnie Przemysłem 4.0 (oprogramowanie sterujące, 

optymalizacja procesów produkcji itp).

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

Monitorowanie pracy maszyn leży 
u podstaw optymalnej produkcji 
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MAKSYMALNIE
+ OPŁACALNIE

Zyskujesz na jakości produktów, jednocześnie 
ograniczając koszty i eliminując ryzyka.

Rozumiemy wyzwania, przed jakimi stajesz każdego dnia,  
by maksymalizować wydajność i zwiększać bezpieczeństwo.

Zwiększ wydajność swojego zakładu i zmniejsz koszty operacyjne dzięki naszym innowacjom:

Proline t-mass:  
wytrzymałe i wszechstronne 
przepływomierze dla optymalnej 
kontroli procesu, wyposażone  
w Heartbeat Technology.

Micropilot FWR30:  
mobilny pomiar poziomu płynów  
w  zbiornikach z tworzyw sztucznych 
z każdego miejsca na świecie.

Usługa zdalnego wsparcia, 
zapewniająca szybką pomoc 
techniczną w obsłudze urządzeń,  
a także zmniejszenie nakładów  
na eksploatację.

Dowiedz się więcej:
www.eh.digital/nowosci_dla_chemii_pl

http://eh.digital/nowosci_dla_chemii_pl

