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Drodzy Czytelnicy

andemia właśnie dobiega końca, fabryki starają się nadrobić straty z okresu epidemii
poprzez zwiększenie produkcji, a przed nami pojawiają się zupełnie nowe problemy.
I&UR wraz ze swoją macierzystą publikacją Plant Engineering USA przeprowadziła
badanie obecnego stanu funkcji utrzymania ruchu w fabrykach w celu zidentyfikowania głównych wyzwań stojących obecnie przed kierownikami utrzymania ruchu.
Niektóre problemy, z którymi borykają się obecnie producenci, obejmują ograniczenia w produkcji i łańcuchu dostaw spowodowane zmianami w organizacji pracy w związku z pandemią. Aby
powrócić do normalnego funkcjonowania, branża musi zająć się szeregiem problemów w skali
długoterminowej, w tym przede wszystkim niedoborem wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
O tych pilnych kwestiach rozmawiamy z Jimem Freanerem, liderem w dziedzinie outsourcingu
utrzymania ruchu w USA. Rozmawiamy także o tym, jak zastosować krótko- i długoterminowe
rozwiązania problemów, przed którymi stoją dziś menedżerowie utrzymania ruchu. Gorąco polecam zapoznanie się z wywiadem i ankietą, ponieważ pozwalają one lepiej zrozumieć, jak radzić
sobie z tymi problemami.
Kolejnym wyzwaniem stojącym obecnie przed kierownikami utrzymania ruchu jest transformacja cyfrowa. W rzeczywistości nacisk na wdrażanie zaawansowanych technologii w przemyśle produkcyjnym trwa już od bardzo dawna – pierwszy programowalny sterownik logiczny
(PLC) został wprowadzony prawie 50 lat temu, a pierwszy rozproszony system sterowania (DCS)
pojawił się około pięć lat później. Dzisiaj wyzwania są już całkiem inne. Są to kwestie takie jak
sposób przekształcenia ogromnej ilości surowych danych z produkcji na użyteczne informacje,
które pomagają przyspieszyć proces produkcji, a także zwiększyć jego rentowność i poprawić jakość wyrobu. Artykuł zatytułowany „Jak sprostać wyzwaniom transformacji cyfrowej” porusza
problemy związane z transformacją cyfrową i zawiera wskazówki, jak krok po kroku dokonać tej
transformacji.
Jak zwykle w I&UR prezentujemy też najnowsze technologie, usprawniające utrzymanie ruchu w sposób efektywny kosztowo i innowacyjny. W tym numerze omawiamy jedną z najbardziej interesujących i wpływowych technologii – drukowanie 3D z metalu i jego zastosowanie
w projektowaniu i utrzymaniu ruchu produkcji turbin sprężarek i wirników pomp. Zastosowanie
części wytwarzanych w technologii druku 3D, inaczej zwanej obróbką addytywną (ang. Additive
Manufacturing – AM), pozwoliło na znaczne ulepszenie samych systemów obróbki addytywnej
obecnej generacji w zakresie tworzenia przejść, jakości łopatek i kanałów w materiale. Przełom
widoczny jest również w optyce systemów AM, jakości proszku na łożu drukarki, wyglądzie komory, materiałach eksploatacyjnych oraz monitorowaniu i kontroli procesu w czasie rzeczywistym w celu walidacji części w produkcji jednostkowej lub seryjnej. Ten fascynujący artykuł jest
lekturą obowiązkową, jeśli chcemy wiedzieć, jak druk 3D z metalu wpływa na funkcje utrzymania
ruchu w fabrykach.
Przedstawiamy również nasz coroczny dodatek „Energia”. i przemysł. Jest to ważny temat
w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku energetycznym, z artykułem z okładki na temat wodoru jako możliwego odnawialnego i czystego źródła energii do zasilania całych zakładów
przemysłowych. Te i wiele innych ważnych tematów poruszono w niniejszym wydaniu I&UR.
Życzę Państwu owocnej i udanej jesieni oraz mam nadzieję, że zobaczymy się na Warsaw
Industry Week w listopadzie!

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

III kwartał 2021



1

III KWARTAŁ 2021
NR 3 (144) ROK XVIII

WYWIAD
10

38
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Rozwiązywanie problemów związanych
z transformacją cyfrową dzięki
inicjatywom oddolnym pracowników firm
przemysłowych. Inicjatywy oddolne mogą stanowić
lepszą drogę do osiągnięcia sukcesu
w transformacji cyfrowej zakładów przemysłowych
niż wydawane odgórnie polecenia.
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AKTUALNOŚCI

NOWOŚCI

ITM INDUSTRY EUROPE

Innowacyjny świat przemysłu
na ITM INDUSTRY EUROPE
Na to wydarzenie branża przemysłowa musiała czekać ponad dwa lata. Zmienił się termin i okoliczności. Nie
zmieniło się jedno. Niebywała energia bezpośrednich relacji. Gwar biznesowych rozmów i dźwięk pracujących
maszyn powróciły na hale MTP wraz z czterodniowymi targami ITM Industry Europe. Tłumy zwiedzających,
zadowoleni wystawcy – tak można podsumować sukces minionej edycji wydarzenia. Zapowiedziano już datę
przyszłorocznych targów ITM.
– To były emocjonujące cztery dni! Z impetem
otworzyliśmy sezon spotkań dla przemysłu. Cieszymy się tak liczną frekwencją. Ta satysfakcja
jest podwójna, ponieważ z rozmów z wystawcami wiemy, że tegoroczni zwiedzający to byli
profesjonaliści, którzy dokładnie wiedzieli czego
szukają i w jakim celu przyjechali na
targi. Na tym skorzystali wystawcy. Już
docierają do nas sygnały o sfinalizowanych na targach kontraktach lub wielu
dobrze rokujących relacjach biznesowych, do których pewnie by nie doszło,
gdyby nie targi ITM. Dlatego z jeszcze
większą energią zaczynamy już pracować nad kolejną edycją – mówi Anna
Lemańska-Kramer, dyrektor targów
ITM INDUSTRY EUROPE.
Ponad 340 wystawców z Polski
i z zagranicy pokazało swoją ofertę podczas tegorocznej edycji targów ITM INDUSTRY EUROPE i towarzyszących
im: Targów Logistyki, Magazynowania
i Transportu MODERNLOG, 3D SOLUTIONS – Targów Druku i Skanu
3D, Targów Kooperacji Przemysłowej
SUBCONTRACTING oraz Forum
Odlewniczego FOCAST. Wydarzenie
trwało od 31 sierpnia do 3 września.
W tym roku firmy mogły zaprezentować się tradycyjnie, aranżując swoje
stoisko w hali targowej lub spróbować
nowego narzędzia – internetowej platformy spotkań.
– Z platformy skorzystało ponad tysiąc osób,
które aktywnie uczestniczyły w spotkaniach
i w konferencjach online. To pokazuje potencjał
tego rozwiązania – zauważa Barbara Kamińska,
koordynator internetowej platformy spotkań.

Sukces Kongresu Industry Next

Pionierskim projektem Grupy MTP na ITM
Industry Europe był w tym roku także dwudniowy Kongres Industry Next – wiodący
4
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punkt programu tej edycji targów. To tutaj
wskazywano najważniejsze trendy transformacji technologicznej firm. Wśród prelegentów nie zabrakło liderów innowacji, takich jak:
Microsoft Polska, ABB, Fanuc Polska, Siemens,
Northvolt Poland czy Polpharma. W dyskusji

Od czego zacząć i jak skutecznie wykorzystać
najnowsze rozwiązania technologiczne? Na to
pytanie, odnosząc się do transformacji cyfrowej
przedsiębiorstw produkcyjnych, odpowiadali
w drugim dniu Kongresu eksperci zaproszeni
na Warsztaty Industry Next, wsparte merytorycznie przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe.
Przy scenie Kongresu tłumnie odwiedzano stoisko Microsoft Polska, na którym
każdy mógł przenieść się w świat rozszerzonej rzeczywistości, testując Microsoft
HoloLens.

Złota dwunastka i jubilaci
2021

wzięli udział również: Olga Ewa Semeniuk,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
i Technologii, pełnomocnik Rządu ds. Małych
i Średnich Przedsiębiorstw oraz Tadeusz Kościński, minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zaproszeni goście zgodnie przyznawali,
że dzisiaj dobrze zorganizowane, nowoczesne fabryki nie mogą obyć się bez rozwiązań
cyfrowych, ale najważniejszym czynnikiem
transformacji są ludzie i odpowiednia edukacja.

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Aż dwanaście złotych medali MTP przyznano w tym roku nowoczesnym rozwiązaniom prezentowanym podczas tej edycji
targów. Jedenaście z nich trafiło do wystawców ITM INDUSTRY EUROPE, jeden
przypadł w udziale wystawcy targów Modernlog. Wręczenia odbyły się na stoiskach,
gdzie zwiedzający oraz przedstawiciele firm
mogli zapoznać się z nagrodzonymi produktami. Wśród laureatów konkursu Złoty
Medal Grupy MTP znalazł się autonomiczny robot dezynfekujący, zdalnie zarządzana
drukarka 3D czy też mobilne stanowisko
do badań właściwości ciekłych metali. Jeden z nagrodzonych produktów – rdzeń
hybrydowy silnika elektrycznego – został zastosowany w pompie wspomagania pracy serca
powstałej w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,
im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.
Poza statuetkami przyznanymi przez ekspertów sądu konkursowego, nagrodę w konkursie Złoty Medal Wybór Konsumentów zdobyła
myjnia komorowa natryskowo-ultradźwiękowa
z koszem obrotowym firmy ULTRON Zakład
Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski, zdobywając 42% głosów.
www.utrzymanieruchu.pl

Oprócz złotych medalistów swoje święto
mieli także na targach wystawcy obchodzący
okrągłe „urodziny”. Szczególnie hucznie dwudziestolecie obchodziła firma DIG ŚWITAŁA.
– Zaczynaliśmy od standardowych maszyn,
odpowiadaliśmy na proste potrzeby klienta. Na
przestrzeni lat, kiedy rosło nasze doświadczenie
i wiedza rynkowa, kiedy poznawaliśmy nowych
dostawców, mogliśmy klientom oferować bardziej
kompleksowe rozwiązania. Już od kilku lat zajmujemy się głównie dużymi liniami technologicznymi. Rynek zmienia się w stronę automatyzacji,
a my się do tych potrzeb rynku dostosowaliśmy.
Dzisiaj maszyny są personalizowane, szyte pod
konkretny produkt klienta. Cieszymy się, że po
pandemii możemy się na targach ponownie spotykać, rozmawiać i wymieniać doświadczeniami
– ocenia dwudziestolecie firmy Anna Świtała.

Fabryka w duchu „smart”

Jeżdżące i kroczące roboty, dynamiczne procesy produkcyjne, inteligentne rozwiązania dla
przedsiębiorstw – tak wyglądała wyjątkowa
przestrzeń – strefa Smart Factory. To tutaj firmy, które automatyzują świat przemysłu, mogły
przedstawić sztandarową ofertę. Swoje rozwiązania prezentowała m.in. firma Beckhoff – lider
automatyki przemysłowej.
– Dla nas ograniczeniem jest tylko fantazja. Nasza oferta trafia do firm produkcyjnych,
gdzie przezbrojenie maszyny, zaplanowanie całego procesu produkcyjnego jest dość kosztowne
i trudne do zrealizowania. Rozwiązania Beckhoff
przyspieszają te procesy i generują duże oszczędności dla przedsiębiorstw. Będąc na targach,
trafiamy do stref produkcyjnych, do końcowego
klienta, ale też do integratorów. Jesteśmy w Przemyśle 4.0 już od kilku lat. Rynek w Polsce dopiero
dojrzewa do tych rozwiązań, które my od dawna
możemy zaoferować. Jesteśmy parę lat do przodu
– deklarował Piotr Łuczak z firmy Beckhoff.
O tym, że fabryka „smart” to fabryka
w 100% zautomatyzowana – przekonywali także Adam Kosmala i Krzysztof Wawrowski z firmy Lenze.
– Mało ludzi, dużo komputerów, sztuczna
inteligencja, intuicyjna obsługa. Innowacyjne
rozwiązania Lenze prowadzą do jak najmniejszego zaangażowania człowieka w proces produkcji. Klienci na targach najbardziej interesują
się rozwiązaniami chmurowymi i aplikacją Lenze FAST. Dzięki niej można osiągnąć modularyzację funkcji maszynowych i standaryzacji
interfejsów, co w efekcie zmniejsza czas, koszty
i stopień komplikacji inżynierii oprogramowania
– dowodzili eksperci Lenze.
www.utrzymanieruchu.pl 		

O pełnej automatyce – jako podstawie każdej inteligentnie zarządzanej fabryki wspomniał
również Emil Piotrowski z Thorlux Lighting:
– Widzimy ogromną szansę w automatyce i rozwoju systemów oświetleniowych. Jesteśmy jedyną
firmą na targach ITM oferującą rozwiązania
smart w kontekście oświetlenia, które nie ograniczają się tylko do podstawowych funkcji. Pozwalają na monitorowanie każdej oprawy pod kątem
zużycia energii, przestrzeni czy wytworzonego
CO2. Działamy na rynku już 86 lat, staramy się
więc także, wykorzystując tę wiedzę i doświadczenie, edukować firmy, jak powinno wyglądać
„smart lighting”.
Strefa Smart Factory to także przestrzeń
dla startupów mogących zrewolucjonizować
pracę przedsiębiorstw produkcyjnych. Taką
nowością, która cieszyła się sporym zainteresowaniem na targach ITM, były roboty kroczące
Mab Robotics. – Mogą być one wykorzystane
m.in. do patrolowania, inspekcji trudno dostępnych miejsc, w zróżnicowanym terenie. Tam,
gdzie człowiek nie mógłby wejść lub byłoby to
dla niego uciążliwe. To rozwiązanie może być
przydatne każdemu przedsiębiorstwu zainteresowanemu monitoringiem instalacji podziemnej –
zapewniał Łukasz Antczak z MAB ROBOTICS.

Branża logistyczna ciekawa
nowych technologii

Równocześnie z ITM Industry Europe, w pawilonie 6 odbywały się Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG.
Wydarzenie przyciągnęło w tym roku tłumy
zwiedzających zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu optymalizacji procesów logistycznych, zarządzaniem łańcuchami dostaw oraz
automatyzacją i robotyzacją w magazynie. –

Jesteśmy mile zaskoczeni frekwencją na targach.
Nasze stoisko, na którym prezentowaliśmy automatyczny system składowania AutoStore, robiło
wrażenie i przyciągało wielu zwiedzających.
Wśród nich znaleźli się nasi potencjalni klienci,
co mam nadzieję przyniesie odpowiednie owoce
w najbliższym czasie – komentował Maciej Ornowski, Managing Director Reesink Logistic
Solutions.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy maszyn na żywo w strefie In4Log.
Krzysztof Pograniczny, szef tego projektu
przyznał, że tegoroczni goście targowi byli realnie zainteresowani zakupami, rozwiązaniami
i technologią. – Pokazujemy magazyn w miniaturze, jak mógłby i powinien wyglądać w rzeczywistości, gdzie obsługiwać go może w zasadzie
jedna osoba – opowiadał redaktor naczelny
MiD, Top Logistyk oraz Kaizen.
Nowoczesny magazyn, a dokładnie Smart
Warehouse, był tematem organizowanej w ramach targów Modernlog dwudniowej konferencji branżowej. Spotkanie, na które składały
się cztery panele dyskusyjne z zakresu automatyzacji, robotyzacji, technologii transportu wewnętrznego i digitalizacji, przyciągnęło szerokie
grono słuchaczy, którzy po spotkaniu mieli okazję do przeprowadzenia kuluarowych rozmów
ze znanymi prelegentami.
Ustalono już datę kolejnej edycji targów
ITM INDUSTRY EUROPE. Organizatorzy
planują zorganizować wydarzenie w terminie
31.05.–3.06.2022.
Wydawnictwo Trade Media International
również było obecne na Targach z dystrybucją
swoich magazynów Control Engineering oraz
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu i dodatku Roboty Przemysłowe 2021/22.
n
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BOSCH REXROTH

Nagroda Hermes Award 2021: Firma Bosch
Rexroth elektryfikuje procesy przemysłowe
Podczas tegorocznych targów w Hanowerze firma Bosch Rexroth otrzymała nagrodę Hermes Award 2021, jedną
z najbardziej uznanych na świecie nagród technologicznych, za kompaktowy siłownik elektryczny do sterowania
zaworami procesowymi pod wodą SVA R2. To przełomowe rozwiązanie pozwala nie tylko znacznie ograniczyć
emisję CO2 z instalacji procesowych, ale także zmniejszyć zagrożenia dla środowiska. Siłownik SVA R2 sprawdzi się
również w przyszłościowych systemach do wytwarzania ekologicznego wodoru oraz wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla.
– Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to podstawą postępu są innowacje. Siłownik SVA R2
firmy Bosch Rexroth to całkowicie nowe rozwiązanie w dziedzinie procesów przemysłowych. Po
raz pierwszy użytkownicy mogą zastąpić konwencjonalne siłowniki hydrauliczne siłownikami elektrycznymi ze sprawdzonymi systemami
zabezpieczeń, które nie zajmują dodatkowego
miejsca – powiedział Thomas Fechner, wiceprezes ds. obszaru produktowego „Nowy biznes” w firmie Bosch Rexroth.
Siłownik elektryczny SVA R2 jest przeznaczony do sterowania zaworami procesowymi
pod wodą. Dotychczas zadanie to było zwykle
realizowane za pomocą siłowników hydraulicznych, które musiały być zasilane przez instalacje hydrauliczne o długości wielu kilometrów.
Wcześniejsze próby ich zastąpienia siłownikami elektrycznymi nie sprawdziły się, ponieważ
urządzenia te wymagały więcej miejsca, zasilanie awaryjne bazujące na akumulatorach było
zbyt drogie i nie było możliwości połączenia
sprawdzonych systemów zabezpieczeń.
Zespół projektantów firmy Bosch Rexroth
sprostał tym wyzwaniom, opracowując przełomowe rozwiązanie. Po raz pierwszy w historii
siłownik elektryczny do sterowania zaworami procesowymi pod wodą obejmuje napęd
elektryczny, sprawdzone zabezpieczenia oraz
system sterowania ruchem i zajmuje tyle samo
miejsca co zwykły siłownik hydrauliczny. Moduł jest zaprojektowany do pracy na głębokości
do 4000 metrów.

Elastyczne metody
projektowania z myślą
o przyszłościowych
zastosowaniach

Elektryfikacja siłowników znacznie ogranicza
emisję dwutlenku węgla przez instalacje procesowe. Oprócz tego wielokilometrowe rurociągi
hydrauliczne oraz centralne jednostki zasilające nie są już potrzebne. Do zasilania siłowni6
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ków można wykorzystać obecnie dostępne systemy zasilania czujników. Niewielkie rozmiary
siłownika umożliwiły zastosowanie systemów
zabezpieczeń, które już od lat sprawdzają się
w siłownikach hydraulicznych. We wcześniejszych rozwiązaniach nie było to możliwe. Dodatkowo system sterowania ruchem umożliwia
monitorowanie trybu pracy urządzenia. Ta
funkcja poprawia bezpieczeństwo delikatnych
ekosystemów.
Zespół pracujący nad projektem siłownika do sterowania zaworami procesowymi
pod wodą w firmie Bosch Rexroth korzysta
z elastycznych metod projektowania i ściśle
współpracuje z użytkownikami, dostawcami
i międzynarodowymi uniwersytetami. Jednym
z pierwszych przewidywanych zastosowań jest
elektryfikacja podwodnych instalacji energetycznych. Zastosowanie siłownika SVA R2 pozwala ograniczyć koszty zakupu i eksploatacji
tego typu systemów, ale także zwiększyć ich
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sprawność energetyczną i bezpieczeństwo. Inne
obszary zastosowań obejmują przyszłościowe
instalacje procesowe do produkcji ekologicznego wodoru, w których energię odnawialną
generują morskie elektrownie wiatrowe. Wytwarzany wodór jest transportowany rurociągami na brzeg. Siłownik SVA R2 jest również
wstępnie brany pod uwagę jako część systemów
do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i składowania go pod wodą w instalacjach
wykorzystywanych wcześniej do produkcji.
Firma Bosch Rexroth bada pełnowymiarowe prototypy na specjalnie skonstruowanych
stanowiskach testowych zgodnie z międzynarodowymi standardami dla instalacji podwodnych. W porównaniu z innymi zastosowaniami
stawiają one wysokie wymagania w zakresie
funkcjonalności i bezpieczeństwa wykorzystywanych elementów i modułów. Pierwsze próby
pilotażowe rozpoczęły się w III kwartale 2021 r.

n
www.utrzymanieruchu.pl

SCHNEIDER ELECTRIC

Pewnymi krokami w stronę Zielonego Ładu:
jakie możliwości daje inteligentna transformacja?
Europejski Zielony Ład jest nie tylko zbiorem inicjatyw i planem działań, których celem ma być osiągnięcie przez
nasz kontynent neutralności klimatycznej do 2050 roku. To przede wszystkim zwrot w myśleniu, za którym idą
poważne zmiany w europejskiej strukturze przemysłowej. Przesunięcie gospodarek w stronę zielonej energii
i odpowiedzialnego podejścia do jej wykorzystywania będzie stanowić historyczną transformację społeczno-gospodarczą. Można założyć, że najważniejszym zadaniem XXI wieku. Jak wyzwania klimatyczne i środowiskowe,
przed którymi stoimy, przekształcić w możliwości?
Europejska gospodarka znalazła się w momencie, w którym potrzebuje zdecydowanego
impulsu do zmian. Z jednej strony zauważalny
jest spadek udziału przemysłu wobec pozostałych podstawowych sektorów gospodarki
– dziś wkład produkcji stanowi mniej niż 15
proc. PKB UE, podczas gdy jeszcze trzy dekady temu był o 5 p.p. wyższy. Z drugiej strony
Europa straciła w dużej mierze status światowej potęgi w innowacjach i spadła jej konkurencyjność, co podkreślono choćby w raporcie
McKinsey Global Institute.
– Na szczęście Europa nadal dysponuje wieloma składowymi, które na
nowo mogą pobudzić drzemiącą w niej
siłę w obszarze transformacji energetycznej i klimatu. Posiadamy ogromną
wiedzę inżynieryjną, wystarczające
środki finansowe oraz – co ważne –
wyraźną polityczną wolę do zmian.
Nasz kontynent wciąż odgrywa dominującą rolę w zakresie inwestycji w zielone technologie na najwyższym światowym poziomie. Warto wspomnieć
o ekspertach z sektora energetycznego
czy zarządzania energią, producentach
turbin, gospodarce o obiegu zamkniętym czy nowoczesnym przemyśle samochodowym – przypomina Adam Lizończyk, wiceprezes Pionu
Power System na klaster Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric.

Liczy się współpraca

Zgodnie z szacunkami dokonanymi przez
Europejski Bank Inwestycyjny osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc.
do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.) w ramach
całej Wspólnoty to koszt dodatkowych 350
mld euro rocznie. Zielona rewolucja obejmująca dekarbonizację europejskiej gospodarki stanowi ogromne wyzwanie wymagające
dużego kapitału oraz zasobów. Dlatego teraz
– bardziej niż kiedykolwiek – kluczowe znawww.utrzymanieruchu.pl 		

czenie powinna mieć współpraca firm, rządów
i społeczności.
Komisja Europejska w ramach realizacji
założeń Zielonego Ładu zakłada m.in. wykorzystanie potencjału partnerów międzynarodowych w celu poprawy światowych norm
środowiskowych. Jednym z takich partnerów,
który pomaga organizacjom przygotować się
do długoterminowej transformacji i zbudować
bardziej odporną, cyfrową i zamożną Europę,
jest Schneider Electric. Zrównoważony roz-

wój, wpisany w strategię firmy, dotyczy nie
tylko organizacji (wyróżnienie „Najbardziej
Zrównoważona Firma 2021” przyznane przez
Corporate Knights), ale również jej interesariuszy. Schneider Electric uruchomił pierwsze
na świecie usługi doradcze w zakresie działań
na rzecz klimatu i dekarbonizacji łańcucha dostaw, z których korzystają wiodące europejskie
przedsiębiorstwa przemysłowe.

Nawet rozdzielnica może być
eko

– Dysponujemy fachową wiedzą, odpowiednimi
zasobami oraz zaawansowanymi narzędziami,
aby wspierać inne podmioty w dążeniu do realizacji celów klimatycznych. Nasze rozwiązania
oparte na zaprojektowanej i wdrażanej przez

nas inteligentnej infrastrukturze EcoStruxure oferująej konkretne mierzalne rezultaty. To
oszczędność czasu i wykorzystywanej energii do
80 proc., a także ograniczenie śladu węglowego
nawet o połowę – podkreśla Adam Lizończyk
ze Schneider Electric – Wielka transformacja
zaczyna się od pozornie niewielkich, ale znaczących zmian, co potwierdza opracowana przez
nas ekologiczna technologia konstrukcji rozdzielnic średniego napięcia SM AirSeT. Nowe
urządzenie wykorzystuje czyste powietrze zamiast szkodliwego gazu cieplarnianego SF6. Wdrożenie to stanowić będzie
w najbliższych latach jeden z istotnych elementów wielkiej rewolucji
energetycznej.
Gaz SF6, czyli sześciofluorek
siarki, jest wciąż powszechnie używany w urządzeniach elektrycznych
wykorzystywanych do zasilania sieci
energetycznych i instalacji przemysłowych. Ten związek chemiczny ma
duży wpływ na tworzenie zjawiska
efektu cieplarnianego, co sprawia,
że nie jest przyjazny dla środowiska.
Co za tym idzie, niezbędne w przyszłości powinno być ograniczanie jego użycia.
Technologia zaprojektowana i stworzona przez
Schneider Electric, polegająca na wykorzystaniu czystego powietrza zamiast gazu cieplarnianego SF6, została doceniona przez Innovation for Cool Earth Forum (ICEF). Znalazła się
wśród 10 najważniejszych innowacji 2020 roku
w obszarze energii i troski o lepszy klimat. To
właśnie ta technologia zostanie wykorzystana
w nowym typie rozdzielnic średniego napięcia
o nazwie SM AirSeT.
Cel, jaki przyświeca Schneider Electric,
czyli łączenie postępu i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich, w pełni wpisuje się w cel
Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest sprawiedliwa i inkluzywna, a przede wszystkim
ekologiczna transformacja.
n
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FIRMA PREZENTUJE
UESYSTEMS

Inteligentne Smarowanie Łożysk:
Zdalny monitoring i smarowanie
oparte o poziom tarcia
Większość przedwczesnych awarii łożysk można wyeliminować poprzez wykorzystanie właściwego
smaru, podanego w odpowiedniej ilości i najlepiej w oparciu o znajomość stanu łożyska. A co
jeżeli można było by to wykonać w sposób zdalny z poziomu komputera lub z telefonu, bez
czasochłonnego ręcznego smarowania? Jest to już możliwe dzięki czujnikom ultradźwiękowym
i punktowym smarownicom sterowanym przez inteligentny system.
Lepiej zapobiegać niż leczyć?

Nowoczesne technologie sprawiają, że coraz łatwiej o tani system
monitorujący w czasie rzeczywistym stan naszych łożysk. Widzimy
coraz więcej czujników zamontowanych na naszych maszynach,
zbierających coraz więcej danych.
Trwa wyścig pomiedzy wieloma systemami monitoringu, aby wykryć defect możliwie wcześnie (punkt
P na krzywej P-F). Jednak wyścig ten jest problemem
sam w sobie, ponieważ poświęcane środki i czas pozwalają na wcześniejsze wykrycie problemu zamiast
pomagać mu zapobiec.

Błędy w gospodarce
smarowniczej – przyczyna źródłowa awarii łożysk

Wiele badań wskazuje na to, że ponad 80%
przedwczesnych awarii łożysk można po-

wiązać z gospodarką smarowniczą. Możemy określić cztery ogólne
kategorie błędów w procesach smarowniczych: niewłaściwa ilość
smaru (za mało lub zbyt dużo), zły dobór smaru, procesy starzeniowe oraz jego zanieczyszczenie. Czasem wpłynięcie na jedną z tych
rzeczy pozwoli na znaczne wydłużenie czasu życianaszych łożysk. Jeżeli wpłyniemy na
wszystkie cztery, możemy osiągnąć perfekcję
w naszej gospodarce smarowniczej.

Istotne tarcie

Dobór odpowiedniego łożyska i smaru wymaga wiele wiedzy i doświadczenia. Tutaj
trudno by technologia mogła zastąpić człowieka. Wszystko jednak sprowadza się do
tarcia, bo zadaniem łożyska jest połączenie
elemetów wirujących z elementami nieruchomymi zapewniając im długą, stabilną i bezpieczną pracę.
Gdy dobrze dobrane łożysko zostaje zainstalowane we właściwy sposób, właściwy
smar zostaje wybrany i pozostaje zarządzać poziomem tarcia poprzez dodawanie właściwej ilości we
właściwych interwałach czasowych. W teorii proste, ale
trudne do wdrożenia w praktyce.

Smarowanie oparte o harmonogram
kontra smarowanie oparte o znajomość
stanu łożysk

Jednym ze sposobów organizacji procesów smarowniczych jest
oparcie ich o harmonogram. Smarowanie odbywa się w oparciu
o konkretną ilość smaru podawaną co wskazany interwał czasowy.
Często w tej metodzie dawkę smaru opiera sie o kalkulację w warunkach idealnych, która nie zawsze odzwierciedla ilość rzeczywiście potrzebną by optymalizować poziom tarcia w łożysku. Często
prowadzi to do nadmiernego lub niewystarczającego smarowania.
Krok naprzód w praktykach smarowniczych nadszedł wraz
z możliwością badania stanu łożysk. Metoda ultradźwiękowa po-
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zwala na badanie zmian w poziomie tarcia w łożysku. Dzięki pomiarom mozliwe jest określenie kiedy i jaką ilością należy smarować
łożysko, tak by osiągnęło ono optymalny poziom tarcia. Zmieniając
podejście w smarowaniu z harmonogramu do pomiarów ultradźwiekowych wyeliminowano dwia czynniki wpływające na przyczyny
awarii łożysk – niewłaściwią ilość smaru oraz procesom starzeniowym smaru. Jednak ciągle dwa czynniki nie były objęte kontrolą –
właściwy smar oraz jego potencjalne zanieczyszczenia.

Co z automatycznymi smarownicami?

By wpłynąć na wspomniane dwa czynniki wielu zwróciło się w stronę automatycznych smarownic. Automatyczne smarowanie zapewnia bezpieczną i wygodniejszą formę podawania precyzyjnej ilości
smaru do łożysk według stałego interwału.
Zastosowanie automatycznych smarownic upewnia nas, że zostanie użyty zawsze ten sam, właściwie dobrany smar, a dodatkowo
jest on bezpieczny od czynników środowiskowych i nie ulegnie zanieczyszczeniu.
Koncepcja automatycznych smarownic ewoluowała pozwalając na inteligentne precyzyjne smarowanie, powiadamianie o przekroczeniach w poziomie
tarcia czy niskim poziomie smaru
w zasobniku.

Połączenie dwóch światów:
SmartLube – pojedyncza
smarownica sterowana
zdalnie w oparciu o poziom
tarcia w łożysku

Mamy dwa rozwiązania zapobiegające różnym problemom.
Z jednej strony smarowanie oparte o pomiary ultradźwiękowe pozwalające na
dokładne określenie kiedy i ile smarować,
jednak wymagające czasu poświęconego
na prowadzenie pomiarów i smarowania.
Również wymaga szkolenia osób odpowiedzialnych w zakresie obsługi urządzeń oraz szeroko rozmianej gospodarki smarowniczej by minimalizować ryzyko zanieczyszczenia
smaru.
Z drugiej strony automatyczne smarownice zapewniajace dopływ właściwego, niezabrudzonego smaru, jedank opartego o czasookres i wyliczoną teoretycznie dawkę smaru.
Połączeniem tych dwóch światów jest OnTrak SmartLube od
UE Systems, które pozwala na precyzyjne inteligentne smarowanie
przy wykorzystaniu pomiaru sygnału ultradźwiękowego i sterowanej nim automatycznej smarownicy. Połączenie zalet obu metod
pozwala na objęcie kontrolą wszystkich czterech czynników przekładających się na 80% przyczyn potencjalnych awarii łożysk.

Zdalne smarowanie oparte o poziom tarcia
– z dowolnego urządzenia i dowolnego miejsca

Wykorzystując technologię by cały proces prowadzić zdalnie,
możliwy jest monitoring ciągły poziomu tarcia i gdy tylko jest to
www.utrzymanieruchu.pl 		

potrzebne, zdalnie podawać właściwą dawkę właściwie dobranego smaru. Odczyt w czasie rzeczywistym daje pewność, że smar faktycznie dostał się
do łożyska a powiadomienia o przekroczeniach
i dostęp z poziomu przeglądarki internetowej pozwala na dostęp z każdego miejsca na świecie.

Jak to działa?

Ten rewolucyjny system działa w oparciu o prostą koncepcję: czujniki ultradźwiękowe zamontowane na obudowie
łożysk monitorują poziom tarcia dając odczyt w dB. Zebrane dane wysyłane są do jednostki centralnej – skrzynki OnTrak. Stamtąd wysyłane są do Chmury, dzięki czemu można podglądać dane w urządzeniach korzystających z Internetu. OnTrak
również połączony jest z punktowymi smarownicami sterując ich
pracą. Gdy pojawi się wzrost poziomu tarcia według ustawionych
dozwolonych progów w dB, OnTrak poinformuje nas o konieczności smarowania i możemy wydać polecenia SmartLube aby wykonane zostało smarowanie określoną dawką smaru lub w sposób
automatyczzny tak, by optymalizować poziom tarcia. I to wszystko
zdalnie, w dowolnym momencie, za pomocą kliknięcia. 
n

UE Systems Polska
Jurek Halkiewicz – Regional Manager
jurekh@uesystems.com
+48 510 518 832, www.uesystems.pl
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CYKL ŻYCIA PRODUKTU (PLM)
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

Obecny stan funkcji utrzymania ruchu
Pilne problemy, z którymi boryka się przemysł produkcyjny w okresie odrodzenia.

W

Jum Freaner,
dyrektor w Advanced
Technology Services
(ATS)

yniki badania dotyczącego utrzymania
ruchu przedstawione na poprzednich
stronach pokazują aktualny stan jednej
z najważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dzieje się to w momencie przełomowym, gdy przemysł produkcyjny odradza się
po pandemii, ale jednocześnie boryka się z ograniczeniami
w zakresie produkcji i łańcucha dostaw. Ponadto, aby w pełni powrócić do normalnego funkcjonowania, przemysł musi
rozwiązać szereg długoterminowych problemów, z których
najważniejszym jest niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu rozmawiała ostatnio z Jimem
Freanerem, starszym dyrektorem w Advanced Technology Services (ATS), dostawcą usług outsourcingu w zakresie konserwacji przemysłowej i MRO, aby dowiedzieć się, w jaki sposób
przedsiębiorstwa produkcyjne radzą sobie z problemami zarówno krótkoterminowymi, jak i długoterminowymi.
I&UR: Proszę opowiedzieć o rosnącym wykorzystaniu usług
w zakresie utrzymania ruchu urządzeń przemysłowych,
w ogólnym ujęciu tego zagadnienia.
JIM FREANER: W świecie, w którym żyje ATS, producenci
muszą mieć pewność, że sprzęt produkcyjny o znaczeniu krytycznym działa na wysokim poziomie wydajności i niezawodności. Tradycyjny świat outsourcingu usług, który obejmuje
takie rzeczy, jak konserwacja urządzeń produkcyjnych, konserwacja obiektów i inne rodzaje usług w zakładach produkcyjnych, zmienia się. Tradycyjnie był to model oparty w dużej
mierze na pracy i polegający na outsourcingu ludzi i personelu.
Zmiana ta jest napędzana przez technologię, ale większość dostawców usług nadal kieruje się mentalnością opartą na pracy,
ignorując fakt, że w zakresie niezawodności sprzętu produkcyjnego nastąpił wielki wzrost innowacji. Na rynku dostępne są
rozwiązania, których nie było jeszcze pięć lat temu. Producenci potrzebują partnera, który dostarczy właściwą kombinację
usług i technologii w zakresie pracy dodatkowej, dopasowaną
do ich zakładu.
I&UR: Jakie są niektóre z istotnych technologii?
FREANER: Po pierwsze system zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) lub skomputeryzowany system zarządzania
utrzymaniem ruchu (CMMS). Większość zakładów posiada
obecnie taki system, ale wiele z nich nie jest w pełni wykorzystywanych, ponieważ są przestarzałe, nie są już wspierane lub
nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób zmian w procesach
roboczych. Kolejnym obszarem postępu jest analiza oparta na
danych pochodzących z systemu CMMS lub danych produkcyjnych. Urządzenia i inteligentne aplikacje programowe są
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wykorzystywane do znajdowania spostrzeżeń, które poprawiają efektywność. Korzyści są udowodnione. Po stronie sprzętowej ekscytująca jest możliwość powiązania z rzeczywistą
wydajnością maszyn w czasie rzeczywistym w celu określenia,
kiedy i w jaki sposób należy przeprowadzić konserwację danego składnika aktywów. Większość firm przeprowadza konserwację zgodnie z harmonogramem opartym na kalendarzu,
ewentualnie dostosowując go do wielkości produkcji lub harmonogramu produkcji. Przejście od konserwacji opartej na kalendarzu do prawdziwej konserwacji opartej na stanie maszyn
może stanowić wyzwanie. Dostępna technologia pomiarowa
pozwala jednak firmom na optymalizację działań konserwacyjnych w ramach strategii utrzymania ruchu opartej na rzeczywistym stanie. Od pewnego czasu ATS montuje czujniki
w zakładach naszych klientów, gdzie konserwujemy dla nich
kluczowe dla ich działalności środki trwałe. Jesteśmy w trakcie wprowadzania na rynek kolejnej wersji naszej technologii
czujnikowej. Utrzymujemy ponad 100 zakładów i mamy 36 lat
doświadczenia w rozwiązywaniu tego typu problemów. Ciekawie będzie widzieć, jak rozwija się to w ciągu najbliższych 12
miesięcy.
I&UR: Jak złożone stają się relacje w tym nowym środowisku
opartym na danych, pomiędzy użytkownikiem sprzętu, dostawcą sprzętu i dostawcą usług?
FREANER: W przeszłości istniał wyraźny podział na to, co
operatorzy robią z urządzeniami w zakładzie i na to, co konserwatorzy lub nasi pracownicy robią, gdy pojawia się problem
z maszyną, oraz na to, co może zrobić producent sprzętu. Te
granice zaczynają się zacierać. W ciągu najbliższych kilku lat
tradycyjne role i opisy stanowisk pracy w zakładach produkcyjnych będą się zmieniać. My już teraz wychodzimy poza
tradycyjne role. Pomagamy klientom optymalizować procesy,
analizując procedury ustawiania sprzętu, diagnostykę maszyn
i dane, które niekoniecznie są wynikiem awarii, ale mają znaczenie dla przepustowości lub jakości. Potrafimy rozwiązywać
problemy zanim dojdzie do awarii maszyny. Ze względu na rosnącą złożoność kluczowa jest dobra komunikacja między personelem produkcyjnym i konserwacyjnym a działami wsparcia
producentów OEM, integratorów i dostawców automatyki.
W firmie ATS pomaga w tym również technologia.
I&UR: Badania przeprowadzone przez CFE Media wśród naszych czytelników wskazują, że zakłady stosują kombinację
konserwacji zapobiegawczej, reaktywnej i predykcyjnej. Czy
tak według Pana wygląda sytuacja w branży?
FREANER: Każda fabryka stosuje różne strategie utrzymania
krytycznych zasobów, czy jest to konserwacja zapobiegawcza,
www.utrzymanieruchu.pl

konserwacja predykcyjna, a w niektórych przypadkach nawet
eksploatacja aż do awarii, w zależności od potrzeb danego zasobu i tego, jak pasuje on do systemu produkcyjnego. Producenci
inwestują w programy konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej ze względu na wysokie koszty przestojów. Większość
strategii utrzymania, w tym nasza, prawdopodobnie skłania się
ku poświęcaniu czasu, wysiłku i zasobów na upewnienie się, że
maszyna nie ulegnie awarii, a nie na optymalizację jej działania.
Jest to kompromis: czy wyłączyć maszynę na czas konserwacji,
czy utrzymać ją w ruchu? W miarę rozwoju konserwacji predykcyjnej i wykrywania maszyn będziemy coraz lepsi w optymalizacji. Koszt wdrożenia konserwacji predykcyjnej spada,
a technologia umożliwia łączność z nielicznymi, wysoko wykwalifikowanymi osobami, które mogą interpretować wyniki.
I&UR: Jak podejście małych i średnich producentów do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa różni się od podejścia
największych przedsiębiorstw?
FREANER: Mali i średni producenci mogą mieć nawet pięć
zakładów, a i tak jest to stosunkowo niewiele. Sekret nie tkwi
w oprogramowaniu. Kluczem jest optymalizacja procesów,

które oprogramowanie ma zautomatyzować. Upewnij się, że
masz odpowiednie procedury zarządzania wykonaniem pracy.
Kiedy członek zespołu przystępuje do pracy nad konkretnym
składnikiem zasobów, czy ma potrzebne informacje techniczne? Czy ma potrzebne części, narzędzia? Te podstawowe rzeczy
sprawiają, że jesteśmy efektywni, przystępując do pracy. System
CMMS sprawia, że pracownicy odpowiedzialni za konserwację są efektywni, wydajni i nie tracą czasu na bieganie tam
i z powrotem do magazynu lub szukanie informacji w dziale
technicznym. Ponadto system CMMS jest repozytorium danych i informacji, ale powinien być również zbiorem metryk
wspierających decyzje zespołu i kierownictwa. Starszym lub
mniej wszechstronnym systemom CMMS może brakować takiego aspektu inteligencji biznesowej, jak ten, który jest zawarty
w naszym systemie opartym na chmurze.
I&UR: Na jakie kategorie pracowników jest obecnie największe zapotrzebowanie?
FREANER: Zapytałbym wręcz: „Na jakie rodzaje pracowników nie ma obecnie zapotrzebowania w przemyśle produkcyjnym?”. Chodzi również o to, jak firmy chcą kontraktować
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tę siłę roboczą. Podczas pandemii COVID większość producentów przyjęła krótkoterminową perspektywę, aby wypełnić
luki w swojej organizacji. Znajdują dziurę i wypełniają ją na
jakiś czas. To przyspieszyło rozwój tego, co nazywamy wsparciem awaryjnym. W miarę ustępowania pandemii sytuacja
stanie się bardziej przewidywalna, a my przyjmiemy perspektywę długoterminową i zajmiemy się tym, co dla producentów
jest dotkliwym brakiem wykwalifikowanej siły roboczej. Nasi
klienci potrzebują wykwalifikowanych pracowników, którzy
rozumieją, jak rozwiązywać problemy, diagnozować i identyfikować podstawowe przyczyny awarii. Widzimy, że organizacje
wymieniają części, ale nigdy nie poznają pierwotnej przyczyny. Ciągle wymieniają części. To nie jest efektywne podejście
w dłuższej perspektywie.

zalecanych działań w celu wyeliminowania nieplanowanych
przestojów. Dawniej, jeśli osoba zajmująca się konserwacją
na miejscu nie mogła rozwiązać problemu, a na miejscu nie
było nikogo innego z potrzebną wiedzą, udawano się do producenta maszyny. To był kolejny logiczny krok w uzyskaniu
wsparcia. Teraz angażujemy całe przedsiębiorstwo, całą organizację, którą mamy w stu zakładach, aby znaleźć eksperta,
który zna ten konkretny składnik aktywów lub ten konkretny
problem i może go rozwiązać, zanim zwrócimy się do producenta. Producenci maszyn jadą na tym samym wózku. Mają
do czynienia z tym samym niedoborem wykwalifikowanej
siły roboczej. Większość producentów maszyn ma większe
niż kiedykolwiek trudności z zaspokojeniem potrzeb klientów w zakresie konserwacji.

I&UR: Jakie są niektóre z najskuteczniejszych sposobów na
zmniejszenie nieplanowanych przestojów?
FREANER: Aby ograniczyć nieplanowany przestój, należy
przyjrzeć się podstawom. Rozmawialiśmy o systemie CMMS.
Mówiliśmy o posiadaniu dobrego planu utrzymania i dobrych
procedur zarządzania realizacją prac wokół tego, jak te prace są
wykonywane. Musisz mieć bardzo solidny proces MRO i wiedzę na temat zasobów części zamiennych, aby upewnić się, że
wiesz, co masz i czy możesz to dostać, kiedy tego potrzebujesz.
Zbyt często problem jest rozpoznawany dopiero na tak późnym
etapie procesu awarii, że wymaga wymiany całego podzespołu,
na co potrzeba więcej czasu, co jest droższe i może wiązać się
z dodatkowymi szkodami w wyniku awarii. Jeśli uda nam się
wcześniej wychwycić te oznaki zbliżającej się awarii, możemy
zająć się problemem, zanim utrudni on produkcję.

I&UR: Jakimi obszarami szkoleń dla pracowników najbardziej zainteresowani są państwa klienci?
FREANER: Jeśli chodzi o szkolenia, zwłaszcza dla wykwalifikowanych handlowców w segmentach rynku, w których
obecnie działamy, stosuje się strategię masła orzechowego.
Mówię to oczywiście z przymrużeniem oka. Szkolenie w zakresie konserwacji jest rozłożone równomiernie i w końcu
każdy dostaje swoją porcję, prawda? Niestety, strategia „jeden
rozmiar dla wszystkich” rzadko się sprawdza. Musisz opracować swój program szkoleniowy w oparciu o technologię i zasoby zakładu, który obsługujesz. Musisz rozumieć aktualne
zestawy umiejętności technicznych i predyspozycji zespołu.
Jeśli nie masz obu tych elementów, trudno jest ułożyć plan
szkolenia. W dużej mierze opieramy się na narzędziu, którego
używamy do oceny umiejętności zespołu technicznego, który mamy na miejscu w zakładach klientów. Wykorzystujemy
to narzędzie w połączeniu z informacjami, jakie posiadamy
na temat aktywów w zakładzie, aby opracować indywidualny plan szkoleń dla techników, którzy wspierają działalność
firmy. Niestety, większość producentów stosuje rozwiązania
szkoleniowe specyficzne dla danego zasobu lub OEM, zamiast skupić się na podstawach rozwiązywania problemów,
niezależnie od tego, czy chodzi o hydraulikę, pneumatykę czy
układy mechaniczne. Aby to szkolenie było naprawdę trwałe,
pracownicy muszą opanować te podstawy. Stale spotykamy
zakłady, w których dana osoba dobrze zna dany element, ale
nie może wspierać reszty zakładu, ponieważ stała się specjalistą. Większości firm produkcyjnych trudno jest przejąć system zarządzania aktywami, strategię technologiczną,
szkolenia, zatrudnianie i kierowanie tymi zespołami, i robić
to wszystko tak dobrze, jak ktoś taki jak my, gdy zajmujemy
się tylko tym. To jest nasza podstawowa działalność. I jest to
podstawowy argument przemawiający za outsourcingiem,
niezależnie od tego, czy chodzi o konserwację, czy o inne
działania. Ostatecznie klienci decydują się na współpracę
z nami w zakresie obsługi technicznej z tego samego powodu,
dla którego firmy decydują się na outsourcing innych funkcji,
czy to logistyki, czy innych procesów biznesowych.

n

I&UR: Po wybuchu pandemii wiele mówi się o umożliwieniu
zdalnych operacji.
FREANER: Jako dostawca usług zaobserwowaliśmy dość
znaczny wzrost liczby wniosków o zdalną konserwację i krótkoterminowe wsparcie. Zmusiło to nas i producentów do
ponownego przemyślenia modeli usług. Spodziewamy się
dalszych inwestycji w możliwości, dzięki którym konserwacja
przestanie być czynnością wykonywaną na miejscu, a stanie się
łatwiejsza do wsparcia z zewnątrz. Konserwacja zawsze będzie
działalnością skoncentrowaną na ludziach, ale możliwość wykorzystania technologii i zdalnych zasobów będzie miejscem,
w którym dokona się największa transformacja.
I&UR: To niemal restrukturyzacja branży, która pozwoli na
bardziej efektywne dzielenie się ograniczonymi zasobami.
FREANER: W dużej mierze tak. Na branżę wpływają różne
rzeczy. Mówiliśmy o rosnącym wskaźniku produkcji. Teraz
widzimy jej odradzanie się w połączeniu z demografią wskazującą na odchodzącą na emeryturę siłę roboczą. Producenci
nadal będą musieli stawiać czoła tym wyzwaniom, gdy będziemy iść naprzód. Nasze Centrum Technologii Reliability
360 zapewnia rozwiązanie dla producentów – ciągłe monitorowanie stanu ich krytycznych aktywów i dostarczanie
12
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SHELL OMALA

Oleje przekładniowe,
które przekładają się na biznes
Oleje Shell Omala odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu doskonałej ochrony sprzętu i wysokiej
wydajności, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne. To syntetyczne
oleje przekładniowe, które pozwalają ograniczyć przerwy w pracy przemysłowych układów
przekładniowych i gwarantują, że olej będzie należycie pełnił swoją funkcję przez długi czas.

P

roducenci przekładni rozwijają swoje produkty, wykorzystując postępy w metalurgii, technikach wytwarzania, metodach filtracji i technologiach smarowania, aby zapewnić swoim klientom konkurencyjne rozwiązania przekładniowe
o długiej żywotności. Dodatkowo większego znaczenia nabierają
kwestie związane z ochroną środowiska. Shell, odpowiadając na
potrzeby rynku wprowadził do swojej oferty syntetyczne środki
smarne neutralne emisyjnie, które oprócz bardzo dobrych parametrów eksploatacyjnych odznaczają się również zmniejszonym negatywnym wpływem na
środowisko naturalne. Gama
neutralnych emisyjnie środków
smarnych Shell Omala zapewnia klientom z sektora przemysłowego wybór produktów
charakteryzujących się wysoką
jakością pozwalającą na osiągnięcie wyższych zysków.

(ISO 12152). Te właściwości zapewniają długi okres eksploatacji
przekładni i łożysk poprzez ograniczanie recyrkulacji piany. Dodatkowo syntetyczne oleje Shell Omala utrzymują doskonałą kontrolę
utleniania, co ma bezpośrednie przełożenie na długość czasu pracy w układzie.
Syntetyczne oleje Shell Omala S4 mogą przyczynić się do wydłużenia okresu eksploatacji przekładni, zapewniając niezawodną
ochronę nawet w warunkach pracy z dużym obciążeniem. Długi
czas życia oleju, dzięki stabilności oksydacyjnej i odporności na
wpływ wysokich temperatur oraz
bardzo dobra zdolność oddzielania wody utrzymują wysoką wydajność układu przekładniowego.

Wspólnie dla ochrony
klimatu

Gama neutralnych emisyjnie
środków smarnych Shell zapewnia klientom z sektora przemyWysokowydajne oleje
słowego wybór odpowiednich
do przekładni
produktów
charakteryzujących
Shell Omala S4 GXV i S4 WE to
się jakością, dzięki której osiągną
syntetyczne środki smarne neuwyższe zyski. Poszerzenie oferty
Shell Omala S4 GXV i Shell Omala S4 WE to przemysłowe oleje
tralne emisyjnie, przeznaczone
jest ważnym elementem długoprzekładniowe opracowane z myślą o zapewnieniu doskonałej
ochrony sprzętu i wysokiej wydajności.
do przekładni przemysłowych,
terminowej strategii Shell, której
pracujących w każdych wacelem jest pomoc klientom kupurunkach. Zostały opracowane z myślą o zapewnieniu doskonałej jącym środki smarne w realizacji ich potrzeb w zakresie zrównowaochrony i wysokiej wydajności przemysłowych układów przekła- żonego rozwoju. Produkty z tej gamy są neutralne pod względem
dniowych. Spełniają wymogi branżowe i posiadają aprobaty klu- emisji dwutlenku węgla dzięki globalnemu portfelowi kredytów
czowych producentów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego węglowych Shell opartych na ochronie przyrody.
pakietu dodatków uszlachetniających w połączeniu z odpowiednimi olejami bazowymi gwarantują wydajność, która jest wymagana Shell wspiera zrównoważony rozwój
w najnowszych specyfikacjach producentów przekładni. Syntetycz- Wybierając środki smarne firmy Shell, przedsiębiorcy angażują się
ne środki smarne Shell Omala zostały stworzone, aby zapewnić w realizację polityki zrównoważonego rozwoju. Firma wprowadziła
skuteczne smarowanie w szerokim zakresie temperatur. Zapew- na rynek neutralne emisyjnie środki smarne, które stanowią bardzo
niają lepszy przepływ oleju w niskich temperaturach, przy jedno- ważny element w realizacji założonego celu: osiągnięcia zerowej
czesnym zachowaniu odpowiednich parametrów w maksymalnych emisji netto do 2050 roku, przy jednoczesnym zapewnieniu wyższej
temperaturach pracy, do 120OC. Mają również ulepszoną filtro- wydajności przy niższych emisjach, zużyciu mniejszej ilości zasobów
walność, która zwiększa odporność na pienienie nawet przy dłu- naturalnych i produkcji mniejszej ilości odpadów.
gotrwałym stosowaniu, co zostało potwierdzone testem Flender 
n
www.utrzymanieruchu.pl 		
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Innowacyjne pomiary wilgotności
piasku – większe bezpieczeństwo
w produkcji betonu
Piasek, zaraz po wodzie, jest jednym
z najczęściej pozyskiwanych zasobów
naturalnych. To także składnik wielu
przedmiotów i chemii użytkowej, jak pasta
do zębów, urządzenia elektryczne, szkło czy
ogniwa słoneczne. Oczywiście największa ilość
surowca – nawet do 95% – jest stosowana
w budownictwie. Roczne światowe wydobycie
piasku przekracza 40 mld ton – to ponad 9 razy
więcej niż ropy naftowej. Dlatego tak ważna
jest dokładna kontrola jego wilgotności na
każdym etapie produkcji.

O

statnie 30 lat przyniosło ogromny wzrost populacji Ziemi, co wywołało nieproporcjonalne zwiększenie zapotrzebowania na piasek. Budownictwo przeżywa globalny
boom, a przecież dwie trzecie budynków tworzone jest z betonu,
a ten z kolei składa się w 30-40% z piasku. W kolejnych latach zapotrzebowanie na ten surowiec będzie nadal rosnąć. Jakie własności
tego kruszywa powodują, że jest on tak pożądany?
Piasek to występujący naturalnie, nie połączony ze sobą osad,
składający się głównie z ziaren mineralnych. Do celów budowlanych
można stosować jedynie piasek rzeczny, pochodzący ze żwirowni
lub morski. Głównym jego składnikiem jest kwarc, będący bardzo
ważnym składnikiem nie tylko dla branży budowlanej, ale również
kluczowym surowcem w produkcji szkła czy półprzewodników.

Wpływ wilgotności piasku na jakość materiału
budowlanego

go z mocno związanymi ze sobą składnikami. Podczas twardnienia
świeżego betonu pewna część wody jest zużywana do jego związania. Typowo mieszanka cementowa wiąże ilość wody stanowiącą
około 40% całkowitej masy.
W praktyce, w zależności od wymagań jakościowych dla materiałów budowlanych, współczynnik woda/cement kształtuje się
na poziomie 0,5 - 0,6. Jeżeli udział wody jest za mały dla danego
zastosowania, beton będzie zawierać niezwiązany cement. Z upływem czasu, zwłaszcza gdy będzie narażony na kontakt z wodą,
pojawią się w nim spęcznienia, co będzie skutkować utratą wytrzymałości. Natomiast gdy udział wody w świeżym betonie będzie za
duży, jej nadmiar nie będzie mógł być całkowicie związany i uwidoczni się w postaci rozgałęzionych, chłonnych porów. W takiej sytuacji również straci on swoje własności wytrzymałościowe, a przez
to nie będzie spełniać wymagań jakościowych. Utworzone pory
przez kapilary mogą chłonąć znaczne ilości wody, co spowoduje, że
produkt będzie bardzo wrażliwy na mróz i łuszczenie się pod jego
wpływem.

Znane metody kontroli zawartości wody

Z wyżej wymienionych powodów współczynnik woda/cement jest
sprawdzany w świeżym betonie. Jedną z tradycyjnych i rozpowszechnionych metod pomiarowych jest metoda karbidowa. Próbka materiału jest ważona i umieszczana w zbiorniku ciśnieniowym
ze stalowymi kulkami oraz ampułką zawierającą karbid. Dokładność
tej metody oscyluje w okolicach +/- 1-3%, co w zależności od zastosowania mieszanki betonowej może nieść ryzyko utraty jakości
gotowego produktu. Dodatkowo pomiar może być obarczony błędami związanymi z niewłaściwym zważeniem próbki, a także błędami wynikającymi z nieprzeprowadzonej całkowicie reakcji z karbidem z uwagi np. na niepełny kontakt z ampułką. Wyzwaniem jest

Ziarna piasku maja niewielki rozmiar, typowo 0,1 - 2 mm, dzięki
czemu materiał ten bardzo łatwo chłonie wodę. W przypadku stosowania go w produkcji betonu, poziom wilgotności jest istotnym
elementem oceny jakościowej. W zależności od zawartości wody,
odpowiednia jej ilość musi być dodana podczas przygotowywania
mieszanki betonowej.
Potocznie nazywany współczynnik „woda/cement” określa stosunek efektywnej zawartości wody do zawartości cementu w mieszance betonowej. Zachowanie odpowiedniej proporcji jest niezwykle istotne dla utrzymania parametrów jakościowych. Zależnie
od poszczególnych obszarów zastosowań istnieją stałe, optymalne
współczynniki dla różnych mieszanek. Jeżeli ich wartość jest za niska lub za wysoka, skutkuje to pogorszeniem własności otrzymanego betonu.
Mieszanina wody i cementu tworzy tak zwaną pastę cementową, która ulega scaleniu do postaci twardego bloku cementowe-
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także czas przeprowadzenia pomiaru, który zajmuje ok. 20 minut. Metoda ta jest dość prosta
i łatwa w przeprowadzeniu, wymaga jednak dużego wysiłku związanego z przygotowaniem próbki
oraz samym pomiarem.
Inna, powszechnie stosowana metoda pomiaru wilgotności mieszanki betonowej to wygrzewanie. Nawet w przypadku dokładnie znanej ilości dodanej wody do mieszanki współczynnik, woda/cement może się różnić z powodu np. niewielkiej
ilości wody pozostałej w mieszalniku czy betoniarce, deszczu podczas transportu lub przeładunku składników. W celu sprawdzenia
współczynnika woda/cement w gotowej mieszance wykonuje się
test suszenia, pozwalający określić pozostałą ilość wody. W tym
celu, co najmniej 5 kg świeżego betonu jest ważone w metalowej
misie, a następnie całkowicie suszone w piecu o temperaturze
1050C z ciągłym mieszaniem. Całkowita ilość wody ulega wyparowaniu, gdy masa mierzonej próbki przestaje się zmniejszać. Różnica między masą próbki przed i po wysuszeniu odpowiada zawartości wody. Oprócz określenia zawartości wody konieczne jest dodatkowo wyznaczenie gęstości świeżego betonu w celu obliczenia
współczynnika woda/ cement.
Wymienione metody są czasochłonne, a co gorsza wrażliwe na
błędy. W przypadku poboru próbki istotna jest wilgotność zarówno
drobnych frakcji jak piasek, a także tych o większej ziarnistości jak
żwir. Ponadto taka próbka może być niereprezentatywna ze względu na brak właściwych proporcji między docelowymi składnikami.
W rezultacie wyniki takiego testu będą dalekie od rzeczywistych
warunków w przygotowanej mieszance. Poziom wilgotności poszczególnych składników, jak np. piasek, jest najczęściej szacowany na podstawie doświadczenia obsługi. Może się jednak zdarzyć
sytuacja, gdy z powodu warunkó w składowania czy opadów podczas transportu wilgotność surowców będzie się znacząco różnić
od zakładanej. Typowo wilgotność tego surowca wacha się w przedziale 2 do 8 %. Taka różnica może mieć znaczący wpływ na jakość
betonu. Z tego powodu wilgotność poszczególnych składników
mieszanki betonowej powinna być mierzona przed ich wymieszaniem.

jeszcze przed pomiarem wilgotności świeżego betonu. Dzięki
tej wiedzy można precyzyjnie oszacować ilość wody, którą należy
dodać do przygotowywanej mieszanki, a co za tym idzie zapewnić pożądany poziom wilgotności produktu końcowego. Czujnik
Solitrend MMP41 to rozwiązanie stosowane w przypadku różnych
materiałów sypkich o wielkości ziaren do 30 mm. Pomiar z wykorzystaniem metody reflektometrii w domenie czasu, zbliżonej co
do zasady działania do tzw. radarów falowodowych, umożliwia
wykonanie aż 100 interwałów pomiarowych na sekundę,
co przekłada się na dokładne i precyzyjne określenie uśrednionej wilgotności dla danej partii
materiału. Solitrend może być zainstalowany
poniżej włazu usypowego zbiornika, w przestrzeni gdzie materiał spada swobodnie lub
na przenośniku taśmowym przy użyciu ślizgacza. Pomiar tą metodą ma zasadniczą
zaletę – pomaga on w sterowaniu procesem, poprzez zmniejszenie ilości dozowanej
wody w przypadku stwierdzenia zbyt dużej
wilgotności mieszanki. Zbędne jest też ważenie dodatkowych składników. Pora zatem zapomnieć o czasochłonnych analizach laboratoryjnych
i zacząć mierzyć wilgotność w rzeczywistym procesie, a nie
tylko w losowej próbce, często niereprezentatywnej. Taki pomiar
jest nie tylko powtarzalny, ale również wykonywany w sposób ciągły. Zmierzone wartości mogą być widoczne na opcjonalnym wyświetlaczu lub wysyłane bezpośrednio do systemu kontrolnego.
Wprowadzając określone wartości graniczne, można także ustawić
progi alarmowe do kontrolowania właściwego dozowania wody.
Solitrend MMP41 przekonuje również zapisanymi krzywymi kalibracyjnymi dla większości stosowanych surowców, jak: piasek, żwir
czy inne kruszywa. Po pierwszym uruchomieniu urządzenie nie wymaga ponownej rekalibracji. Wysokiej jakości materiały zapewniają doskonałą wytrzymałość, a dla kruszyw o wysokich własnościach
ścierających dostępne są także wersje wykonane ze stali utwardzanej. W procesach wysokotemperaturowych można zastosować
czujnik o wytrzymałości do 1200C.

Korzyści na wyciągnięcie ręki:

•	Bezpieczeństwo procesu dzięki ciągłości pomiaru
•	Inteligentne modele obliczeniowe – filtry min. do kompensacji
przerw w ciągłości przepływu materiału, zmian w procesie, filtry
do zastosowań w wymagających warunkach
•	Właściwy czujnik do każdego zastosowania
•	Bogaty wybór akcesoriów montażowych
•	Wysoka wytrzymałość dzięki specjanej konstrukcji i wysokogatunkowym materiałom wykonania

n

Bartosz Fras
Product Manager Level and Moisture
Endress+Hauser Polska, www.pl.endress.com/solitrend

Solitrend - precyzyjne rozwiązanie do pomiaru
wilgotności

Czujniki Solitrend Endress+Hauser pozwalają dokładnie określić jak dużo wody zawierają poszczególne składniki mieszanki
www.utrzymanieruchu.pl 		
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BADANIA

WYNAGRODZENIE
BERGMAN ENGINEERING

Ponad 10 tys. zł miesięcznie! W tych
miastach pensje dla inżynierów są najwyższe
Nawet 16 tys. zł brutto dla inżyniera procesu w Małopolsce, 13 tys. zł brutto dla R&D Engineera w Warszawie,
10 tys. zł brutto dla inżyniera jakości w Gdańsku. Lista stanowisk, na których specjaliści z tytułem inżynierskim
mogą liczyć na pięciocyfrowe zarobki, jest znacznie dłuższa.

B

ranża IT zdążyła już przyzwyczaić do dobrych warunków pracy i świetnych wynagrodzeń. Rynek pracy nie jest jednak aż tak bardzo zdominowany przez
technologie informatyczne. Oprócz programistów na
wysokie pensje mogą liczyć także inżynierowie, i to
z wielu różnych sektorów. Ich zarobki, z uwzględnieniem lokalizacji miejsca pracy, przeanalizowali eksperci Bergman Engineering.
Jak podkreśla Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering, to zasłużone wynagrodzenie, bo dzięki takim ekspertom
rozwija się cała gospodarka.
– Oczywiście pod warunkiem, że ktoś oprócz dyplomu ma
odpowiednie umiejętności i potrafi je wdrożyć. Pracodawcy doskonale wiedzą, że warto dbać o takich specjalistów i to ma swoje odbicie w pensjach. Polscy inżynierowie dostają średnio 9% podwyżki
pensji po 16 miesiącach pracy, podczas gdy średnia światowa to
3%. W 2020 r. inżynierowie w Polsce zarabiali ok. 32% powyżej
mediany krajowej. Mediana płac całkowitych wyniosła 5100 zł
brutto, a mediana zarobków inżynierów 6725 zł brutto – komentuje Szpikowski.

Kogo i gdzie szukają firmy produkcyjne?

Z obserwacji firmy rekrutacyjnej Devire wynika, że postępująca
automatyzacja zakładów produkcyjnych powoduje, iż rośnie za-

Mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)
9 000
7 800

8 023

7 004
6 080
5 009

potrzebowanie na stanowiskach wysokospecjalistycznych. Chodzi o osoby, które łączą kompetencję z różnych obszarów, m.in.:
automatyki, elektroniki i IT. Same zarobki inżynierów pracujących w największych miastach są bardzo atrakcyjne.
Najlepiej płatne stanowiska inżynierskie w Warszawie (mediana zarobków):
•	R&D Engineer – 13 000 zł
•	inżynier automatyk/programista – 13 000 zł
•	inżynier procesu – 11 000 zł
TOP inżyniersko-produkcyjnych stanowisk w Gdańsku to
m.in.:
•	inżynier procesu (ekspert) – 10 000 zł
•	inżynier jakości dostawców – 10 000 zł
•	inżynier rozwoju dostawców – 10 000 zł
Z kolei Górny Śląsk, Dolny Śląsk i Małopolska to:
•	inżynier procesu (ekspert) – 16 000 zł
•	inżynier rozwoju dostawców – 16 000 zł
•	inżynier symulacji – 13 000 zł
•	inżynier projektu – 13 000 zł
Firmy stale poszukują pracowników, takich jak: automatycy,
inżynierowie, specjaliści ds. utrzymania ruchu i elektrotechnicy.
Główną przyczyną jest nieustanny i prężny rozwój nowoczesnych
technologii oraz ich coraz szersze zastosowanie w wielu sektorach. Jak wiadomo, koszty związane z procesami automatyzacji
zwracają się stosunkowo szybko i coraz więcej przedsiębiorstw
decyduje się na realizacje inwestycji automatyzowania produkcji.
Po wdrożeniu zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych zmienia się struktura zatrudnionego personelu – zmniejszeniu ulega
liczba pracowników niewykwalifikowanych.
Tomasz Szpikowski przyznaje, że promowani są przede
wszystkim inżynierowie z dużym doświadczeniem oraz wysokimi kwalifikacjami i to o nich walczą pracodawcy.
– Widzimy to w zestawieniach rynkowych, na przykład tych
przygotowanych przez Sedlak&Sedlak. Magister inżynier z doświadczeniem nieprzekraczającym jednego roku może liczyć na
medianę zarobków w wysokości 4130 zł. Doświadczenie 4-5 lat to
już niemal 2000 zł więcej. Powyżej 16 lat doświadczenia daje z kolei medianę na poziomie 9000 zł.

Którzy inżynierowie i gdzie zarabiają
najlepiej?
1 lub mniej

2–3

4–5

6–8

9–10

11–15

powyżej 16

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW), przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak
w 2020 roku.
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Według danych Sedlak&Sedlak najwyższe płace inżynierowie
otrzymują w wiodących branżach: bankowość (mediana 10 000
zł brutto), telekom (mediana 9245 zł brutto), a także IT (mediana
9100 zł brutto), energetyka (mediana 7000 zł brutto), przemysł
ciężki (mediana 7000 zł brutto).
www.utrzymanieruchu.pl

Zarobki inżynierów wg województw (2020)

Jeśli chodzi o lokalizacje, przodują tutaj największe ośrodki
przemysłowe i technologiczne. Najwyższe wynagrodzenia dla
inżynierów są kolejno w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim, pomorskim, wielkopolskim i śląskim.
Widać też różnice w zarobkach między poszczególnymi
regionami. O ile w stolicy medianę określono na 6200 zł, to na
dole stawki znalazło się województwo świętokrzyskie z pułapem 4350 zł, czyli prawie 2000 zł mniej. Wiele zależy od wielkości firmy, branży, w której działa i oczywiście jej pozycji na
rynku. Ale duże znaczenie ma również poziom samych kandydatów.
Zdaniem Tomasza Szpikowskiego każda branża zawsze będzie potrzebowała inżynierów zajmujących się rozwojem produktu i to od nich zależy, czy się w danym sektorze sprawdzą.
– Duże przedsiębiorstwa wcale nie lokują się w centrach wielkich miast, ale na ich obrzeżach, skąd blisko jest także do mniejszych miejscowości. Praca na stanowisku inżyniera to szansa dla
wszystkich zdolnych ludzi, bez względu na to, skąd pochodzą.
Najważniejsze jest to, co umieją i co mogą dać od siebie firmie,
która ich za to sowicie wynagrodzi – podsumowuje ekspert.
Autor badania:
Bergman Engineering
www.bergman-engineering.pl
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z całego świata

Magazyn

Portal

Dodatki tematyczne

Newslettery

E-wydanie

designed by Freepik

Zamów prenumeratę
www.controlengineering.pl

BADANIA

UTRZYMANIE RUCHU

Amanda Pelliccione, Jack Smith i Kevin Parker

Raport o stanie utrzymania ruchu
w fabrykach w 2021r.
Utrzymanie ruchu, podobnie jak sama produkcja, to szybko zmieniające się środowisko. Średnio zakłady
zlecają na zewnątrz ponad 20% działań związanych z utrzymaniem ruchu.

W

yniki tegorocznego badania magazynu
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu dotyczącego utrzymania ruchu, corocznej
ankiety przeprowadzanej wśród czytelników marki, nie różnią się radykalnie
od poprzednich lat, chociaż sam rok był zupełnie inny niż
wszystkie poprzednie. W najtrudniejszych momentach pandemii producenci mieli do spełnienia trzy punkty:
a) chronić pracowników,
b) 	zarządzać ryzykiem w celu zapewnienia ciągłości działalności,
c) zwiększać produktywność na odległość.
Byłoby wspaniale, gdyby zasadniczy charakter pracy producentów był szerzej i częściej dostrzegany.

Radzenie sobie ze wstrząsami wtórnymi

Pandemia wywołała wstrząs w systemach produkcji i łańcucha dostaw. Spowolnienia i niedobory trwają do dziś. Podobnie jak rosnące ceny materiałów, na przykład ceny stali.
Wzrost kosztów produkcji zwiększył koszty wytwarzania stali
o około 25%. Tradycją jest, że w obliczu takiego wstrząsu podważa się wcześniejsze podejście. Tak też się dzieje. Ale w tej
chwili wszyscy widzą niedobór siły roboczej, bez wyraźnego


Pandemia wywołała wstrząs w systemach produkcji
i łańcucha dostaw. Spowolnienia i niedobory trwają
do dziś. Podobnie jak rosnące ceny materiałów, na
przykład ceny stali. Wzrost kosztów produkcji zwiększył
koszty wytwarzania stali o około 25%.
zrozumienia jego przyczyn. – Jacy pracownicy nie są obecnie
poszukiwani w branży produkcyjnej? – Pyta Jim Freaner, starszy dyrektor w ATS. – Powiązaną kwestią jest to, w jaki sposób
firmy chcą zakontraktować tę siłę roboczą. Wśród ograniczeń
COVID większość producentów przyjęła krótkoterminową
perspektywę, aby wypełnić luki w swoich organizacjach. Znajdują dziurę i łatają ją, krótkoterminowo. Nadchodzą jednak
dalsze zmiany. Zmiany demograficzne wśród pracowników
i wynikająca z nich luka w umiejętnościach w przemyśle produkcyjnym poprzedzają pandemię. Wprowadzenie nowych
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technologii do środowisk produkcyjnych, choć niewątpliwie
mile widziane, tylko zaostrza problem. – Po wyjściu z COVID,
sytuacja będzie bardziej przewidywalna. Patrzymy z innej
perspektywy i jesteśmy gotowi pomóc producentom w rozwiązaniu problemu, jakim jest dotkliwy brak wykwalifikowanej
siły roboczej – powiedział Freaner. Już teraz 88% zakładów
zleca na zewnątrz niektóre lub wszystkie czynności związane z utrzymaniem ruchu, przy czym przeciętny zakład zleca
na zewnątrz 23% tych czynności, jak wynika z badania Inżynieria & Utrzymanie Ruchu dotyczącego utrzymania ruchu.
Freaner dostrzega, że zmiany demograficzne w połączeniu
z postępem technologicznym zacierają granice odpowiedzialności, jeśli chodzi o procedury konserwacji. – Dawniej, gdy
pojawiał się problem z maszyną, istniał wyraźny podział na
to, za co odpowiedzialni byli operatorzy w zakładzie, ludzie
z działu utrzymania ruchu i szeregowi pracownicy, a także
to, co mógł zrobić producent sprzętu. Te granice się zacierają.
W ciągu najbliższych kilku lat tradycyjne role i opisy stanowisk
pracy w zakładach produkcyjnych ulegną zmianie – powiedział Jim Freaner.

Droga przed nami

Ożywienie gospodarcze będzie trwało przez resztę 2021 roku,
twierdzą dyrektorzy ds. zakupów i zaopatrzenia w półrocznej
prognozie gospodarczej na wiosnę 2021 roku, wydanej przez
Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Oczekiwania na pozostałą część 2021 r. nieco się wzmocniły w porównaniu z grudniem 2020 r., ponieważ jest nadzieja, że pandemia skończy
się; zarówno sektor produkcyjny, jak i usługowy sygnalizują
ekspansję – podał ISM.

Najważniejsze wyniki badania

Najważniejsze wnioski z badania magazynu Inżynieria &
Utrzymanie Ruchu 2020 dotyczącego utrzymania ruchu
w przemyśle obejmują następujące kwestie:
•	88% zakładów przemysłowych stosuje strategię prewencyjnego utrzymania ruchu; 52% posiada skomputeryzowany system zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS),
a 51% stosuje metodę „run-to-failure”.
•	46% zakładów przeznacza do 10% swoich rocznych kosztów operacyjnych na procesy utrzymania ruchu; 41%
przeznacza na utrzymanie ruchu ponad 10% tego budżetu. Przeciętny zakład poświęca 33 godziny tygodniowo na
www.utrzymanieruchu.pl

planowe utrzymanie ruchu, co stanowi wzrost z 20 godzin w porównaniu z danymi z 2020 r.
•	Urządzenia produkcyjne, urządzenia obrotowe (silniki,
układy przeniesienia napędu itp.) oraz systemy hydrauliczne (pneumatyczne, hydrauliczne itp.) to trzy obszary,
w których zakłady przeznaczają najwięcej środków na
konserwację, a następnie urządzenia do transportu materiałów i wewnętrzne systemy dystrybucji energii elektrycznej.
•	88% zakładów zleca na zewnątrz niektóre lub wszystkie
działania związane z konserwacją; przeciętny zakład zleca na zewnątrz 23% swoich działań konserwacyjnych.
Głównymi przyczynami zlecania na zewnątrz są: istniejąca umowa z producentem lub dostawcą, brak umiejętności wśród obecnego personelu oraz brak czasu i siły
roboczej do poświęcenia na konserwację.
•	Zespoły konserwatorów są najczęściej szkolone w zakresie podstawowych umiejętności mechanicznych
i elektrycznych/elektronicznych, a także w zakresie bezpieczeństwa. Inne rodzaje szkoleń obejmują silniki, przekładnie, łożyska i smarowanie.
•	
Najczęstsze technologie wykorzystywane przez zakłady do monitorowania i/lub zarządzania konserwacją to
systemy CMMS, arkusze kalkulacyjne/harmonogramy
tworzone wewnętrznie oraz zautomatyzowane harmonogramy konserwacji.
•	Główną przyczyną nieplanowanych przestojów w obiektach przemysłowych jest starzejący się sprzęt, a następnie


Ożywienie gospodarcze będzie trwało przez
resztę 2021 roku, twierdzą dyrektorzy ds. zakupów
i zaopatrzenia w półrocznej prognozie gospodarczej na
wiosnę 2021 roku, wydanej przez Instytut Zarządzania
Podażą (ISM)
awarie mechaniczne, błędy operatorów i brak odpowiedniego przeszkolenia. Ponad połowa zakładów planuje
modernizację sprzętu, aby zmniejszyć liczbę nieplanowanych przestojów.
•	Największym wyzwaniem dla poprawy utrzymania ruchu w obiektach przemysłowych jest starzejący się sprzęt.
Inne przeszkody to brak zrozumienia nowych opcji
i technologii, brak zasobów lub personelu oraz przestarzała technologia.
•	48% zakładów zezwala na korzystanie z podłączonych
urządzeń podczas monitorowania sprzętu produkcyjnego w celu przechwytywania danych z maszyn, analizy
i wprowadzania ulepszeń przez działy utrzymania ruchu,
inżynierów i/lub technologii operacyjnej/informatycznej
(OT/IT).
•	Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i powiązane technologie pomogły zakładom lepiej zrozumieć stan maszyn,
poprawić niezawodność oraz lepiej przewidywać i zapobiegać awariom sprzętu. 

n

Które z poniższych strategii i narzędzi utrzymania ruchu
są obecne w Państwa zakładzie?
Program konserwacji
zapobiegawczej

88%

Skomputeryzowany system
zarządzania konserwacją (CMMS)

52%

Konserwacja reaktywna
(run-to-failure)

52%

Utrzymanie predykcyjne (PdM)
wykorzystujące narzędzia analityczne

40%

Utrzymanie ruchu zorientowane na
niezawodność (RCM) z wykorzystaniem
analizy danych operacyjnych

Inne

www.utrzymanieruchu.pl 		

40%

40%
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Jak długo mniej więcej pracuje Pan/Pani w przemyśle produkcyjnym?
mniej niż 5 lat

40 lat lub dłużej

5–9 lat

11%

7%
10%

30–39 lat

21%
25%
10–19 lat

26%

20–29 lat

Ile mniej więcej godzin tygodniowo Państwa zakład poświęca na wykonywanie
zadań związanych z konserwacją?
mniej niż 10

nie wiem

4%

11%
10 do 19

20%
40 i więcej

44%

12%
9%
20 do 29

30 do 39

20
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Jakie czynniki doprowadziły do outsourcingu działań związanych
z utrzymaniem ruchu w Państwa zakładzie?
Umowa z producentem
/dostawcą

44%

Brak umiejętności wśród
obecnego personelu

40%

Brak czasu, siły roboczej do
poświęcenia na konserwację

39%

Brak dostępności
niezbędnego sprzętu

36%

Zbyt wiele wymaganych
specjalistycznych umiejętności

32%

Problem ze znalezieniem
wyszkolonego personelu

31%

Chęć obniżenia kosztów

29%

Niewystarczający budżet do
zatrudnienia nowych osób

24%

Ograniczenia związków
zawodowych

9%

Inne

Nie wiem

4%

1%

W jaki sposób technologia IIoT wpływa na działania związane
z utrzymaniem ruchu w Państwa zakładzie?
Pomaga nam lepiej zrozumieć stan
maszyn i poprawić nasze reakcje

32%

Pomaga lepiej przewidywać
i zapobiegać awariom sprzętu

31%

Poprawia produktywność
i terminowość dostaw

26%

Nie ma wpływu

24%

Zmienia umiejętności, które technicy
utrzymania ruchu muszą posiadać, aby
korzystać z nowych technologii

19%

Kontroluje wydatki na konserwację
i obniża koszty pracy

19%

Zwiększa rentowność

Nie wiem

www.utrzymanieruchu.pl 		
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Jakie są kluczowe wyzwania związane z usprawnieniem konserwacji
w Państwa zakładzie?
Starzejący się sprzęt

67%

Brak zrozumienia nowych
opcji/technologii

37%

Brak zasobów lub personelu

34%

Przestarzała technologia

34%

Brak budżetu

29%

Brak szkoleń

28%

Brak wsparcia
ze strony kierownictwa

26%

Przekonanie pracowników do
słuszności wprowadzanych zmian

23%

Złe planowanie,
niewdrażanie planów
Inne

Nie dotyczy

20%

2%

1%

Jaki procent rocznego budżetu operacyjnego Państwa zakładu
jest przeznaczany na konserwację?
nie wiem

do 5%

13%

więcej niż 15%

17%

17%
29%
5% do 10%

24%

11% do 15%
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Jaka jest główna przyczyna nieplanowanych przestojów w Państwa zakładzie?
1% inne

3% złe zarządzanie zapasami
w magazynie części

1% nie wiem

3% zły projekt/konstrukcja sprzętu
niedobór wykwalifikowanych techników
brak konserwacji

5%
6%

brak odpowiedniego
szkolenia

starzejący się sprzęt

7%

42%

11%
błąd operatora

21%

awaria mechaniczna

W jakim stopniu Państwa zakład wykorzystuje połączone ze sobą urządzenia
do zdalnego monitorowania sprzętu produkcyjnego?
nie wiem

3% urządzenia są w pełni zintegrowane
z ogólnozakładowym systemem IIoT

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

5%
14%
48%

używamy ich do zbierania danych
o maszynach, analizy i usprawnień
w zakresie utrzymania ruchu,
inżynierów i/lub OT/IT.

30%

nie używamy ich obecnie, ale
analizujemy i możemy rozważyć ich
wykorzystanie w przyszłości

www.utrzymanieruchu.pl 		
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ROZWIĄZANIA

PREWENCYJNE UTRZYMANIE RUCHU
Lora Mays, Accruent

Pięć strategii w celu osiągnięcia światowej
klasy konserwacji zapobiegawczej
Proces przeprowadzany krok po kroku zapewnia lepsze wyniki i większą niezawodność.

O

becnie, bardziej niż kiedykolwiek, producenci muszą skupić się na tworzeniu programów
konserwacji zapobiegawczej jako podstawy do
budowania swojej konkurencyjności na rynku.
W końcu najwyższa wydajność urządzeń produkcyjnych napędza rentowność i może wpłynąć na sukces
operacyjny organizacji. Aby zapewnić wysoką wydajność, producenci powinni skupić się na wdrożeniu światowej klasy programu konserwacji zapobiegawczej, który możemy za takowy
uznać, gdy 90% lub więcej działań utrzymania to konserwacja
zapobiegawcza, przeprowadzana bez konieczności wyłączania
maszyn z eksploatacji. Skupienie się na konserwacji zapobiegawczej przynosi organizacji korzyści na wiele sposobów. Po
pierwsze, znacznie obniża koszty związane z konserwacją.
Koszty konserwacji awaryjnej mogą być nawet pięciokrotnie
wyższe niż koszty tej samej czynności wykonywanej w sposób
planowy, a to nie uwzględnia nawet utraty przychodów spowodowanej zmniejszeniem zapasów produktów.
Po drugie, konserwacja zapobiegawcza pozwala organizacji zajmującej się konserwacją skupić się na priorytetach
wyższego rzędu. Podniesienie poziomu planowania z podejścia taktycznego do strategicznego może pomóc przedłużyć
żywotność kluczowych aktywów. Dodatkowo zespół utrzymania ruchu może się stać kluczowym orędownikiem większych
decyzji strategicznych w organizacji, takich jak planowanie
kapitałowe. Rozważ wcielenie w życie poniższych strategii,
które pomogą twojemu zespołowi stworzyć światowej klasy
program konserwacji zapobiegawczej i doświadczyć wynikających z niego korzyści operacyjnych.

1. Dokonaj przeglądu

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur konserwacji zapobiegawczej, zwłaszcza jeśli nie są one jeszcze wdrożone, należy
przeprowadzić przegląd i zrozumieć, jakie zasoby i programy
istnieją obecnie. Bez wglądu w bieżące działania zrozumienie
kluczowych braków i obszarów wymagających poprawy może
się okazać niemożliwe.
Przegląd powinien obejmować:
• Aktywa. Bez dokładnego zrozumienia posiadanych aktywów i związanych z nimi warunków nie można wdrożyć
solidnego programu konserwacji zapobiegawczej.
• Procedury. Zrozumienie aktualnej biblioteki procedur organizacji może pomóc w szybkiej identyfikacji wszelkich luk,
które mogą istnieć w procesach. Może również dostarczyć
kontekstu do tego, gdzie leżą priorytety twojego zespołu.
24
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 udzie. Wiedza o tym, jak zespół utrzymania ruchu
L
spędza swój dzień, może pomóc organizacji w lepszym
wykorzystaniu ich talentów. Chociaż czynność ta może
być czasochłonna, może być również najbardziej owocna, ponieważ pracownicy często dzielą się informacjami
o tym, gdzie widzą kluczowe luki w obecnych procesach
i procedurach, które mogą nie być oczywiste.

2. Ustanowienie standardowych procedur
operacyjnych dla konserwacji reaktywnej
i prewencyjnej.

W miarę powiększania się organizacji, czy to poprzez dodawanie kolejnych zmian, czy lokalizacji, robienie rzeczy
w sposób, w jaki zawsze były robione, niekoniecznie będzie najlepszym wyborem. Pewna amerykańska firma produkująca wyroby metalowe, która szybko się rozrastała,
przekonała się o tym na własnej skórze. Po dodaniu dwóch
dodatkowych zakładów wyposażonych w ten sam sprzęt zauważyła, że jeden zakład miał znacznie więcej przestojów
niż drugi. Inżynierowie i technicy regularnie przeprowadzali konserwację zapobiegawczą, a także sumiennie i szybko
reagowali na zgłoszenia dotyczące konserwacji reaktywnej.
Mimo to bezprecedensowy czas przestoju w nowej lokalizacji był tak wysoki, że wpływał na jej rentowność. Organizacja porównała procedury konserwacji zapobiegawczej, które
zostały przeprowadzone na sprzęcie w ciągu ostatniego miesiąca, i odkryła, że są one nieporównywalne ze sobą. Ponieważ nie posiadała standardowych procedur operacyjnych,
pracownicy w każdym zakładzie musieli działać na własną
rękę – określając najlepszy sposób podejścia do różnych
scenariuszy w oparciu jedynie o informacje, które otrzymali. Ustanawiając standardowe procedury operacyjne we
wszystkich obiektach, organizacje mogą znacznie poprawić
wyniki zarówno reaktywnej, jak i prewencyjnej konserwacji. Procedury te mogą być tak proste, jak określenie typów
narzędzi, które powinny być używane do poszczególnych
zadań konserwacyjnych, lub tak złożone, jak określenie
dokładnej procedury demontażu urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy lub konserwacji. W przypadku tego
producenta byli oni w stanie ustanowić ustalone procedury,
aby sprowadzić czas przestoju do normalnego poziomu.

3. Stwórz politykę niezawodności
i konserwacji z planem usprawnień.

Planowanie jest kluczem do zwiększenia efektywności koszwww.utrzymanieruchu.pl

towej działań konserwacyjnych. Aby zapobiec awariom,
należy opracować solidną politykę niezawodności i konserwacji, która obejmuje plan usprawnień. Eksperci branżowi zalecają, aby plan usprawnień zawierał dokumentację
dla harmonogramu 3- i 5-letniego. Sama polityka powinna
określać cele, zadania i kluczowe obowiązki dla zespołu. Inne
istotne elementy w dokumencie obejmują:
• stan obecny w porównaniu z przyszłymi celami,
• kluczowe wskaźniki wydajności (KPI),
• znaczenie KPI i wartość organizacyjna,
• wewnętrzne uznanie za osiąganie celów,
• znaczenie niezawodności dla całej organizacji.
Kiedy już określisz swoją politykę i plany usprawnień,
zastanów się, w jaki sposób będziesz je przechowywać i jacy
pracownicy będą mieć do nich dostęp. Wykorzystując rozwiązania technologiczne, takie jak skomputeryzowany system zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), można zapewnić, że każdy będzie miał do nich łatwy dostęp i będzie
mógł je w każdej chwili przejrzeć.

4. Wykorzystaj technologię do rozwoju
programu konserwacji zapobiegawczej.

Przez dziesięciolecia automatyzacja zakładów produkcyjnych
pomagała w optymalizacji ich wyposażenia. Do dziś pomaga
organizacjom produkcyjnym znacznie obniżyć koszty, zarówno z punktu widzenia produkcji, jak i ludzi. Gdzie zatem znajduje się technologia konserwacji zapobiegawczej? Wykorzystując rozwiązania CMMS, można wykorzystać dane uzyskane
w procesie automatyzacji zakładu do podniesienia poziomu
konserwacji zapobiegawczej. Korzystanie z procesów ręcznych, takich jak arkusze kalkulacyjne czy nawet dokumenty
papierowe, do zarządzania harmonogramami konserwacji
prewencyjnej pochłania czas, sprzyja powstawaniu zbędnych
dokumentów i pochłania zasoby. Rozwiązanie CMMS umożliwia automatyczną aktualizację wszystkich danych zgodnie
z regularnym harmonogramem i zawiera dokładne informacje, które są niezbędne do wykonania zlecenia. Inżynier lub
technik pracujący w terenie może użyć swojego urządzenia
mobilnego, aby pobrać wszystkie potrzebne informacje – konkretne zlecenie, informacje o procedurze i szczegóły kontroli
– i rejestrować swoją pracę oraz ustalenia na bieżąco. Ponadto
rozwiązanie CMMS może śledzić, jak zespoły spędzają czas na


Aby zapewnić wysoką wydajność,
producenci powinni skupić się na
wdrożeniu światowej klasy programu
konserwacji zapobiegawczej, który
możemy za takowy uznać, gdy 90% lub
więcej działań utrzymania to konserwacja
zapobiegawcza, przeprowadzana
bez konieczności wyłączania maszyn
z eksploatacji.
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co dzień, aby pomóc działom w bardziej efektywnym planowaniu na przyszłość. Wykorzystanie funkcji analityki biznesowej
i raportowania daje działom utrzymania ruchu możliwość zaprezentowania działań i sposobu, w jaki uzyskują one kluczowe
wskaźniki wydajności.

5. Zapewnienie 100% realizacji
konserwacji zapobiegawczej zgodnie
z „zasadą 10%”.

Często firmy wyznaczają 10-dniowy lub nawet 30-dniowy termin na wykonanie comiesięcznych procedur konserwacji zapobiegawczej, aby dać technikom czas potrzebny na wykonanie zadań. W takiej sytuacji jest prawdopodobne, że procedury
konserwacji zapobiegawczej są wykonywane sporadycznie, co
może ograniczyć ich skuteczność. Na przykład comiesięczne zadanie konserwacji zapobiegawczej pojawia się na początku lipca,
ale z powodu urlopów i innych problemów w zakładzie zostaje
opóźnione do końca miesiąca. Zadanie to jest nadal uznawane
za wykonane na czas, a zatem zgodne z przepisami. W sierpniu
technik ma wystarczająco dużo czasu, aby zakończyć konserwację zapobiegawczą drugiego dnia miesiąca. Nadchodzi wrzesień
i pojawia się w nim wiele takich samych problemów jak w lipcu,
więc nie jest on ukończony do końca miesiąca. Brak spójności
w obrębie tych miesięcy utrudnia przeprowadzanie konserwacji
zapobiegawczej, która musi być wykonywana zgodnie z regularnym i spójnym harmonogramem. Z tego powodu ważne jest, aby
skupić się na zasadzie 10% w konserwacji zapobiegawczej: zadanie musi być wykonane w ciągu 10% odchylenia od częstotliwości czasowej żądania. W przypadku 30-dniowej konserwacji
zapobiegawczej, aby zachować zgodność z przepisami, zadanie
musi zostać wykonane w ciągu 1,5 dnia po obu stronach terminu. Dążenie do stuprocentowej zgodności z zasadą 10% może
znacząco poprawić wyniki w zakresie konserwacji zapobiegawczej, ponieważ optymalizuje niezawodność urządzeń i ograniczy
ich awarie, czyniąc z firmy światowej klasy organizację zajmującą
się konserwacją zapobiegawczą. Niezależnie od tego, czy organizacja zarządza prewencyjnymi działaniami konserwacyjnymi
ręcznie, czy za pomocą rozbudowanego programu zarządzania
cyklem życia aktywów, zawsze istnieje możliwość poprawy – nawet wtedy, gdy konserwacja nie wymaga reakcji. Po wprowadzeniu polityki niezawodności i konserwacji oraz związanych z nią
planów usprawnień wymagają one ciągłego doskonalenia, aby
zapewnić, że spełniają dynamiczne wymagania branży i organizacji. W rzeczywistości organizacje posiadające światowej klasy
programy konserwacji zapobiegawczej poświęcają co kwartał
czas na ocenę aktualnego stanu programu i możliwości jego
udoskonalenia. Jednak raz ustanowiony program konserwacji
otwiera drzwi do rozszerzenia go o techniki i technologie konserwacji predykcyjnej.
Lora Mays jest kierownikiem ds. marketingu produktów w firmie
Accruent, która dostarcza rozwiązania
do zarządzania nieruchomościami i obiektami
ponad 4000 klientów w 120 krajach.
n
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FIRMA PREZENTUJE
BOSCH REXROTH

Serwis predykcyjny: Dowiedz się
dziś, czego można spodziewać się
jutro i w dalszej przyszłości
Kontrakty serwisowe obejmujące eksplorację danych zwiększają dostępność maszyn i systemów.

P

ołączenie maszyn w standardzie Przemysłu 4.0 umożliwia rejestrację i ocenę dużych ilości danych. Firma Bosch
Rexroth wykorzystuje je w nowym pakiecie usług ODiN
(Online Diagnostics Network), umożliwiając stałe monitorowanie
warunków pracy systemów hydraulicznych. W ten sposób można
z wyprzedzeniem identyfikować zmiany stanu kluczowych elementów i wykonywać niezbędną konserwację oraz naprawy, zanim
usterka komponentu spowoduje awarię całego systemu.
„Czytelnicy, którzy kupili tę książkę, interesują się również tym
artykułem”. Duże sklepy internetowe już wykorzystują eksplorację
danych w swojej codziennej działalności. Mogą dzięki temu oferować indywidualne rekomendacje i tworzyć wartość dodaną dla
swoich klientów. Firma Bosch Rexroth wykorzystuje to podejście
w przypadku klientów przemysłowych, analizując stan systemów
hydraulicznych, aby wykryć zużycie elementów z wyprzedzeniem.
Każdy nowo podłączony system poszerza bazę danych, dzięki czemu serwis ODiN zwiększa swoje możliwości prognozowania zużycia, wykorzystując samouczące się algorytmy.
W ramach kontraktu serwisowego firma Bosch Rexroth rekomenduje niezbędne prace i wykonuje je. To pozwala ograniczyć

26
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Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania, firma Bosch Rexroth wprawia w ruch maszyny
i urządzenia dowolnej wielkości, gwarantując dużą moc, wydajność i bezpieczeństwo. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn
i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym
podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom
firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi urządzeniami. Bosch Rexroth
oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię
przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu Rzeczy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com.

koszty konserwacji, ponieważ wymieniane są tylko zużyte części.
Znacznie zmniejsza się również ryzyko kosztownej awarii systemu.
Ta oferta serwisowa jest szczególnie interesująca dla operatorów
systemów, których przestoje wiążą się z wysokimi kosztami, np.
w branży okrętowej i morskich instalacji wydobywczych, górnictwie
i transporcie materiałów, metalurgii, przemyśle celulozowo-papierniczym oraz cukrowniczym.

www.utrzymanieruchu.pl

Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie

Ciągłe gromadzenie danych nie wywiera niekorzystnego wpływu
na procesy. Dane są przesyłane do systemu ODiN z wykorzystaniem bezpiecznych, szyfrowanych mechanizmów. Magazynowanie i przetwarzanie danych odbywa się na serwerach firmy Robert
Bosch GmbH, z zachowaniem surowych zasad zabezpieczania danych, obowiązujących w Grupie.

Szeroki zakres usług

ODiN rozszerza ofertę firmy Bosch Rexroth w zakresie monitorowania stanu systemów hydraulicznych. W najprostszej formie systemy
pomiarowe, takie jak liczniki cząstek stałych, sygnalizują osiągnięcie
krytycznej wartości granicznej dla płynu hydraulicznego. Na kolejnym etapie usługa monitorowania systemu jest uzupełniana o ocenę dodatkowych informacji, takich jak dane napędu.

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii
i usług. Zatrudnia około 394 500 pracowników na całym świecie
(wg danych z wtorek, czwartek, 31 grudnia 2020 r.). Według
wstępnych szacunków wygenerowała w 2020 roku obrót w wysokości 71,6 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły
konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Będąc wiodącą
firmą w świecie Internetu Rzeczy (IoT), Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0
oraz mobilności usieciowanej. Wizją grupy Bosch jest mobilność,
która jest rozwijana w sposób zrównoważony, bezpieczny i ciekawy. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii
czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując
własną chmurę IoT Cloud, Bosch oferuje klientom zintegrowane
i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy.
Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie łączności za pomocą produktów i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) albo stworzonych lub wyprodukowanych przy jej pomocy.
Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość
życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie,
Bosch tworzy technologię, która jest „stworzona do życia“. Grupę
Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440
spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, globalna sieć
produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy Bosch jest obecna
niemal we wszystkich krajach na świecie. Innowacyjna moc stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch
zatrudnia 73 000 współpracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi w 126 miejscach na całym świecie, a także
około 30 000 twórców oprogramowania.
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresami
www.bosch.com, www.iot.bosch.com,
www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

W wariancie wszechstronnym użytkownicy systemu ODiN regularnie otrzymują raport z informacjami o stanie maszyny i zalecanymi działaniami. Aktualny stan maszyny można również monitorować za pomocą portalu internetowego. Użytkownicy wiedzą zatem
już dziś, czego można spodziewać się jutro i w dalszej przyszłości
i mogą wykonywać konserwację z wyprzedzeniem dzięki usłudze
firmy Bosch Rexroth.

Kontakt dla czytelników:

Biura Regionalne:

mgr inż. Jarosław Sobieski
tel.: + (22) 738 19 55
e-mail: jaroslaw.sobieski@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl

Gdańsk: ul. Galaktyczna 32,
80-299 Gdańsk
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75
gdansk@boschrexroth.pl

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Centrala:
ul. Jutrzenki 102/104,
02-230 Warszawa
tel.: (22) 738 18 00, fax: (22) 758 87 35
info@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl

Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01
katowice@boschrexroth.pl

www.utrzymanieruchu.pl 		

Poznań: ul. Wichrowa 1a, 60-449 Poznań
tel.: (61) 816 77 60, fax: (61) 816 77 64
poznan@boschrexroth.pl

Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19,
35-016 Rzeszów
tel.: (17) 275 55 00, fax: (17) 275 55 09
rzeszow@boschrexroth.pl
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24,
70-486 Szczecin
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77
szczecin@boschrexroth.pl
Wrocław: ul. Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24
wroclaw@boschrexroth.pl
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SPRĘŻONE POWIETRZE
Rob Milner, Teledyne FLIR.

Korzyści ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne, uzyskiwane z wykrywania
i usuwania nieszczelności w instalacjach
sprężonego powietrza
Działania prewencyjne, polegające na wykrywaniu oraz likwidacji nieszczelności w instalacjach sprężonego
powietrza, odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju środowisk produkcyjnych. Uzyskuje się
korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, zgodne z koncepcją tzw. potrójnej linii przewodniej (ang.
triple bottom Line – TBL).

S

prężone powietrze jest jednym z najdroższych
i najbardziej podstawowych mediów w wielu gałęziach przemysłu. Często jego koszty przewyższają koszty energii elektrycznej, gazu ziemnego
czy wody, zużywanych przez pracującą fabrykę
oraz dla celów konserwacyjnych. Jednak nawet jedna trzecia sprężonego powietrza jest co roku tracona z powodu
nieszczelności w instalacjach oraz nieefektywności. Dlatego odnajdowanie nieszczelności oraz ich usuwanie jest
niezbędne organizacji przemysłowej do obniżenia kosztów,
zwiększenia wydajności oraz redukcji śladu węglowego. Jed-

1

Szum
mikrofonu

mikrofon

Częstotliwość [Hz]
Wykryty sygnał
16,5 kHz
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Szum mikrofonu
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Szum mikrofonu
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Częstotliwość [Hz]
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Zapobieganie marnotrawstwu energii

Nieszczelności w instalacjach pneumatycznych są poważnym źródłem marnotrawstwa energii. Według amerykańskiej agencji EERE (Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, urząd ds. efektywności energetycznej i energii
odnawialnej) nieszczelności te pochłaniają około 20–30%
całkowitej objętości sprężonego powietrza generowanego
w zakładzie przemysłowym. Ponadto wycieki sprężonego
powietrza są przyczyną problemów z działaniem instalacji
pneumatycznej takich jak wahania ciśnienia, które prowadzą do mniejszej wydajności narzędzi i sprzętu pneumatycznego, co może negatywnie wpływać na produkcję. Dodatkowo niezlokalizowane nieszczelności mogą wymagać
zwiększenia mocy kompresorów lub zainstalowania dodatkowych, co prowadzi do generowania niepotrzebnych kosztów. Nieszczelności mogą również doprowadzić do skrócenia czasu eksploatacji oraz zwiększenia potrzeb konserwacji
kompresorów, ze względu na niepotrzebne częstsze załączanie i wydłużony przez to czas pracy tych urządzeń.
W ramach oszczędzania energii i zasobów można znacznie obniżyć koszty za pomocą proaktywnego wykrywania
nieszczelności. Wspomniana agencja EERE przeprowadziła
badania w pewnej fabryce chemicznej, która rozpoczęła re-

Wykryty sygnał
18,5 kHz

124
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nocześnie potencjalnie może to poprawić relacje pomiędzy
kluczowymi zainteresowanymi stronami oraz inwestorami.
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Wpływ liczby mikrofonów kamery do obrazowania
akustycznego na zdolność wykrywania nieszczelności
w instalacjach sprężonego powietrza. Źródło: Teledyne
www.utrzymanieruchu.pl

Szum tła

Amplituda [dB]

Szum
wyciekającego
powietrza

Częstotliwość [Hz]

alizację programu zapobiegania nieszczelnościom w instalacji sprężonego powietrza. Wykonano przegląd instalacji
i pokazano, w jaki sposób można znacznie obniżyć koszty
dla zakładu za pomocą działań naprawczych.
Aby ulepszyć standardy energetyczne, należy zmniejszyć marnotrawstwo oraz przestrzegać wymagań określonych przepisami, podatkami i przez inwestora. Ponadto
wiele organizacji przemysłowych planuje wdrożyć standardy zarządzania energią zgodnie z ISO 50001. Podobnie jak
inne standardy ISO systemów zarządzania, certyfikat ISO
50001 nie jest obowiązkowy, jednak wymaga od organizacji
opracowania polityki bardziej efektywnego zużywania energii. Obejmuje to ustalenie celów i zadań, wymaganych do
realizacji tej polityki, wykorzystanie danych w celu lepszego
zrozumienia zużycia energii i podjęcia odpowiednich decyzji w tej sprawie, mierzenia wyników, sprawdzania i raportowania realizacji polityki w praktyce oraz ciągłego poprawiania zarządzania energią. Gdy liderzy organizacji podejmują
decyzję o wdrożeniu tych standardów, to ich obowiązkiem
staje się określenie śladu węglowego organizacji i pokazanie
stronom zewnętrznym oraz inwestorom, że firma wdrożyła
efektywny system zarządzania energią.

Ustalenie metody lokalizacji
nieszczelności

Niezależnie od tego, czy organizacja planuje wdrożenie ISO
50001, czy po prostu chce zwiększyć efektywność energetyczną fabryki w celu redukcji kosztów, identyfikowanie
nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza jest niezbędne, jednak może być szczególnie trudne w hałaśliwym
środowisku hali produkcyjnej. A zatem identyfikowanie
www.utrzymanieruchu.pl 		

Porównanie dźwięków
towarzyszących wyciekowi
sprężonego powietrza
z dźwiękami otoczenia
w celu ustalenia optymalnej
częstotliwości pracy
wykrywacza nieszczelności
w hałaśliwym otoczeniu.
Źródło: Teledyne

najodpowiedniejszych metod czy narzędzi dla danej sytuacji jest kluczowe, aby program został skutecznie wdrożony
i przyniósł korzyści.

Test nieszczelności za pomocą roztworu
mydła

Tradycyjną metodą lokalizowania nieszczelności w instalacjach pneumatycznych jest naniesienie roztworu mydła
na podejrzewane miejsce wycieku i obserwowanie, czy nie
pojawiają się bąbelki powietrza. Metoda ta sprawdza się,
jeśli miejsce wycieku jest znane, a system znajduje się pod
odpowiednim ciśnieniem. Jednak gdy miejsce wycieku jest
nieznane, lokalizowanie nieszczelności może być uciążliwe,
gdyż operatorzy muszą nanosić roztwór mydła na całe podejrzane urządzenie czy maszynę i obserwować, czy nie pojawiają się bąbelki powietrza. A zatem tego typu test może
być czasochłonny i kłopotliwy, przy czym niekoniecznie dostarcza wystarczających danych potwierdzających wielkość
nieszczelności i natężenie wypływającego powietrza.


Nawet jedna trzecia sprężonego powietrza
jest co roku tracona z powodu nieszczelności
w instalacjach oraz nieefektywności. Dlatego
odnajdowanie nieszczelności oraz ich usuwanie jest
niezbędne organizacji przemysłowej do obniżenia
kosztów, zwiększenia wydajności oraz redukcji
śladu węglowego. Jednocześnie potencjalnie
może to poprawić relacje pomiędzy kluczowymi
zainteresowanymi stronami oraz inwestorami.
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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Odległość maksymalna [m]

Maksymalna odległość wykrywacza od źródeł dźwięku
dla różnych częstotliwości pracy

Częstotliwość [Hz]

Wykrywanie nieszczelności za pomocą
pojedynczego mikrofonu

Ultradźwiękowe (akustyczne) wykrywacze nieszczelności potrafią lokalizować miejsca wycieków, wykorzystując
system z pojedynczym mikrofonem, pracujący w zakresie
około 40 kHz. Metoda ta polega na przetwarzaniu ultradźwięków towarzyszących wydostającemu się powietrzu
na dźwięki słyszalne przez człowieka. Operator wykrywacza musi zostać przeszkolony tak, aby odróżniał te dźwięki
od hałasu otoczenia. Podczas lokalizowania nieszczelności


Nieszczelności mogą wymagać zwiększenia
mocy kompresorów lub zainstalowania
dodatkowych, co prowadzi do generowania
niepotrzebnych kosztów. Mogą również
doprowadzić do skrócenia czasu eksploatacji
oraz zwiększenia potrzeb konserwacji
kompresorów, ze względu na niepotrzebne
częstsze załączanie i wydłużony przez to czas pracy
tych urządzeń.
operator przesuwa mikrofon wykrywacza nad rurami instalacji pneumatycznej tak długo, aż odnajdzie miejsce wycieku i pomierzy jego wielkość. Jednak niedoświadczony operator może często przeoczyć miejsce wycieku lub oznaczyć
je fałszywie. Ponadto ręczne przesuwanie mikrofonu nad
sprzętem w celu lokalizacji nieszczelności może być czasochłonne i narażać operatora na niebezpieczeństwo. W dodatku wymagane jest dużo czasu, aby operator nabrał odpowiedniej praktyki.
30

III kwartał 2021

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Zależność pomiędzy maksymalną
odległością kamery do obrazowania
akustycznego od źródła dźwięku
a częstotliwością pracy urządzenia.

Źródło: Teledyne

Obrazowanie akustyczne o wysokiej
rozdzielczości

Wykrywanie nieszczelności za pomocą urządzeń wykorzystujących metodę obrazowania akustycznego o wysokiej
rozdzielczości (HD), które mają zestaw specjalnych zintegrowanych mikrofonów, może być nawet 10 razy szybsze,
niż w przypadku metody z roztworem mydła czy użycia wykrywaczy ultradźwiękowych. Generalnie im większa liczba
mikrofonów, tym lepsze działanie wykrywacza. Optymalnym wyborem w tym przypadku będzie użycie mikrofonów
MEMS (z mikroukładem elektromechanicznym), które są
małe, zużywają mniej energii, mają lepszą charakterystykę
pracy i większą stabilność niż inne systemy. Obrazowanie
akustyczne HD daje precyzyjne obrazy, które wizualnie
reprezentują informacje o ultradźwiękach towarzyszących
wyciekom sprężonego powietrza, nawet w hałaśliwym
otoczeniu. Obrazy wycieków są nakładane w czasie rzeczywistym na obraz pokazywany na wyświetlaczu kamery
cyfrowej, co pozwala na bardzo dokładne określenie źródła
dźwięku. Niektóre wykrywacze mogą być podłączane do
sieci, co pozwala na automatyczne zapisanie obrazów dźwiękowych w chmurze w celu przeanalizowania i przetwarzania po zakończeniu inspekcji. Pozwala to na łatwy dostęp
do zapisanych plików oraz łatwiejsze odseparowanie źródeł
dźwięku w celu dokonania głębszej analizy i zaklasyfikowania problemu po powrocie operatora do biura. Gdy inspekcje z wykorzystaniem wykrywacza nieszczelności metodą
obrazowania akustycznego stają się częścią rutynowych
prac konserwacyjnych, może to pomóc zakładom przemysłowym w obniżeniu kosztów zużytej energii elektrycznej
oraz uniknięciu potencjalnie wysokich wydatków kapitałowych na wymianę kompresorów oraz innego związanego
sprzętu. Niektóre wykrywacze przenośne wymagają tylko
jednej ręki do obsługi, jednocześnie potrafią lokalizować
www.utrzymanieruchu.pl

miejsca wycieków z odległości ponad 100 metrów, co ma
zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu pracy
osoby obsługującej. Operatorzy mogą więc przeprowadzić
szybkie skanowanie dużego obszaru z dużej odległości bez
potrzeby fizycznego dotykania maszyn czy wyłączania linii
produkcyjnej.

Lokalizacja nieszczelności w hałaśliwym
środowisku

W pełnych hałasu fabrykach i halach produkcyjnych wykrycie nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza
za pomocą ludzkiego ucha jest prawie niemożliwe. Tak więc
dla technologii detekcji wycieków kluczowy jest zakres częstotliwości pracy. Najbardziej efektywnym zakresem jest tu
20–30 kHz, ponieważ pomaga w odróżnianiu szumu spowodowanego wydostawaniem się sprężonego powietrza
od hałasu otoczenia. Amplituda dźwięków generowanych
przez maszyny zwykle osiąga wartości szczytowe przy częstotliwościach poniżej 10 kHz oraz opada do zera przy 60
kHz. Ponieważ w zakresie 20–30 kHz istnieje większa różnica pomiędzy hałasem powodowanym wyciekami sprężonego powietrza a szumem otoczenia niż przy wyższych
częstotliwościach, to łatwiej jest wykrywać nieszczelności
właśnie w tym zakresie.
Niemniej jednak zakłócenia spowodowane hałasem
otoczenia mogą nadal stanowić problem. W tym przypadku
urządzenia do wykrywania nieszczelności muszą odróżnić
źródła dźwięków przypominających wydostające się sprężone powietrze od innych, które zakłócają proces detekcji.
Większość obecnych na rynku kamer do obrazowania akustycznego wymaga od użytkownika ręcznego odfiltrowania
zakłócających dźwięków, za pomocą ręcznej zmiany zakresu częstotliwości. Jednak idealne urządzenie może automatycznie wykryć wzorce dźwięku, które przypominają te
towarzyszące wyciekom sprężonego powietrza oraz usunąć
dźwięki zakłóceń zarówno z pojedynczych, jak i wielu źró-


Aby ulepszyć standardy energetyczne,
należy zmniejszyć marnotrawstwo oraz
przestrzegać wymagań określonych
przepisami, podatkami i przez
inwestora. Ponadto wiele organizacji
przemysłowych planuje wdrożyć
standardy zarządzania energią zgodnie
z ISO 50001.
www.utrzymanieruchu.pl 		


Lokalizowanie oraz usuwanie nieszczelności
w instalacjach sprężonego powietrza może być
dla organizacji przemysłowych szybkim sposobem
zmniejszania zużycia energii oraz obniżenia kosztów
i zwiększenia bezpieczeństwa.
deł, wykorzystując zaawansowaną technologicznie kamerę
oraz filtry oparte na technologii sztucznej inteligencji (AI).
Zasadniczo takie wykrywacze potrafią rozpoznać, czy dany
dźwięk przypomina syczenie wyciekającego powietrza, czy
szum otoczenia bez manualnej interwencji użytkownika na
bardzo podobnej zasadzie, jak ludzie potrafią odróżnić tę
samą nutę graną na dwóch różnych instrumentach. Liczba
mikrofonów także odgrywa dużą rolę w detekcji nieszczelności – szczególnie dla źródeł dźwięku o bardzo wysokiej
częstotliwości. Aby dokładnie usłyszeć te dźwięki, kamery
do obrazowania akustycznego muszą mieć więcej mikrofonów, najlepiej znajdujących się blisko siebie, ponieważ
w przeciwnym razie powstaną problemy ze zniekształceniami przestrzennymi (ang. spatial aliasing), co doprowadzi do
błędnych wyników pomiarów i wyświetlenia źródeł dźwięku w nieprawidłowych lokalizacjach.

Korzyści długoterminowe

Poza obniżeniem kosztów dla organizacji przemysłowych,
kamery do obrazowania akustycznego są skutecznym narzędziem do zmniejszania nieefektywności, redukcji ogólnego
śladu węglowego generowanego przez pracujące fabryki
oraz poprawy bezpieczeństwa personelu wykonującego lokalizacje nieszczelności w instalacjach pneumatycznych.
Na koniec prewencyjne pomiary nieszczelności mogą odgrywać podstawową i strategiczną rolę w zrównoważonej
przyszłości środowisk produkcyjnych. Lokalizowanie oraz
usuwanie nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza może być dla organizacji przemysłowych szybkim sposobem zmniejszania zużycia energii oraz obniżenia kosztów
i zwiększenia bezpieczeństwa. Ponieważ wydatki na energię
stanowią jeden z większych kontrolowanych wydatków operacyjnych dla organizacji wykorzystujących przemysłowe
systemy sprężonego powietrza, to organizacje te mogą zaoszczędzić zasoby, czas, pieniądze oraz utrzymać dobre relacje z kluczowymi zainteresowanymi stronami.

Rob Milner, menedżer ds. globalnego rozwoju biznesu
(monitoring warunków) w firmie Teledyne FLIR.
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BEZPIECZEŃSTWO MASZYN
Mike Johnson i Enrico De Carolis

Jak utrzymać pracę maszyn podczas
przestojów i przerw w zasilaniu
Strefowe zasilacze bezpieczeństwa i zasilacze bezprzerwowe do sterowania zapewniają lepszą kontrolę nad
maszyną podczas przestojów i przerw w dostawie energii elektrycznej.

W

miarę jak maszyny linii pakujących
stawały się coraz bardziej zaawansowane, stawały się również coraz bardziej
złożone. Ta złożoność, w połączeniu
z dużą liczbą interakcji pomiędzy operatorami i maszynami, zwiększa potencjał wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Na przykład w branży
opakowań linie produkcyjne mogą się zatrzymywać w celu
ręcznego załadunku 10 do 30 razy na zmianę, za każdym
razem wymagają jakiejś formy interakcji, która naraża operatorów na potencjalne ryzyko i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu. Zabezpieczenie się przed takim
ryzykiem nie jest łatwe. Gdy wprowadzane są zmiany mające
na celu poprawę bezpieczeństwa maszyny, operacje mogą stać
się jeszcze bardziej złożone lub bardziej restrykcyjne. Te środki bezpieczeństwa często wiążą się z czasochłonnymi procedurami zatrzymywania pracy maszyny, izolowania energii,
rozwiązywania problemów i ponownego uruchamiania procesów, co przekłada się na utratę czasu produkcji. Sfrustrowani tymi zakłóceniami operatorzy mogą próbować omijać
środki bezpieczeństwa, aby utrzymać linię i spełnić oczekiwania dotyczące przepustowości, narażając się na niepotrzeb-

ne ryzyko. Konsekwencje mogą być znaczące. Może dojść
do uszkodzenia sprzętu, nieprzewidzianych kosztów, utraty
produktywności w wyniku przestojów, obrażeń personelu,
a nawet utraty życia. Ostatnie badania przeprowadzone przez
Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
wykazały, że produkcja stanowiła źródło 26% wszystkich
zgłoszonych hospitalizacji i 57% wszystkich zgłoszonych amputacji – to najwyższe proporcje dla wszystkich branż. Jest
oczywiste, że ochrona ludzi i majątku pozostaje wyzwaniem
dla użytkowników końcowych i producentów sprzętu, którzy
muszą brać pod uwagę pozornie nieskończoną liczbę zmiennych, w tym złożoność maszyn, interakcje między operatorami, kulturę miejsca pracy i indywidualne postawy. Pomimo
tych wyzwań poprawa bezpieczeństwa w procesie pakowania
jest możliwa. Wdrażając odpowiednie technologie, producenci i użytkownicy końcowi mogą tworzyć bezpieczniejsze
środowiska produkcyjne, które zmniejszają ryzyko dla operatorów bez uszczerbku dla wydajności. Innowacyjne technologie, takie jak strefowe systemy bezpieczeństwa i rozwiązania
z zakresu bezprzerwowego zasilania, zapewniają lepszą kontrolę nad maszynami podczas przestojów i przerw w dostawie energii. Zapewnienie operatorom ulepszonych systemów

Zapewnienie bezpieczeństwa maszyny
Strefowe bezpieczeństwo składa się z trzech stref

Zalety dla producentów sprzętu i użytkowników
końcowych
PLC

Kolektor zaworu

Zmniejszona o 35% liczba wymaganych
komponentów bezpieczeństwa

Moduł I/O
bezpieczeństwa

Optymalizacja
bezpieczeństwa
poprzez sieć

Mniejsza liczba
przewodów na
sprężone powietrze

Zmniejszenie
rozmiaru systemu
bezpieczeństwa

Uwolnienie przestrzeni
dla maszyny i systemu
pneumatyki

Rysunek 1. Strefowa technologia bezpieczeństwa oferuje lepsze podejście do bezpieczeństwa maszyn podczas
ręcznej interakcji, spełniając jednocześnie wymagania dyrektywy maszynowej i normy ISO 13849-1. Grafika: Emerson
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bezpieczeństwa funkcjonalnego w ich maszynach pomaga
zminimalizować wpływ tych zdarzeń na działalność i skutkuje bardziej przewidywalnymi maszynami, które zwiększają
bezpieczeństwo operatorów.

Strefy zapewniają bezpieczną interakcję
operatora

Gdy operatorzy wchodzą w interakcje z maszynami, mogą
być narażeni na zwiększone ryzyko. Jeśli coś pójdzie nie tak,
może dojść do obrażeń lub uszkodzeń, co powoduje zatrzymanie produkcji. Dotyczy to w szczególności sekcji sterowania pneumatycznego maszyn w zakładach pakujących. Tradycyjnie, zapewnienie bezpieczeństwa operatora tych maszyn
wymagało zastosowania dyskretnych obwodów bezpieczeństwa z redundantnymi zaworami upustowymi, zaprojektowanymi do zastosowań typu lock out/tag out (LO/TO), które
odcinają dopływ powietrza, zrzucają powietrze i dezaktywują
działanie maszyny. Oprócz marnowania energii poprzez wielokrotne zrzucanie całego sprężonego powietrza w całej maszynie i zmuszania operatorów do długiego oczekiwania na
ponowne uruchomienie całych systemów, takie podejście po-

woduje znaczną złożoność i niepotrzebne koszty w konstrukcji maszyny, ponieważ wymaga zastosowania skomplikowanych struktur sterowania i droższych komponentów. Bez tych
struktur sterowania nagłe ponowne wprowadzenie powietrza
do układu pneumatycznego może spowodować niezamierzony ruch elementów, zwiększając ryzyko uszkodzenia samej maszyny, lub spowodować upuszczenie przez maszynę
produktów, co skutkuje rozlaniem, utratą produktu i zwiększonym odpadem. Aby uniknąć tych uszkodzeń i utrzymać
oczekiwaną wydajność, operatorzy mogą pozwolić, aby niektóre maszyny pozostawały pod napięciem w czasie, gdy nie
powinny być aktywne, nieumyślnie narażając siebie i swoje
działania na zwiększone ryzyko. Technologia strefowego
bezpieczeństwa oferuje lepsze podejście do bezpieczeństwa
maszyn podczas ręcznej interakcji, spełniając jednocześnie
wymagania dyrektywy maszynowej i normy ISO 13849-1
(rys. 1).
Technologia strefowego bezpieczeństwa upraszcza projekt redundantnego pneumatycznego obwodu bezpieczeństwa za pomocą pojedynczego układu rozdzielacza, który
można skonfigurować w taki sposób, aby odcinał powietrze

EZ-Spray Ceramic
Napraw, odbuduj i zabezpiecz swój sprzęt z Devcon EZ-Spray Ceramic
Niezawierający rozpuszczalników, natryskiwalny, wysokowydajny epoksyd
z wypełniaczem ceramicznym do uszczelniania, ochrony i odbudowy
powierzchni narażonych na erozję, korozję i zużycie.
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Tworzenie wielu powłok
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Wymienniki ciepła
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BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Rysunek 2. Zasilacze bezprzerwowe (UPS) pomagają chronić sprzęt
elektroniczny, taki jak zasilacze polowe, sterowniki programowalne (PLC)
i urządzenia komunikacyjne, podczas przerw w zasilaniu.

Zdjęcie: Emerson

i zasilanie tylko tej grupy zaworów, która steruje określonym
ruchem maszyny w pobliżu operatora, podczas gdy reszta
maszyny nadal działa. Zapewnia to bezpieczeństwo operatora i pozwala reszcie maszyny kontynuować produkcję, nawet
jeśli te obwody bezpieczeństwa są włączone. Wiele niezależnych obwodów bezpieczeństwa i standardowych funkcji
zaworów można łatwo i efektywnie kosztowo zaprojektować
w jednym kolektorze zaworów pneumatycznych. Zmniejsza
to złożoność i liczbę elementów systemu bezpieczeństwa nawet o 35%, umożliwiając jednocześnie realizację wielu niezależnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak zatrzymanie
ruchu, powrót do pozycji wyjściowej, odprowadzanie powietrza, rozłączanie, pozostawanie w stanie zaciśniętym itd. Dla
właścicieli i operatorów sprzętu strefowe rozdzielacze bezpieczeństwa upraszczają operacje i zmniejszają koszty, jednocześnie optymalizując bezpieczeństwo maszyny i zwiększając
wydajność.

Inteligentne wyłączenia i ponowne
uruchomienia

Zakłócenia w dostawie energii stanowią kolejny krytyczny
obszar zainteresowania, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i zasobów zakładu pakującego. W przypadku
operatorów, którzy polegają na zautomatyzowanych systemach pakowania z napędem elektronicznym, przerwy w zasilaniu mogą wystąpić z niewielkim lub żadnym ostrzeżeniem, a nagłe zatrzymania maszyn wynikające z tych przerw
mogą być niebezpieczne, czasochłonne i kosztowne. Oprócz
potencjalnego narażenia operatorów linii pakującej na niebezpieczne warunki, takie zatrzymania mogą prowadzić do
uszkodzenia sprzętu, zniszczenia produktu, spiętrzenia materiałów i zalegania produktów. Zakłócenia te mogą być spowodowane przez szeroki zakres problemów z zasilaniem, w tym
spadki i skoki napięcia, przerwy w dostawie prądu oraz stany
przejściowe napięcia o niskiej i wysokiej częstotliwości; żaden
zakład nie jest na nie odporny. Problem potęgują starzejące
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się systemy elektryczne zakładów, które zasilają zaawansowane maszyny z elektronicznymi systemami sterowania, które są
wysoce zaawansowane, ale również bardzo podatne na skutki
zakłóceń. Mówiąc wprost, uszkodzone systemy sterowania
mogą pogrążyć linię produkcyjną w chaosie, powodując nieprzewidywalne działanie maszyn, zderzanie się komponentów, zniszczenie produktów i uwięzienie operatorów. Zapobieganie temu chaosowi – oraz zagrożeniom, jakie stwarza on
dla bezpieczeństwa i wydajności operacji – wymaga zastosowania opartego na elektronice wyposażenia zakładu, przeciwdziałającego temu rodzajowi zakłóceń. Zasilacze bezprzerwowe (UPS) oferują środki do osiągnięcia tego celu, pozwalając
maszynom utrzymać zasilanie, sterowniki programowalne
(PLC) i urządzenia komunikacyjne w trakcie nieoczekiwanej
przerwy w dostawie energii (rys. 2). W przypadku zakłóceń
w zasilaniu UPS zapewnia natychmiastowe zasilanie awaryjne prądem przemiennym, dzięki czemu procesy mogą być
kontynuowane lub inteligentnie wyłączane bez powodowania niebezpiecznych warunków. Urządzenia te umożliwiają
również operatorom bezpieczne sterowanie ponownym włączeniem zasilania bez przypadkowego ponownego załączania
obwodów, zanim będzie to bezpieczne. Dzięki możliwości aktualizowania stanu zasilaczy UPS podczas ich pracy, pomagają one operatorom zapobiegać problemom ze sprzętem, które
mogą prowadzić do potencjalnych zagrożeń. Dzięki wyposażeniu w technologię UPS linie pakujące mogą pracować niezawodnie i nieprzerwanie, a operatorzy pozostają bezpieczni.

Właściwe postępowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn i operatorów na współczesnych, coraz bardziej złożonych liniach pakujących pozostanie rosnącym wyzwaniem, zwłaszcza że zakłady starają
się utrzymać standardy produkcji i sprostać oczekiwaniom
klientów. Oczekiwania te, wraz z wynikającą z nich presją
odczuwaną przez operatorów, aby utrzymać linię w ruchu,
nie znikną. Mimo to firmy produkcyjne muszą zapewnić
bezpieczeństwo i zdrowie swoim pracownikom, którzy są
zaangażowani w instalację, obsługę, regulację i konserwację
urządzeń produkcyjnych. Jest to po prostu właściwe postępowanie, a technologie oferujące lepszą kontrolę nad przerwami
w pracy maszyn to umożliwiają. PE
Mike Johnson jest wiceprezesem ds. marketingu
w firmie Emerson Automation Solutions.
Enrico De Carolis jest wiceprezesem ds. technologii globalnej
w Emerson ASCO Numatics.
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Nowe centrum techniczne aby zapewnić najlepszą
niezawodność, z najszerszym asortymencie na
rynku, w największym magazynie w Europie.

DOSTĘPNE U AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW MARKI ISB

isb-industries.com

FIRMA PREZENTUJE
BEKO TECHNOLOGIES

Zagospodarowanie kondensatu
sprężonego powietrza
oraz bezpieczeństwo procesów
produkcyjnych w branży opakowań
do żywności
Użytkownik produkuje wysokiej jakości opakowania do żywności, dysponuje wydajnym
i nowoczesnym parkiem maszynowym na wszystkich etapach produkcji – od naświetlania płyt
drukarskich do pakowania gotowego produktu. Wysoki stopień automatyzacji wspiera cały proces
produkcyjny.

T

echnologie stosowane przez użytkownika to specjalne kleje,
podkłady okienne, aplikacje inline i aplikacje z metalowymi
blachami brzegowymi. Są one stosowane w mrożonkach,
cukiernictwie, piekarnictwie, mleczarstwie, żywności, w produkcji
karmy dla zwierząt domowych i w segmentach nieżywnościowych.

Wyzwanie:

Sprężone powietrze jest ważnym medium produkcyjnym i jest wykorzystywane w wielu miejscach przy produkcji opakowań. Punkty
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te obsługiwane są przez centralną stację sprężonego powietrza.
O ile przygotowanie sprężonego powietrza spełnia wymagania
aplikacji pod względem niezawodności procesu, o tyle w przypadku zagospodarowania kondensatu sprężonego powietrza sytuacja
była inna.
Użytkownik wielokrotnie miał problemy z grawitacyjnymi separatorami woda- olej stosowanymi przez różnych producentów.
Coraz częściej nie można już było tą metodą oddzielić powstającego kondensatu. Prace konserwacyjne na ostatnio zainstalowanych
www.utrzymanieruchu.pl

urządzeniach musiały być przeprowadzane 4-5 razy w roku, aby
uniknąć zalania sprężarkowni przez niezagospodarowany kondensat co było dosyć kosztowne.

Rozwiązanie:

Wezwany przez klienta dealer skontaktował się bezpośrednio
z wiodącym specjalistą w dziedzinie techniki sprężonego powietrza i kondensatu, firmą BEKO TECHNOLOGIES. Po zweryfikowaniu warunków lokalnych i szczegółowej analizie laboratoryjnej powstałego kondensatu sprężonego powietrza, sprzedawca i BEKO
TECHNOLOGIES zalecili zastosowanie urządzenia do rozdzielania
emulsji BEKOSPLIT 14, ponieważ kondensat był trudny do przetworzenia - tzw. stabilna emulsja, której nie można odpowiednio
przetworzyć za pomocą konwencjonalnych separatorów woda-olej.
BEKOSPLIT umożliwia niezawodną, ekonomiczną i własną obróbkę zemulgowanych kondensatów, które powstały w wyniku
niekorzystnych warunków początkowych lub w wyniku określonych
kombinacji środka smarnego i sprężarki. Nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia organiczne, takie jak oleje i zanieczyszczenia
stałe, są usuwane przez dodanie specjalnego środka uwalniającego reakcję. Woda odpływowa może być następnie odprowadzana
do kanalizacji bez zanieczyszczeń (potwierdzone przez Niemiecki
Instytut Techniki Budowlanej, DIBt).

www.utrzymanieruchu.pl 		

W momencie przekazania oferty użytkownik miał duże wątpliwości, czy inwestycja się opłaci i czy wszystko będzie działać
zgodnie z opisem. Przekonało go jednak kompetentne doradztwo wyspecjalizowanego dealera w połączeniu z unikalnym
know-how BEKO TECHNOLOGIES w zakresie technologii kondensatu.

Wnioski:

System działa doskonale. Od momentu instalacji nie wystąpiły żadne problemy z kondensatem ze sprężonego powietrza. Oszczędności w kosztach utrzymania i eksploatacji dzięki zastąpieniu grawitacyjnego separatorów woda-olej separatorem BEKOSPLIT 14
wynoszą około 2500 euro rocznie, a więc zmiana na BEKOSPLIT
zwraca się już po 3,5 roku. Serwis odbywa się teraz tylko raz w roku
a system działa niezawodnie.

Produkty:

1 x jednostka rozdzielająca emulsję BEKOSPLIT® 14 ze środkiem
antyadhezyjnym FL02.


www.beko-technologies.com/pl/pl/
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TEMAT Z OKŁADKI

TRANSFORMACJA CYFROWA
Jeff Householder, Emerson

Jak sprostać wyzwaniom
transformacji cyfrowej
Rozwiązywanie problemów związanych z transformacją cyfrową dzięki inicjatywom oddolnym pracowników
firm przemysłowych. Inicjatywy oddolne mogą stanowić lepszą drogę do osiągnięcia sukcesu w
transformacji cyfrowej zakładów przemysłowych niż wydawane odgórnie polecenia.

C

yfrowa transformacja w przemyśle produkcyjnym od dziesięcioleci jest jednym z głównych tematów dyskusji wśród właścicieli firm
i specjalistów. Jednak rzeczywistość jest taka,
że przechodzenie w różnych zakładach produkcyjnych na zaawansowane technologie trwa już od dłuższego czasu. Pierwszy programowalny sterownik logiczny
(PLC) został wprowadzony niemal 50 lat temu, zaś pierwszy
rozproszony system sterowania (DCS) około 5 lat później.
W tamtych czasach idea zastąpienia siłowników pneumatycznych, przekaźników oraz układów ze sprzężeniem
zwrotnym półprzewodnikowymi systemami automatyki
zdolnymi do konsekwentnego i niezakłóconego działania
była podstawowym krokiem naprzód. Położone zostały
podwaliny pod wiele kolejnych wynikających z tego technologii. Dziś, gdy zakłady przemysłowe nadal powszechnie
wykorzystują tradycyjną automatykę, większość ze związanych z nią technologii, w tym sterowników PLC i systemów
DCS, dokonała znaczących postępów pod względem funkcjonalności oraz interoperacyjności.
Obecnie na halach fabrycznych znajdują się inteligentne urządzenia, podłączone do sieci o wysokiej prędkości
przesyłu, wysyłające bardzo duże ilości danych dotyczących
zmiennych procesowych i statusu maszyn i urządzeń. Dzięki temu dostępne są na przykład dane diagnostyczne dla
oprzyrządowania oraz maszyn i procesów, monitorowanych
przez to oprzyrządowanie. Wykorzystanie tych oraz innych
źródeł danych spowodowało drastyczną poprawę BHP

– W jaki sposób wykorzystujemywiedzę i rozwiązania szerzej w firmie? To jest
sekret bycia firmą ze
zintegrowanym zarządzaniem operacjami – mówi
szef działuoperacji globalnych pewnej firmy
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i dyspozycyjności fabryk, a jednocześnie jeszcze lepszą poprawę wydajności produkcji.
Początkowo systemy automatyki koncentrowały się na
monitoringu i sterowaniu, jednak potrafiły one także śledzić
i zapisywać historię utrzymania ruchu. Te dane historyczne były przekształcane na raporty tekstowe i graficzne, co
umożliwiało kierownictwu taki wgląd w pracę fabryki, który
nie był możliwy przedtem. Na koniec te informacje stały się
dostępne dla systemów pracujących na poziomie przedsiębiorstwa, co stworzyło dodatkowe okazje do dokonywania
ulepszeń operacyjnych.
Jeśli transformacja cyfrowa rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych XX wieku i fabryki wdrożyły wiele związanych z nią technologii, to dlaczego nadal o tym rozmawiamy? Przyczyna jest jasna – postępy, jakie uczyniliśmy
w produkcji procesowej i dyskretnej, wytworzyły bezprecedensowe ulepszenia. Koszty produkcji zostały znacznie
zredukowane, ponieważ wzrosła wydajność pracy i zmalały
koszty produkcji w przeliczeniu na jednostkę. Jednak z powodu wielu problemów nasza zdolność do pełnego wykorzystywania wszystkich danych oraz informacji generowanych
w fabrykach nie dotrzymała kroku technologiom, które są
obecnie dostępne w nowych urządzeniach i systemach.

Przekształcenie danych surowych
w dające się wykorzystać informacje

Zastąpienie sterowania ręcznego, pneumatycznego oraz za
pomocą przekaźników inteligentnymi systemami automatyki jest relatywnie nieskomplikowane. Dokumentowanie
niezbędnych funkcji sterowania oraz konfigurowanie/programowanie elementów automatyki zwykle nie jest skomplikowane i daje w wyniku znaczne ulepszenia.
Jednak dzisiaj producenci muszą osiągać większe zyski
z wielkich ilości zbieranych w zakładach danych, co przyniesie nawet jeszcze większą wartość dla realizowanych
operacji. Ta transformacja cyfrowa będzie wymagała ulepszonych strategii w celu najlepszego wykorzystania zasobów
firmy – i może nawet spowodować konieczność wykorzystania możliwości partnerów biznesowych. Tkwi w tym
okazja do dokonania transformacji firmy, jednak może to
www.utrzymanieruchu.pl
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Jednostka organizacyjna/
Zakład 1

Ludzie

Proces

Jednostka organizacyjna/
Zakład 2

Zasoby

Ludzie

Proces

Jednostka organizacyjna/
Zakład N

Zasoby

Ludzie

być onieśmielające, ponieważ w pierwszej kolejności należy
odpowiedzieć na następujące kluczowe pytania:
• W którym miejscu należy rozpocząć działania?
• Ile to będzie kosztowało?
• Czy możemy stworzyć przypadek biznesowy?
• Czy jeśli dokonamy inwestycji, to nasza firma poradzi
sobie ze zmianą?
Pytania te mogą być nawet bardziej problematyczne, ponieważ transformacja cyfrowa wygląda inaczej w każdej firmie. Każde przedsiębiorstwo ma inny punkt startowy, wizję
oraz definicję sukcesu. Kierownictwo działów operacyjnych
musi jasno komunikować swojej organizacji, co zamierza
uzyskać z transformacji cyfrowej (fot.1).
Innymi słowy, liderzy transformacji cyfrowej muszą
stworzyć taką organizację, w której działy operacyjne są zintegrowane, tak aby można było wdrożyć kluczowe strategie,
wykorzystać uzyskaną wiedzę w całej firmie i zharmonizować
realizowane operacje. Zwykle do realizacji tych celów jest wymagana kombinacja inwestycji w technologię oraz ludzi. Szczegółowo opisano to na przykładach w dalszej części artykułu.

Inicjatywy oddolne zamiast odgórnych

Pewna firma ma tradycyjną strukturę korporacyjną, w której personel kierowniczy nadzoruje wiele działów operacyjnych, z których każdy wykonuje różne funkcje, w tym produkcję (rys. 2).
Ta korporacja postrzega siebie jako władzę centralną
w kategoriach prowadzenia firmy, ustanawiania kluczo-

Proces

Zasoby

wych strategii oraz tworzenia wizji dla całego przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie posiada centralny dział inżynierski
i operacyjny, który wydaje polecenia działom firmy, mające
na celu zapewnienie, że praca jest wykonywana globalnie
i spójnie. Korporacja ta standaryzuje praktyki IT, tak więc
narzędzia są wykorzystywane konsekwentnie, a dane łatwo wymieniane. Rozumie potrzebę połączenia z działami
operacyjnymi, aby całe przedsiębiorstwo funkcjonowało
w ujednolicony sposób. Kluczem do efektywności poleceń
i procedur wydawanych przez centrum korporacyjne jest
akceptacja na poziomie działu operacyjnego (rys. 3).
Bez akceptacji oraz udziału każdego działu firmy nawet
najlepsze rozwiązania techniczne nie będą mogły być w pełni wdrożone, aby przynieść maksymalne korzyści. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest połączenie każdego zakładu firmy z zarządem tak, aby decyzje
dotyczące działów firmy były dokonywane w porozumieniu
z wizją korporacji, a nie tylko na podstawie odgórnych poleceń (rys. 4).
Przykład zastosowania takiej koncepcji w praktyce
można znaleźć w przedsiębiorstwie produkcyjnym Emerson
Machine Automation, którego biuro zarządu oraz fabryka
znajdują się w Charlottesville (stan Virginia, USA).
Personel tej fabryki progresywnie i ciągle poszukuje
okazji do wprowadzania ulepszeń. Działania podejmowane
przez tych ludzi nie zależą od dyrektyw korporacyjnych, tylko od znanych potrzeb ulepszania realizowanych operacji.
Personel fabryki w sposób ciągły odchudza (lean) operacje,

KORPORACJA/PRZEDSIĘBIORSTWO
Definiowanie wizji
i strategii

Opracowywanie standardów
CIO/CTO, cyberbezpieczeństwa

Jednostka organizacyjna/
Zakład N

Jednostka organizacyjna/
Zakład N

Bez posiadania własności jednostki
organizacyjnej oraz połączenia z ludźmi
iprocesami strategia ta nie może być wdrożona

www.utrzymanieruchu.pl 		

Rys. 2. Wiele firm
przemysłowych ma
strukturę, w której
operacje realizowane
w wielu zakładach tej
firmy są koordynowane
na scentralizowanym
poziomie korporacyjnym.

Źródło: Emerson

Opracowywanie
organizacji: CDO, COP

Przydzielanie
budżetów

Jednostka organizacyjna/
Zakład N
– Możesz mieć najlepsze rozwiązanie techniczne
na świecie, ale jeśli nie masz akceptacji tego
rozwiązania przez ludzi, to ono nie przetrwa
– mówi dyrektor pewnej firmy z branży ropy i gazu

Rys. 3. Polecenia wydawane na poziomie
korporacji nie będą skuteczne bez
zaangażowania się każdej jednostki
organizacyjnej. 
Źródło: Emerson
(CIO – Chief Information Officer – dyrektor działu
IT; CTO – Chief Technology Officer – dyrektor ds.
technologii; CDO – Chief Digital Officer – najwyższa
rangą osoba odpowiedzialna za transformację
cyfrową; COP – Control and Operator Performance –
ekspert od wydajności sterowania i obsługi).
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TEMAT Z OKŁADKI

TRANSFORMACJA CYFROWA

Bez połączenia ze strategią, wizją
i standardami korporacji lokalne wdrożenia
nie przynoszą efektu w pełnej skali

Jednostka organizacyjna/
Zakład 1

Ludzie

Proces

Zasoby

– Zakłady firmy to takie miejsca, w których istnieją
problemy biznesowe do rozwiązania, tak więc
pracownicy korporacji muszą być wprowadzeni
w ten temat – mówi szef działu I&E pewnej rafinerii

Jednostka organizacyjna/
Zakład 2

Ludzie

Proces

Wykorzystywanie technologii
Uzyskiwanie
IIoT do rozwiązywania
zwrotu
problemów
z inwestycji (ROI)

Jednostka organizacyjna/
Zakład 2

Zasoby

Ludzie

Połączenie z przepływem
roboczym i procesami pracy
w zakładzie

Proces

Zasoby

Połączenie
z zainstalowaną
infrastrukturą

Rys. 4. Zamiast wydawania poleceń jednostkom organizacyjnym kierownictwo
korporacji musi blisko współpracować z każdym zakładem, aby zapewnić
skuteczne wdrożenie technologii IIOT oraz transformacji cyfrowej.
Źródło: Emerson

poprzez wymyślanie/opracowywanie narzędzi mechanicznych i programowych, mających na celu zwiększanie produktywności i redukcję kosztów. To podejście oddolne zapewnia efektywność, ponieważ każda proponowana zmiana
jest wysuwana przez ludzi będących najbliżej problemu.
Umożliwia to bardzo szybkie rozpoznanie problemu, a następnie szybkie wdrożenie jego rozwiązania.
Niewątpliwie realizacja w praktyce tej strategii jest
uproszczona, ponieważ firma posiada tylko jeden zakład realizujący produkcję masową, który jest zlokalizowany obok
biurowca zarządu, jednak ta podstawowa koncepcja ma zastosowanie dla każdej firmy. Głównym wyzwaniem dla firm
posiadających wiele dużych zakładów produkcyjnych jest
zapewnienie, że podczas opracowywania nowych narzędzi
i praktyk są one dokumentowane i udostępniane w taki sposób, że każdy zakład firmy realizuje podobne procedury.
Gdy produkcja jest bardziej rozproszona, tworzą się problemy pod względem udostępniania innowacji, co wymaga
bardzo szybkiej koordynacji w celu wdrażania innowacji
w innych zakładach. Współpraca z zarządem korporacji
także może być trudniejsza, jednak nowoczesne technologie
komunikacyjne mogą rozwiązać wiele z tych problemów.

Analityka Big Data
Dzisiejsi liderzy przemysłu chcą rozumieć,
w jaki sposób zbierać, konsolidować
i maksymalnie wykorzystywać dane,
uzyskiwane z tysięcy czujników.

Jedynie 1% danych jest obecnie
wykorzystywanych w kluczowych
aplikacjach przemysłowych
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Wydajność produkcji przemysłowej
Liderzy przemysłu chcą produkować
więcej z tego, co mają. Wydajność
produkcji spadła w ciągu ostatniej
dekady.

48% firm będących naszymi klientami
cierpi na brak utalentowanych
pracowników, którzy mogą zbierać
i konsolidować różniące się dane

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Ludzie powinni być na pierwszym
miejscu

Jednym z klientów Emerson Machine Automation jest firma posiadająca zakład celulozowo-papierniczy. Wytwarza
on wiele różnych produktów, w tym papier śniadaniowy
i opakowania kartonowe. Obecnie firma ta stawia na bardzo
szybkie wdrożenie produkcji słomek papierowych. Fabryka
ma cztery różne platformy sterowania PLC oraz trzy różne
systemy DCS.
Kierownictwo firmy planuje zintegrowanie całej działalności poprzez stworzenie centrum współpracy, co spowoduje odpowiednie przygotowanie pracowników zanim
zaczną konsolidować oraz modernizować swoje systemy
automatyki. Firma ta zbudowała sterownię, w której zainstalowano sześć wielkich monitorów, na których wyświetlane
są informacje pochodzące z siedmiu systemów automatyki. Operatorzy w zakładzie mają teraz dostęp do większego
zbioru informacji, które wykorzystują do szybszego wydawania poleceń i lepszego podejmowania decyzji.
Obecnie firma opracowuje plany integracji opartej na
danych wejściowych oraz danych zwrotnych od operatorów.
Firma w pracach nad stopniową integracją cyfrową oraz
procesem transformacji koncentruje się na najpilniejszych
potrzebach. Fabryka jest żywą reklamą procesu wykorzystywania analityki Big Data do zwiększenia wydajności produkcji przemysłowej oraz minimalizacji nieplanowanych
przestojów (rys. 5).
Fabryka ma już inteligentne urządzenia oraz platformy,
które są wymagane do dostarczania podstawowych danych,
niezbędnych do osiągnięcia najwyższej wydajności, jednak
dostęp do tych danych jeszcze nie jest łatwy. Dla tej firmy
zbudowanie nowej sterowni jest wielkim pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia na pełną skalę strategii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), poprzez uczynienie
większej ilości danych dostępnymi dla całego zespołu.
Papiernia ta nie różni się od innych, ponieważ większość fabryk wykorzystuje niewiele z dostępnych danych.
Szacunkowa wartość 5% podana na rysunku 5 jest całkiem
konserwatywna, ponieważ wiele firm szacuje, że tylko nie-

Nieplanowane przestoje
Wynikają z awarii maszyn. Producenci
muszą mieć lepszą widoczność sprzętu, aby
proaktywnie planować przestoje i prace
konserwacyjne.

Ponad 70% firm przemysłowych uważa,
że posiadanie do roku 2021 strategii
wdrożenia technologii IIOT jest dla nich
sprawą kluczową

Rys. 5. Producenci
właśnie rozpoczynają
efektywne
wykorzystywanie
istniejących
w zakładach wielkich
ilości różnorodnych
i zmiennych w czasie
danych (Big Data)
do ulepszenia
realizowanych operacji.
Źródło: Emerson
www.utrzymanieruchu.pl

wiele ponad 1% dostępnych danych jest w rzeczywistości
wykorzystywanych do ulepszenia realizowanych w zakładach operacji.

NASZA DROGA DO TRANSFORMACJI CYFROWEJ

Perspektywy na przyszłość

Opisane sytuacje to dwa przykłady problemów, z jakimi
musz, a się dziś borykać firmy. Inne problemy powstają, gdy
firmy rozrastają się i rozbudowują systemy IT oraz gdy wykupywane przez nie firmy wprowadzają nowe systemy informatyczne oraz automatyki. Zmienia się środowisko biznesowe, zmieniają przepisy i regulacje prawne, co wymaga
od firm produkcyjnych odpowiedniego reagowania. Jednak
w pełni usieciowione przedsiębiorstwo będzie łatwo dostosowywało się do zmian. Pozwoli mu to być na bieżąco ze
zmianami w środowisku operacyjnym.
Doskonale przeprowadzona transformacja cyfrowa wymaga zmian zarówno technicznych, jak i dla personelu zakładów. Wzrost wydajności produkcji, wynikający z wprowadzenia nowoczesnej automatyki, jest często osłabiany przez
brak przygotowania personelu operacyjnego, wynikający
z niedostatecznego przeszkolenia lub braku wymaganych
umiejętności. Ale nawet przy tych oraz innych problemach
przytłaczająca większość firm uważa, że inteligentne wdrożenie strategii IIoT jest kluczem do uzyskania trwałego sukcesu.
W świecie automatyki transformacja cyfrowa jest często
postrzegana w kategoriach zwiększania wydajności produkcji. W celu zwiększenia przewidywalności analizowane są
informacje historyczne. Wprowadzana jest analiza danych
w celu lepszego zrozumienia obecnych warunków technicznych sprzętu i wymaganych zmian. Powstaje również
potrzeba zwiększenia szybkości podejmowania decyzji, co
ma na celu stworzenie bardziej efektywnych operacji. Wraz
z tymi wyzwaniami, w miarę jak świat staje się w coraz większym stopniu oparty na danych, systemy automatyki muszą
być zintegrowane z infrastrukturą i politykami IT.
Co prawda transformacja cyfrowa, jak opisano powyżej,
może być skomplikowana, jednak producenci nadal muszą
iść do przodu. Podczas gdy każda firma stawia czoła różnym wyzwaniom i może wymyślić różne odpowiedzi, konieczne są transformacyjne praktyki biznesowe, aby firma
była konkurencyjna na świecie. Praktyki te będą napędzały
innowacje i przyśpieszały ich wdrażanie, co pomoże firmom
dotrzymać kroku konkurencji.
Dobra wiadomość jest taka, że gdy firma rozpoczyna
drogę ku transformacji cyfrowej, to posiada już wiele z niezbędnych danych w swoim zakładzie. Ogarnięcie tych informacji oraz wykorzystanie ich do transformacji cyfrowej firmy jest tu kluczem. Skoncentrowanie się na wynikach oraz
podejściach, które wspierają skalowalność, umożliwia oszacowanie inwestycji i wspieranych przypadków biznesowych.
Droga ku transformacji cyfrowej nie jest łatwa, jednak
sukces można osiągnąć poprzez dokonywanie tylko jednego kroku jednocześnie, zaczynając od najbardziej palących
problemów (rys. 6).
www.utrzymanieruchu.pl 		

Mamy niewiarygodne
okazje do
wykorzystania tych
danych, które już
posiadamy

Obecnie jest
doskonały moment
na wykorzystanie
tych okazji

Należy rozpocząć od
tego, co jest tuż
przed nami.
Nie musimy od razu
transformować

Rys. 6. Droga ku transformacji cyfrowej rozpoczyna się od rozpoznania
okazji do bardziej efektywnego wykorzystania istniejących danych.

Większość zakładów produkcyjnych oraz innych wdrożyło już programy automatyki. Wygenerowano tam całe
bogactwo danych dostępnych dla transformacji cyfrowej.
To stworzyło okazje do wykorzystania danych w pierwszym
rzędzie do zajęcia się palącymi problemami, wymagającymi szybkiego rozwiązania. Posuwanie się naprzód z wdrażaniem technologii IIoT w ten sposób pozwala na to, aby
prace związane z transformacją cyfrową rozpoczynały się od
małych działań, które będą stopniowo się zwiększały, znacznie usuwając przeszkody na drodze do sukcesu.

Jeff Householder jest prezesem oddziału firmy Emerson,
zajmującego się rozwiązaniami automatyki maszyn.
Odpowiada on za wszystkie główne aspekty dotyczące nowo
wykupionych firm, poprzednio znane jako Inteligentne
Platformy w firmie GE. Oddział rozwiązań automatyki
maszyn działa w organizacji systemów i rozwiązań
firmy Emerson. Firma ta skoncentrowana jest
na obsługiwaniu wszystkich gałęzi przemysłu, posiadając
bogate portfolio produktów, w tym programowalne sterowniki
logiczne (PLC), przemysłowe komputery PC (IPC),
panelowe komputery PC, wyświetlacze oraz urządzenia do
przetwarzania danych na krawędzi sieci. Jeff Householder
zarządza zespołem różnych menedżerów, obejmującym
całą firmę, w tym działy: sprzedaży, operacyjny, finansowy,
konstrukcyjny i usług Lifecycle Services (dostarczanie
klientom wiedzy, technologii i procesów, które pomagają
w funkcjonowaniu zakładów). Przed objęciem tej funkcji
Jeff Householder pracował na wielu stanowiskach w firmie
Emerson, do której przyszedł w 1996 roku.
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FIRMA PREZENTUJE
MANUTAN

Nowe możliwości płynące
z digitalizacji transakcji

Uporządkowane procesy zakupowe, dotyczące zarządzania zakupami strategicznymi klasy A
oraz klasy B, od lat usprawniają pracę działu zakupów w wielu firmach. A co zatem dzieje się w
przypadku zakupów niestrategicznych? Tutaj jedynie 8% firm uważa, że dysponuje skutecznymi
procesami zarządzania zakupami klasy C. Z tego powodu kluczową kwestią jest sprawowanie
kontroli nad całkowitym kosztem posiadania (TCO) dla tej kategorii zakupów.

B

rak zdefiniowanych procesów zakupowych dla niestrategicznych zakupów skutkuje zwiększaniem się kosztów
ukrytych, które w przypadku zakupów klasy C stanowią ok.
70% całkowitych kosztów ukrytych, którymi w dużej mierze są koszty
transakcji oraz wysokie wolumeny.

W przypadku zakupów Klasy C lub inaczej zakupów pośrednich,
proces Procure-to-Pay nie zawsze jest dostosowany do optymalnej
efektywności. Mniej niż 40% firm korzysta z rozwiązań w zakresie
e-zamówień, aby ograniczyć zakupy pośrednie, a diagram jasno pokazuje, że zakupy klasy C stanowiąc 60% liczby zamówień, niosą za
sobą aż 85% liczby kupionych artykułów.
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ULEPSZ PROCES PROCURE-TO-PAY

Aby zminimalizować wielkość kosztów ukrytych nawet o 50% przede
wszystkim trzeba usprawnić proces Procure-to-Pay, ponieważ przynosi on liczne korzyści, takie jak:
1.	Pięciokrotnie niższe koszty w pełni elektronicznych transakcji,
w porównaniu do tradycyjnych form płatności.
2.	Kategoryzacja wydatków i zwiększenie komfortu usług.
3.	Zwiększenie kontroli nad zakupami pośrednimi i całkowitym
kosztem posiadania.
4.	Stosowanie się do polityki zakupów.
5.	Zautomatyzowanie czasochłonnych czynności, dzięki czemu pracownicy mają więcej czasu na czynności przynoszące zysk.
6.	Zmniejszenie ilości zużywanego papieru czy ograniczenie emisji
CO2, to tylko kropla w morzu proekologicznych korzyści w ramach strategii ochrony środowiska przy zastosowaniu procesu
Procure-to-Pay.

METODA SAVIN’SIDE® – analiza przypadku

Metoda Savin’side® ma na celu zmniejszenie kosztów dotyczących zakupów pośrednich oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez sześć strategii, które opierają się na analizie danych, zapewnieniu
wsparcia i profesjonalnego doradztwa od dostawców zakupów klasy C.
www.utrzymanieruchu.pl

w celu zwiększenia świadomości o nowej
formie składania zamówień.
Umieszczanie
produktów w koszyku

Wyszukiwanie
produktów

3. Zarządzanie i ulepszanie

Zatwierdzenie

Wysłanie
zamówienia

Zlecenie zakupu
Wystawienie
faktury

Płatność

Wpis do ksiąg
rachunkowych

Rozstrzyganie
sporów

Odbiór towarów

Poniżej przedstawiony został przypadek firmy z branży budowlanej, który pokazuje kolejne poprawy wydajności procesów zakupowych w zakresie digitalizacji transakcji. Proces przebiega w trzech
etapach.

Branża
BUDOWLANA

Wydatki
6 570 000 ZŁ

Liczba zamówień
4318

1. Przeprowadzenie audytu

Plan działania jest jednym z elementów strategii ciągłego doskonalenia, więc partnerzy
wdrożyli system monitorowania wyników
w postaci kwartalnych raportów. Obie strony bacznie obserwują poziomy aktywności,
aby sprawdzić jak system przyjął się wśród
pracowników i móc w razie potrzeby zainicjować środki zaradcze, takie jak kampania
wdrożeniowa wśród użytkowników.

Efekty

Rok po rozpoczęciu planu działania firma odnotowała obiecujące
wyniki: 65% transakcji jest obecnie w pełni zdigitalizowanych, a liczba zamówień dzięki określeniu minimalnej kwoty zamówienia i przestrzeganiu polityki zakupów, spadła o blisko 7%.
Należy pamiętać, że im bardziej zdigitalizowany jest proces Procure-to-Pay tym większe są oszczędności. Można zatem wywnioskować, że w przyszłości suma zaoszczędzionych pieniędzy w tej firmie
będzie stale rosnąć.

DIGITALIZACJA: NIEZBĘDNE NARZĘDZIE W BIZNESIE
Poprzez digitalizację działy zaopatrzenia mogą przyczynić się do poprawy wyników firmy i zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Pierwszym etapem tej transformacji jest usprawnienie istniejących procesów, w szczególności procesów transakcyjnych.
Aby zagwarantować powodzenie projektu, działy zakupów muszą
sprostać dwóm wyzwaniom:
•	Przekonać wszystkich interesariuszy, zarówno kierownictwo wyższego szczebla, jak i klientów wewnętrznych. W tym celu należy:
- Zarządzać, dokonywać pomiaru i dzielić zwroty z inwestycji
- 	Brać pod uwagę wszelkie trudności i wspierać użytkowników końcowych we wdrożeniu i korzystaniu z rozwiązań cyfrowych
• 	Współpracować z dostawcami i partnerami służącymi poradą, wskazówkami i wsparciem technicznym podczas realizacji projektu digitalizacji.
Wspierając i promując digitalizację w firmie, działy zakupów mogą
pomóc wzmocnić wartość strategiczną i pozwolić firmie na zwiększenie konkurencyjności.

Dostawca Manutan rozpoczyna pracę od analizy stopnia digitalizacji transakcji w firmie, porównując ją z wewnętrzną bazą danych
odpowiedniego sektora gospodarki, dzięki czemu ma wyobrażenie
o możliwości potencjalnych usprawnień. W omawianym przypadku,
firma miała już utworzony swój katalog eProcurement – PunchOut
dla dostawcy, ale w codziennej pracy niewielu pracowników korzystało z tej metody tworzenia zamówień, a same transakcje były wysyłane tylko pocztą elektroniczną.

2. Zdefiniowanie i wdrożenie planu działania

Charakterystyczne środowisko branży budowlanej wydaje się zmagać z szeregiem różnych ograniczeń dla realizacji polityki zakupowej,
dlatego firma wdrożyła elektroniczny system zakupów, przy użyciu
aplikacji mobilnej. Jednocześnie dostawca przeprowadził kampanię wdrożeniową i zorganizował spotkania w różnych działach firmy,

Manutan Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
tel.: +48 22 874 32 65, fax: 22 874 32 66
e-mail: manutan@manutan.pl
www.manutan.pl
MANUTAN LOGO baseline no Tab
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TEMAT Z OKŁADKI

TRANSFORMACJA CYFROWA
Michael Risse, Seeq Corporation

Przygotowywanie danych do analizy,
zbieranych w zakładach przemysłowych
Proces przygotowywania surowych danych, uzyskiwanych z czujników w zakładach przemysłowych, do analizy
w celu uzyskania użytecznych dla firmy informacji, jest bardzo ważny i jak mówi stare porzekadło, „diabeł tkwi
w szczegółach”.

O

becnie ma miejsce wysyp dobrze opisanych
i powszechnie wykorzystywanych systemów
tworzenia i przechowywania danych szeregów
czasowych, w tym programów do archiwizacji
danych, oprogramowania typu open source
czy jezioro danych (data lake) oraz usług w chmurze obliczeniowej. Ze względu na te atrakcyjne opcje przechowywania
danych oraz niższe ceny czujników i systemów zbierania danych, organizacje przemysłowe masowo wdrażają technologię
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i analitykę Big Data.
Ale na co najczęściej uskarżają się te firmy? Na to, że są jednocześnie bogate w dane i ubogie w informacje. Wielka ilość
zbieranych obecnie w zakładach przemysłowych danych przekłada się, niestety, na bardzo małą ilość użytecznych, dających
się wykorzystać w praktyce informacji (insights).
Jednym z głównych problemów tych firm przemysłowych
jest to, że zebrane dane nie są gotowe do analizy i uzyskania
z nich korzyści, co jest głównym celem ich zbierania i przetwarzania. Według niektórych szacunków ponad 70% wysiłku
włożonego w analizę wykorzystuje się obecnie do prostego
przenoszenia danych ze stanu „surowego do gotowego”. Wykonuje się to za pomocą czyszczenia danych (data cleansing)
lub, jak nazywa to New York Times, pracy „sprzątacza danych”
(data janitor). Ta nieustanna monotonia zbierania, organizowania, czyszczenia i kontekstualizowania danych w procesie
analitycznym jest zatem ogromną przeszkodą dla tworzenia
wartości z surowych danych.

Dostęp do danych

Aby przekształcić dane z „surowych do gotowych” i dopasowanych do analizy, muszą zostać spełnione dwa warunki:
posiadanie dostępu do danych oraz wiedzy fachowej – przez
pracowników zakładów.
Błędem jest przyjmowanie, że większość pracowników
w przemyśle ma łatwy dostęp do danych. W wielu organizacjach użytkownicy mają zablokowany dostęp do danych,
których potrzebują do analizy. Dzieje się tak, ponieważ zarządzanie danymi – zasady i procesy, których muszą przestrzegać
pracownicy, aby uzyskać dostęp do danych – jest przedmiotem zainteresowania wielu działów IT, które próbują rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem, prywatnością
i poufnością danych.
Jednocześnie dostęp do danych jest warunkiem wstępnym tego, co będzie się działo dalej, czyli procesu tworzenia
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danych gotowych do analizy, mającej na celu uzyskanie z nich
praktycznych, użytecznych dla firmy informacji. Ponadto wyraźnie najlepszą praktyką dla organizacji produkcyjnych jest
przechowywanie danych procesowych w ich natywnej formie,
bez ich podsumowywania lub czyszczenia. Dzieje się tak, ponieważ wszelkie założenia na temat sposobu manipulowania
danymi przed ich analizą mogą mieć negatywny wpływ na badanie danych (data investigation).
Manipulacja danymi powinna być wykonywana tylko
w czasie analizy, a następnie tylko przez eksperta dziedzinowego (subject matter expert – SME), kierującego pracami
związanymi z analizą danych. Podążanie drogą czyszczenia
danych, podsumowywania danych lub innych zmian w danych źródłowych stwarza zatem ryzyko usunięcia dokładnie
tych danych i szczegółów, które mogłyby okazać się ważne
dla badania danych. Tak więc dostęp do danych w ich formie
źródłowej jest pierwszym warunkiem wstępnym poprawnego
przygotowania danych do analizy.

Wiedza fachowa pracowników zakładów

Drugim warunkiem poprawnego przygotowania danych do
analizy jest wiedza fachowa ekspertów dziedzinowych, inżynierów procesu oraz innych pracowników, znających dane,
zasoby i procesy swojej fabryki lub zakładu. Tacy eksperci już
od 30 lat analizują dane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych,
a przedtem wykonywali to za pomocą suwaków logarytmicznych, długopisów i kartek papieru.
Połączenie tych pracowników i ich wiedzy z dostępem
do danych jest kluczowym krokiem, ponieważ tylko w czasie analizy można podjąć właściwe decyzje w odniesieniu do
kolejnych etapów czyszczenia i kontekstualizacji danych. Bez
tej wiedzy wynik analizy jest często niewłaściwy – podający
błędne korelacje lub znane już zależności, które są rozumiane
w kontekście całej fabryki, jeśli nie przez osoby skoncentrowane jedynie na informatyce. Innymi słowy, algorytm analityki
Big Data zazwyczaj ujawnia tysiące potencjalnych problemów,
z których niewiele jest prawdziwymi wyzwaniami. Na przykład: kto w firmie potrzebuje uzyskać z analizy danych rewelacje typu: żaden produkt nie jest wytwarzany, gdy następuje
odcięcie dostawy energii elektrycznej do fabryki?
Wprowadzając do akcji tę pierwszą linię ekspertów w swoich organizacjach, producenci mogą dzięki analizie danych
osiągnąć szereg korzyści: zwiększenie wydajności produkcji,
dyspozycyjności sprzętu, produktywności oraz zysku.
www.utrzymanieruchu.pl

Mając dostęp do danych, eksperci dziedzinowi mogą
przygotować dane do analizy poprzez integrację i zestawienie
danych pochodzących z różnych źródeł, co nazywane jest też
kontekstualizacją. Kontekstualizacja obejmuje wiele terminów, w zależności od producenta i gałęzi przemysłu – w tym
harmonizację danych (data harmonization), mieszanie danych
(data blending), łączenie danych (data fusion) oraz generowanie sztucznych danych (data augmentation) – które oznaczają
to samo: integrację danych z zamiarem uzyskania informacji
lub integrację różnych typów danych. Trudność polega na
tym, że w sygnale szeregów czasowych brak jest „uchwytów”,
tak więc eksperci muszą (podczas analizy) znaleźć sposób na
zintegrowanie odpowiedzi na następujące pytania: „Co teraz
mierzę?” (dane z czujnika) z „Co teraz robię?” (co w danym
momencie wykonuje zasób lub proces), a nawet „Jaka część
danych jest dla mnie ważna?”

Tworzenie kontekstu

Jako przykład wyzwań napotykanych podczas pracy z danymi
szeregów czasowych rozważmy prosty zbiór danych szeregów
czasowych z danymi z czujnika, rejestrowanymi co sekundę
przez rok, aby utworzyć w efekcie 3,1 miliona punktów danych, każdy w formacie: znacznik czasu:wartość.
Najprawdopodobniej użytkownik nie będzie chciał wykorzystać wszystkich danych sygnałowych do analizy; zamiast
tego będzie chciał tylko zidentyfikować interesujące go okresy w sygnale. Na przykład być może użytkownik potrzebuje
„uchwytów” dla okresów czasu w danych do analizy, zdefiniowanej przez:
• przedział czasowy: dzień, zmiana robocza, wtorki, dni
powszednie w porównaniu do weekendów itp.,
• stan zasobu: włączony, wyłączony, rozgrzewanie, wyłączanie itp.,
• obliczanie: okresy, w których druga pochodna średniej
ruchomej jest ujemna,

 róbki danych, które są błędami: utracone sygnały,
p
chwilowe zaniki sygnału lub inne problemy, które wymagają oczyszczenia danych, w celu poprawy dokładności
analizy.
Innymi słowy, interesujące eksperta okresy czasu to takie, w których zdefiniowany warunek jest prawdziwy, a resztę danych można zignorować dla celów analizy. Interesujące
okresy czasu można wybrać do wykorzystania jako punkty
integracji z relacyjnymi lub dyskretnymi typami danych
(rys. 1).
Dodajmy do tego przykładu dwa komentarze. Po pierwsze, nawet w przypadku prostego przykładu danych jednego
sygnału, zebranych w ciągu jednego roku, oczywiste jest,
że istnieje nieskończona liczba sposobów, w jaki sygnał ten
może być dzielony lub wykorzystany do celów analitycznych. Ponieważ istnieje tak wiele możliwych opcji, wybór
interesujących okresów powinien odbywać się w „czasie
analizy”, kiedy intencja użytkownika jest jasna i można zidentyfikować odpowiednie segmenty czasowe. Ponadto ten
przykład to tylko jeden sygnał. Wyobraźmy sobie teraz środowiska produkcyjne z liczbą od 20 000 do 70 000 sygnałów,
takie jak duże zakłady chemiczne, rafinerie ropy naftowej
•

Rys. 1. Możliwość
zdefiniowania
interesujących
okresów czasu
w sygnale na
podstawie dowolnego
typu kryteriów
jest kluczowym
elementem pracy
z danymi szeregów
czasowych.
Źródło grafiki
w artykule: Seeq

Rys. 2. Okresy czasowe
zainteresowania mogą być określane
jako „kapsuły” i są oznaczone
kolorowymi paskami u góry panelu
trendów. W tym przypadku oznaczają
obszary, którymi należy się zająć
podczas czyszczenia danych.
www.utrzymanieruchu.pl 		
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z liczbą 100 000 sygnałów lub korporacyjne zbiorcze dane
z czujników, zawierające miliony sygnałów.
Kontekstualizacja w czasie analizy i wykonywana przez
eksperta dziedzinowego jest tym, co transformuje dane szeregów czasowych – z falistej linii na wykresie kontrolnym
– na będące przedmiotem zainteresowania obiekty danych
do analizy, a wszystkie jej formy powinny być zawarte w jej
definicji (rys. 2).
Po drugie, ważne jest, aby pamiętać, że każda analiza
danych szeregów czasowych obejmuje próbkowanie danych
sygnałowych przy ścisłym przestrzeganiu wyzwań związanych z interpolacją i rachunkiem różniczkowym, czego
zwykle nie obejmują prace związane z konsolidacją/agregacją danych IT. Dlatego wymagane jest użycie do kontekstualizacji rozwiązań specyficznych dla produkcji w danym
zakładzie. Możliwość wyrównania sygnałów o różnych częstotliwościach próbkowania, pochodzących z różnych źródeł, w różnych strefach czasowych, obejmujących czas letni
lub inne zmiany, jest absolutnym wymogiem przed wprowadzeniem definicji odpowiednich okresów czasu.

Ostatni etap kontekstualizacji

Ostatnim etapem kontekstualizacji, po zidentyfikowaniu interesujących okresów w sygnałach szeregów czasowych, jest
dalsza kontekstualizacja danych z innych źródeł. Ma to na
celu uzyskanie praktycznych i użytecznych informacji, obejmujących produkcję i wyniki biznesowe firmy przemysłowej. Pytania, jakie mogą zadawać organizacje, które wymagają wykorzystywania wielu różnorodnych zbiorów danych,
mogą być np. takie:
• Jakie jest zużycie energii podczas wytwarzania produktu
typu 1 w porównaniu z produktem typu 2?
• Jaki jest wpływ temperatury na jakość produktu?
• Czy zużycie energii zmienia się wraz ze zmianą czasu
realizacji partii produkcyjnej?
Źródłami danych mogą być: laboratoryjne systemy informatyczne, systemy realizacji produkcji (MES), systemy

planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zewnętrzne
systemy wyceny surowców oraz inne.
W poniższym przykładzie przedstawiono przypadek
kontekstualizacji dla danych szeregów czasowych, a następnie dla danych z innych źródeł. Wynikiem tej kontekstualizacji jest tabela, która jest łatwa do zrozumienia i manipulowania, dostępna dla ekspertów dziedzinowych i każdego
analityka, korzystającego z aplikacji do analizy biznesowej,
takiej jak Microsoft Power BI, Tableau lub Spotfire (rys. 3).

Perspektywy na przyszłość

Obecnie zwraca się coraz więcej uwagi i wywiera coraz więcej nacisków na organizacje przemysłowe, aby przeprowadzały transformację cyfrową wraz z wymaganą integracją
technologii informatycznej z technologią operacyjną (IT/
OT), niezbędną dla dostarczenia zintegrowanego obrazu
firmy na podstawie zbiorów danych biznesowych i produkcyjnych. A zatem dla organizacji produkcyjnych coraz ważniejsze staje się uznanie znaczenia kontekstualizacji, niezależnie od wybranej strategii przechowywania swoich danych
szeregów czasowych.
Eksperci dziedzinowi muszą wykonywać kontekstualizację, aby przygotowywać dane do analizy. Tylko eksperci
dziedzinowi posiadają odpowiednią wiedzę i rozumieją potrzeby wykonywania analiz danych, dzięki czemu będą wiedzieli, czego właściwie szukają w czasie wykonywania tych
analiz. Obejmuje to możliwość bardzo szybkiego definiowania, składania i pracy z interesującymi okresami w danych
szeregów czasowych, w tym dostęp do powiązanych danych
w systemach produkcyjnych, biznesowych, laboratoryjnych
oraz innych.
Dlatego organizacje przemysłowe, które dostosują wymagania kontekstualizacji analizy danych szeregów czasowych do swojej strategii danych, będą miały większą szansę na poprawę wyników produkcji poprzez wykorzystanie
praktycznych informacji, uzyskanych na podstawie analizy
danych.

Rys. 3. Tabela stworzona przez aplikację analityczną Seeq. Jest ona łatwo dostępna dla
ekspertów dziedzinowych oraz analityków danych.
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TEMAT Z OKŁADKI

TRANSFORMACJA CYFROWA
Anne-Marie Walters, Bentley Systems

Technologia cyfrowych bliźniaków
napędza wprowadzanie innowacji w sektorze
energetycznym
Cyfrowe reprezentacje rzeczywistości służą również jako interfejsy dla uzyskiwania dalszych, wartościowych
informacji przez firmy z sektora energetycznego. Artykuł opisuje wykorzystanie technologii cyfrowych
bliźniaków w tej branży oraz podaje przykłady z praktyki.

O

becnie technologia cyfrowych bliźniaków
(digital twins) zaczyna zajmować centralne
miejsce w przemyśle energetycznym – wychodzi poza BIM (Building Information Modeling
– modelowanie informacji o budowaniu), aby
umożliwić organizacjom skoncentrowanym na zasobach konwergencję ich technologii inżynierskich, operacyjnych i informatycznych, mającą na celu uzyskanie oferujących doznania
wizualizacji i przynoszącej korzyści analizy danych.
Jak dobrze wiadomo, cyfrowy bliźniak to cyfrowa reprezentacja fizycznego zasobu, procesu lub systemu, która zawiera informacje inżynierskie, pozwalające nam zrozumieć i modelować działanie tego zasobu, procesu czy systemu. Typowo
cyfrowy bliźniak może być stale aktualizowany na podstawie
danych pochodzących z wielu źródeł, w tym z czujników oraz
ciągłych inspekcji i kontroli, aby reprezentować jego status,
warunki pracy lub położenie w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Cyfrowy bliźniak umożliwia użytkownikom wizuali-

zację funkcjonowania danego zasobu, sprawdzanie jego stanu,
przeprowadzanie analiz i generowanie użytecznych informacji, co ma na celu przewidywanie i optymalizację wydajności
tego zasobu.
W sektorze energetycznym cyfrowe bliźniaki są wykorzystywane do optymalizacji działania zasobów fizycznych, systemów i procesów produkcyjnych oraz utrzymania ruchu. Wiele
organizacji wykorzystujących cyfrowe bliźniaki w projektach
udowadnia wartość tej technologii. Doskonałym przykładem
jest tu wykorzystanie przez firmę Shell Chemical cyfrowego
bliźniaka w bardzo dużym projekcie budowlanym w Pensylwanii. Shell kontroluje swoją fabrykę w trakcie jej budowy za
pomocą dronów dwa razy w tygodniu.
Model rzeczywistości jest łączony z innymi danymi dotyczącymi zasobów w celu aktualizacji cyfrowego bliźniaka
projektu. Ten cyfrowy bliźniak służy do śledzenia procesu
budowy fabryki oraz identyfikacji powstałych problemów poprzez wizualizację zmian w czasie. Ta możliwość pozwala pra-

Rys. 1. Cyfrowy
bliźniak jest
reprezentacją
fizycznego zasobu,
procesu lub
systemu, zawierającą
informacje
inżynierskie
odnoszące się do
jego działania. Na
zdjęciu pokazano
zasuwy w pewnej
maszynie, będącej
jednym z zasobów
w fabryce.
Źródło: Bentley
Systems
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cownikom firmy na natychmiastowe reagowanie na zmiany na
miejscu budowy. Firma Shell przechwytuje również cyfrowy
zapis, zawierający dane dotyczące zasobu i uzyskane podczas
jego konstruowania, w celu wykorzystania ich w utrzymaniu
ruchu oraz operacjach realizowanych w zakładzie, takich jak
precyzyjna lokalizacja mediów znajdujących się pod ziemią.
Cyfrowy bliźniak umożliwia organizacji lepsze wykorzystanie
jej danych, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Wykorzystanie technologii cyfrowych
bliźniaków w praktyce

Sektor energetyczny jest dobrze przygotowany do wykorzystywania technologii cyfrowych. Niezależnie od tego, czy chodzi
o proste dodanie czujnika wibracji do maszyny wirującej, czy
o stworzenie pełnego cyfrowego bliźniaka całej fabryki, technologie cyfrowych bliźniaków mogą obniżyć koszty ponoszone przez firmę oraz usprawnić procesy konserwacji i realizowane operacje.
Cyfrowe bliźniaki to obecnie gorący temat, zaś wiele organizacji bardzo chce ustalić, w jaki sposób mogą uzyskać
największe korzyści z zastosowania u siebie tych technologii. Większość firm szuka porady, od czego powinny zacząć.
Nasza porada – należy rozpocząć od zebrania użytecznych
danych o posiadanych już zasobach, przygotować te dane do
udostępniania, a następnie rozpocząć wdrażanie nowej technologii. Niestety, dość często w firmach te użyteczne dane są
ukryte w systemach niedostępnych dla osób potrzebujących
tych informacji. Jedną z największych zalet technologii cyfrowych bliźniaków jest to, że zapewnia ona szerszy dostęp do
wiarygodnych, aktualizowanych informacji.
Firma Bentley produkuje otwarte, usieciowione środowisko danych, które jest zbiorem usług udostępnianych w chmurze lub instalowanych lokalnie, obsługujących kontekst cyfrowy, komponenty cyfrowe i cyfrowe przepływy pracy. Mając
takie otwarte, usieciowione środowisko danych, firmy z sektora energetycznego mogą lepiej zarządzać spójnymi, sprawdzonymi i dokładnymi informacjami oraz uzyskiwać do nich
dostęp. Właściciele zakładów oraz firmy realizujące projekty
również mogą uzyskiwać korzyści z takiej otwartej, zintegrowanej i usieciowionej struktury.
Sektor energetyczny zawsze wykorzystywał innowacje.
Istnieje kilka przykładów firm, w których technologie cyfro-


W sektorze energetycznym cyfrowe
bliźniaki są wykorzystywane do
optymalizacji działania zasobów
fizycznych, systemów i procesów
produkcyjnych oraz utrzymania ruchu.
Wiele organizacji wykorzystujących
cyfrowe bliźniaki w projektach
udowadnia wartość tej technologii.
www.utrzymanieruchu.pl 		

we już przynoszą znaczące korzyści biznesowe. Na przykład
firma Oman Gas opracowała program niezawodności i integralności, oparty na zdigitalizowanej i zautomatyzowanej
platformie rozwiązania AssetWise Reliability firmy Bentley.
Aplikacje tego rozwiązania ograniczają interwencję człowieka
i poprawiają efektywność wykorzystania zasobów Oman Gas.
Innym przykładem jest indyjska firma wydobywcza z branży
ropy i gazu Cairn Oil & Gas, należąca obecnie do Vedanta Ltd.
Ta organizacja wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania pracą zasobów, aby zoptymalizować produkcję w swoich
ponad 800 platformach wiertniczych. Firma wdrożyła system
inteligentnego odwiertu i system zarządzania zapewnieniem
przepływu w celu zarządzania ryzykiem dla integralności oraz
zarządzania swoimi zapasami. Oprogramowanie AssetWise
firmy Bentley tworzy usieciowione środowisko danych, które
współpracuje z istniejącymi systemami firmy oraz integruje
dane z wielu źródeł.
W Rosji firma Volgogradnefteproekt odgrywa kluczową
rolę w cyfryzacji, współpracując z firmą Łukoil nad zagospodarowaniem pola naftowego Filanovsky na Morzu Kaspijskim.
Volgogradnefteproekt ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi projektami Łukoil na Morzu Kaspijskim
i wprowadziła zintegrowane podejście do modelowania informacji o budowaniu (BIM), konsolidujące wkłady różnych
wykonawców projektu. Organizacja wdrożyła to podejście,
aby dostarczać i utrzymywać spójny model 3D przy wykorzystaniu usieciowionego środowiska danych firmy Bentley. To
usieciowione środowisko, wykorzystane w pracach projektowych, inżynierskich i budowlanych, już przyniosło korzyści –
w tym skrócenie całkowitego czasu projektowania o 70% oraz
kosztów budowy o 20%. Organizacja wykorzystuje również
cyfrowy model inżynierski 3D w różnych fazach: od projektowania poprzez budowę do uruchomienia, a także do eksploINŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

Rys. 2. Posiadanie
pojedynczego
obrazu rzeczywistości
umożliwia szybkie
podejmowanie
decyzji dotyczących
konserwacji zasobów
i realizowanych
operacji,
a jednocześnie
zapewnia, że decyzje
podejmowane
są na podstawie
najdokładniejszych
dostępnych danych.
Źródło: Bentley
Systems
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Rys. 3. Niezależnie
od tego, czy chodzi
o proste dodanie
czujnika wibracji do
maszyny wirującej
(takiej jak pokazana
na zdjęciu pompa
odśrodkowa),
czy o stworzenie
pełnego cyfrowego
bliźniaka całej
fabryki, technologie
cyfrowych bliźniaków
mogą obniżyć koszty
ponoszone przez
firmę oraz usprawnić
procesy konserwacji
i realizowane
operacje.
Źródło: Bentley
Systems

atacji i konserwacji, co ma według oczekiwań obniżyć roczne
koszty operacyjne dla tego pola naftowego o 30%.

Oszczędność czasu i porządkowanie
informacji

Cyfrowe bliźniaki i inne technologie cyfrowe mogą z czasem
pomóc sektorowi energetycznemu zaoszczędzić znaczne koszty. Rozsądne podejście wykorzystuje inwestycje, których firmy
dokonały w nowe technologie, oferując bezproblemowe aktualizacje do nowych platform i wykorzystując maksymalnie
istniejące systemy, czujniki oraz inne źródła danych. W wielu
przypadkach wykorzystanie modelowania rzeczywistości do
przechwytu aktualnych warunków pracy i stanu technicznego
zakładów przemysłowych/zasobów jest tańsze niż tradycyjne
techniki utrzymania ruchu.
Kolejnym krokiem dla wielu organizacji jest przetworzenie
danych zgromadzonych z czujników na jeden obraz, wykorzystując modelowanie rzeczywistości do tego, aby użytkownicy
mogli łatwo podejmować na czas decyzje na podstawie bieżących danych. Cyfrowe bliźniaki mogą pomóc użytkownikom
w porządkowaniu swoich informacji. Posiadanie pojedynczego obrazu rzeczywistości umożliwia szybkie podejmowanie
decyzji dotyczących konserwacji zasobów i realizowanych
operacji, a jednocześnie zapewnia, że decyzje podejmowane
są na podstawie najdokładniejszych dostępnych danych.


W wielu przypadkach wykorzystanie modelowania
rzeczywistości do przechwytu aktualnych warunków pracy
i stanu technicznego zakładów przemysłowych/zasobów
jest tańsze niż tradycyjne techniki utrzymania ruchu.
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Cyfrowe bliźniaki pomagają użytkownikom zarówno zadecydować o opłacalności opcji biznesowej, jak i realizować
działania wynikające z podjęcia tej decyzji. Kolejną korzyścią,
jaką zapewniają cyfrowe bliźniaki, jest usprawnienie procesów
aktualizacji informacji. Przy wykorzystywaniu tradycyjnych
procesów aktualizacji zapisanie zmiany dokonanej na obiekcie/w terenie przez techników wykonujących prace konserwacyjne może zająć nawet sześć miesięcy. Jeśli ktoś spojrzy na te
zapisy podczas takiej sześciomiesięcznej przerwy, to stwierdzi,
że są one nieaktualne, co prowadzi do wypadków i poważnych
problemów z przestrzeganiem przepisów. Procesy robocze połączone z technologiami cyfrowych bliźniaków mogą zapewnić, że wszystkie informacje będą natychmiast aktualizowane,
a dane są zawsze zgodne z wymaganiami.
Kolejną z głównych korzyści jest interoperacyjność cyfrowych bliźniaków z innymi aplikacjami. Cyfrowe bliźniaki
otwierają nowe możliwości dla wszystkich rodzajów nowych
usług. Ze względu na gwałtowny wzrost adaptowania modelowania rzeczywistości, nowe firmy zastępują tradycyjne organizacje inspekcyjne i wykonujące badania marketingowe,
dostarczając cyfrowe modele zasobów zamiast raportów. Przykładem nowej oferty usług jest niedawna zapowiedź firm Siemens Power i Bentley Systems świadczenia usług zarządzania
wydajnością zasobów dla elektrowni. Ta nowa usługa w chmurze umożliwia właścicielom elektrowni pełne wykorzystanie
cyfryzacji, co pomaga usprawnić planowanie oraz realizację
operacji związane z utrzymaniem ruchu.

Otwarte środowisko poprawiające
bezpieczeństwo

Technologia chmury obliczeniowej ma kluczowe znaczenie
dla cyfrowych bliźniaków, umożliwiając współpracę, usprawwww.utrzymanieruchu.pl


Technologia chmury obliczeniowej ma kluczowe
znaczenie dla cyfrowych bliźniaków, umożliwiając
współpracę, usprawniając podejmowanie decyzji
oraz przynosząc lepsze wyniki projektów i wydajniej
funkcjonujące zasoby.

niając podejmowanie decyzji oraz przynosząc lepsze wyniki
projektów i wydajniej funkcjonujące zasoby. Aby mieć otwarty
i bezpośredni dostęp do informacji w cyfrowych modelach
inżynierskich, organizacje muszą wdrożyć usieciowione środowisko danych. Ten rodzaj środowiska umożliwia połączenie
technologii inżynierskich (ET) z technologiami informatycznymi (IT) i technologiami operacyjnymi (OT) w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności ich zasobów
produkcyjnych.
Platforma w chmurze Microsoft Azure może być wykorzystana do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji. Microsoft Azure posiada wiele warstw zabezpieczeń i jest
uważana przez wiele osób w branży za platformę najlepiej zabezpieczoną przed złośliwym atakiem. W rzeczywistości wiele
organizacji energetycznych odkryło, że przechowywanie ich
danych w chmurze jest bezpieczniejsze, niż przechowywanie
ich we własnych centrach danych.
Ponadto wykorzystanie aplikacji, które działają również
w usieciowionym środowisku danych – takich jak rozwiązania
do współpracy nad projektem i rozwiązania do zarządzania
wydajnością zasobów – zapewnia dostęp do danych i informacji zarówno na poziomie użytkownika, jak i komponentów.
Oba typy rozwiązań zapewniają, że właściwe osoby otrzymują
właściwe informacje we właściwym czasie, czyniąc ich cyfrowe
bliźniaki bezpiecznym miejscem do przechowywania danych.

utrzymanie ruchu w zakładach. Wiele z tych danych jest jednak
niedostępnych dla tych osób, które ich potrzebują i często nie są
tak aktualne, jak powinny.
Udostępnienie tych informacji przy użyciu podejścia stowarzyszonego – w tym wykorzystania platform mobilnych –
przyniesie początkowe korzyści, w tym lepsze sposoby wyszukiwania informacji. Jeśli firma przemysłowa posiada działające
zakłady, to powinna wykorzystać modelowanie rzeczywistości
jako punkt startowy, aby umożliwić cyfrowym bliźniakom
przechwycenie aktualnych warunków. Należy następnie połączyć te modele z informacjami z czujników, aby umożliwić
pracownikom działów operacyjnych i utrzymania ruchu lepsze
zrozumienie kontekstu.
Na koniec: dodanie prostych przepływów pracy do cyfrowych bliźniaków w celu rejestrowania zmian na obiektach/w terenie sprawi, że informacje będą zawsze świeże i aktualne, zapewniając solidną podstawę dla dalszych działań. Działania te
mogą polegać na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia
maszynowego do usprawnienia procesów realizowanych przez
działy utrzymania ruchu i operacyjne, umożliwiając cyfrowym
bliźniakom prawdziwe kierowanie funkcjonowaniem firmy.

Przyspieszenie cyfryzacji w firmie

Cyfrowe bliźniaki oferują ogromne korzyści sektorowi energetycznemu. Jednak istnieją tu wyzwania – od czego zacząć, jakie są kolejne kroki i jak można przyspieszyć cyfryzację swojej
firmy. Większość firm z sektora energetycznego posiada dobre
systemy zarządzania dokumentami, wspierające ich procesy
utrzymywania zgodności z przepisami, a także często dobre
systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, wspierające

Anne-Marie Walters, dyrektor marketingu przemysłowego dla
branży ropy i gazu oraz produkcyjnej, firma Bentley Systems.
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Pełna gama filtrów do układów hydraulicznych marki HIFI FILTER.

FILTRY SSAWNE

Hifi Filter Polska Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 4, 96-321 Siestrzeń
Tel. 22 378 01 40
Mail: industry@hifi-filter.pl

•

Filtry kompletne, wkłady, obudowy, głowice

•

Wsparcie komercyjne i techniczne

•

Czujniki, manometry, odpowietrzniki

•

Plataforma e-commerce Portal HIFI FILTER

•

Filtry bocznikowe, osuszacze

•

5% rabatu z kodem promocyjnym

FILTRY CIŚNIENIOWE

FILTRY POWROTNE

hifi-filter.com

AKSCESORIA

KOD PROMOCYJNY
IUR 2021

FIRMA PREZENTUJE
LEANSYS

Zacznij swoją przygodę ze światem
IIoT i zbuduj prosty system
wczesnego ostrzegania przed
awarią – bez kabli i bez IT!
Wszyscy pracownicy związani z produkcją mają świadomość konieczności zmian w obszarze
zarządzania danymi z pracy urządzeń. Nie da się uciec od rozwoju technologicznego. Ludzkość
już nad nim nie panuje. Możemy go jednak świadomie kształtować poprzez wchodzenie
z odpowiednią wiedzą na kolejne etapy Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), czy szerzej
rozumianego Przemysłu 4.0.

K

ażda organizacja produkcyjna czy logistyczna ma swoje
bieżące potrzeby w zakresie kontrolowania danych produkcyjno-logistycznych. Poza obszarem zarządczym, gdzie
zyskowność procesów ma decydujące znaczenie, w utrzymaniu
ruchu najistotniejsze jest zapewnienie ciągłości produkcji przez
utrzymanie stabilności pracy maszyn. Do tego dochodzi dostawa
narzędzi do produkcji i posiadanie maszyn w stanie gotowości do
pracy. Uzyskujemy to dzięki konserwacjom oraz należytemu użytkowaniu i serwisowaniu.
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Wiedza o pracy urządzeń zwiększa bezpieczeństwo produkcji,
które jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości w wewnętrznym łańcuchu dostaw.
To z kolei przekłada się na realne oszczędności (wynikające
choćby z mniejszej liczby nieplanowanych przestojów), a w konsekwencji na większe zyski dla przedsiębiorstwa, stabilność zatrudnienia i dalszy rozwój.
Jak uzyskać bezpieczeństwo pracy maszyn, nie angażując
przy tym całej organizacji? Jak osiągnąć ten cel bez modernizawww.utrzymanieruchu.pl

mi Atomami, Atomami i bramką oraz bramką z chmurą danych,
do której masz dostęp z telefonu lub komputera. Smartfon może
samodzielnie pełnić rolę bramki. Łącząc się z Atomami, wysyła zebrane dane do chmury. Ręczne odczyty z telefonu są najprostszą
i najtańszą wersją komunikacji Atom-telefon-chmura, którą można
wdrożyć w ciągu kilku chwil.

Jak zatem w kilku krokach zbudować prosty
system ostrzegania przed awarią dzięki Atomom?

Zmień zasady bezpieczeństwa pracy maszyn z reaktywnej, gdy nagłe zdarzenie związane ze stanem maszyny zatrzymuje proces, na
proaktywną, zapobiegającą awariom i nieprzewidzianym przestojom.
cji zasilania, bez budowania stosownej infrastruktury, bez udziału IT?
Jak znaleźć prosty sposób na monitorowanie pracy urządzenia
z alertami o anomaliach i powiadomieniami sms, email lub push?

Dzięki Atomom zbudujesz system wczesnego
ostrzegania przed awarią wraz z sygnalizacją
anomalii.

Atomy to czujniki z wewnętrzną pamięcią. Są samodzielne, bezprzewodowe i zasilane baterią.
Bez przerwy monitorują pracę i cyklicznie zbierają dane m.in.
o temperaturze, wibracjach, przechyleniu czy polu magnetycznym.
W odróżnieniu od zaawansowanych rozwiązań czujniki nie wysyłają
strumienia informacji do systemu, który obciążany jest olbrzymią
ilością danych do obróbki.
Atomy, monitorując pracę urządzenia, zbierają lokalne dane
o normalnej pracy urządzenia. W krótkim czasie można posiąść
wiedzę o charakterystyce takiej pracy. Użytkownik określa sam parametry, jakie uzna za odbiegające od normy, wskazując zakresy
w aplikacji obsługującej czujniki. Atomy wysyłają alerty tylko wtedy, gdy warunki pracy urządzenia osiągną alarmowe progi.
Dzięki takiej filozofii działania Atomy oszczędzają energię baterii, której żywotność może wynieść nawet do 5 lat.
Poprzez komunikację Bluetooth 5 BLE dane z Atomów napływają do bramki, która przesyła pakiety do chmury w określonych
interwałach czasowych.
Niektóre z Atomów wyposażone są w GPS. Takie rozwiązanie
daje prosty wgląd, czy dane urządzenie pracuje czy nie na określonej lokalizacji (np. koparka na budowie czy transformator w terenie). Posiadając wiedzę o miejscu swojego urządzenia, możesz
w pełni śledzić pracujące obiekty, jeśli chcesz zarządzać rozproszoną siecią urządzeń.
W dalszych etapach rozwoju IIoT w firmie, zebrane dane (dostępne już w postaci raportów oraz wykresów) można wykorzystać
do analiz stopnia obciążenia parku maszynowego, w tym wydajności, awaryjności oraz kondycji urządzeń (wiek vs dostępność / wydajność). Ale to już inna historia…

Najlepsze rozwiązania są proste. Atomy
są także:

• tanie (już od ok.1 tysiąca złoty netto monitorujesz jeden punkt),
•	bezprzewodowe i ergonomiczne (małe, łatwe do zainstalowania w mniej niż godzinę, bez kabli i na baterię),
• łatwe w adaptacji i rozbudowie o nowe jednostki (Atomation
daje możliwość budowy własnych rozwiązań w oparciu o dane
w chmurze (REST API oraz udostępnione kompletne SDK).
Atomy zbierają pomiary takie jak – wibracje, temperatura,
przyspieszenie, przechył, wilgotność, pole magnetyczne. Istnieje
możliwość podpięcia czujników zewnętrznych (np. pomiary mikrofal, siły wiatru, prądu biernego i czynnego oraz innych).
Brak dodatkowych opłat (utrzymania, licencji, aktualizacji, wraz
z opłaconym dostępem do danych w chmurze oraz usługą ich
transferu dzięki GSM przez okres minimum 2 lat).

Korzyści dla działu Utrzymania Ruchu
z wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania
przed awarią:

•	Natychmiastowa identyfikacja nieprawidłowości i awarii sprzętu (także na zewnątrz i w terenie dzięki powiadomieniom sms/
email).
•	Wiedza o normalnym zachowaniu urządzeń i monitorowanie
cyklu użycia.
•	Wydajne zarządzanie zasobami i sprzętem.
•	Redukcja przestojów, ulepszenie prognoz operacyjnych
i zwiększenie wydajność organizacji.
•	Zwiększenie bezpieczeństwa pracy maszyn i ludzi.

Atomy – czujniki bezprzewodowe.
Prosty system wczesnego ostrzegania o awarii
i anomaliach pracy maszyn.

Zespół Leansys – oficjalny dystrybutor Atomation w Polsce
www.leansys.pl/atomy, www.atomation.net


Grzegorz Cichoń
tel: +48 502 909 132,
email: gcichon@leansys.pl,
Kokoszki 6/19 44-122 Gliwice

Jak to działa?

Prostotę, mobilność i funkcjonalność systemu Atomation oddaje
zaprezentowany na zdjęciu schemat komunikacji pomiędzy samywww.utrzymanieruchu.pl 		
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Leif Hoegberg, Electrical Reliability Services Inc.

Pomiary i testy wykonywane pod napięciem
w ramach konserwacji predykcyjnej
instalacji oraz urządzeń elektrycznych
Artykuł opisuje cztery typy pomiarów i testów, które pomagają w konserwacji instalacji oraz urządzeń
elektrycznych.

I

stnieją cztery typy pomiarów i testów wykonywanych
w ramach konserwacji predykcyjnej, które należy
włączyć do ogólnego programu utrzymania ruchu
w zakładzie przemysłowym. Obejmują one pomiary
instalacji i urządzeń elektrycznych w zakładzie. Mogą
zmniejszyć zapotrzebowanie na prace konserwacyjne wykonywane podczas przestojów, poprawić sprawność systemu,
zmniejszyć ryzyko awarii systemu i urządzeń oraz pomóc firmie zoptymalizować swoje wydatki budżetowe.
Te pomiary i testy w ramach konserwacji predykcyjnej
można przeprowadzać w czasie pracy instalacji i urządzeń
elektrycznych (pod napięciem; online). Są nieniszczące, nieinwazyjne i badają sprzęt elektryczny znajdujący się w normalnych warunkach operacyjnych. W idealnym przypadku
powinno się przeprowadzać te testy w okresach pomiędzy
planowanymi przestojami, mającymi na celu wykonanie prac
konserwacyjnych, aby uzyskane dane można było wykorzystać do przetworzenia na użyteczne informacje, które pomogą
w ustaleniu priorytetów potrzeb prac wykonywanych podczas
przestojów.

Fot. 1. Doświadczony inżynier ds.
pomiarów będzie wiedział, jakiej
technologii użyć i jak ją zastosować
podczas testowania każdego
urządzenia elektrycznego. Pokazany
na zdjęciu inżynier przeprowadza
pomiary diagnostyczne w ramach
konserwacji predykcyjnej.
Źródło: Electrical Reliability
Services Inc.
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Procedury konserwacji
predykcyjnej

Poniżej opisano cztery procedury konserwacji predykcyjnej
wykonywanej podczas normalnej pracy instalacji elektrycznej
w zakładzie, mające na celu ocenę jej stanu technicznego. Procedury te to:
1. Inspekcja wzrokowa (oględziny);
2. Testy wyładowań niezupełnych;
3. Badania termowizyjne/termograficzne;
4. Pobieranie próbek i analiza cieczy elektroizolacyjnej.
W połączeniu ze sobą te cztery testy mogą zidentyfikować
zmiany w parametrach technicznych elementów instalacji
elektrycznej, które wskazują na zbliżające się awarie. Jeśli testy
są wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się
pomiarami elektrycznymi, to mogą być opłacalne dla zakładu,
przeprowadzone efektywnie oraz zapewnić znaczne korzyści,
w tym:
• sprzęt może być testowany w normalnych warunkach
pracy,
• uzyskuje się dane trendów, które są wykorzystywane do
przewidywania sytuacji w przyszłości,
• identyfikowane są problemy, które bez ich rozwiązania
mogą doprowadzić do poważnych awarii,
• identyfikowany jest sprzęt, który będzie traktowany
priorytetowo podczas planowanych przestojów konserwacyjnych,
• uzyskuje się dane, które pozwalają na wydłużenie czasu
między planowanymi przestojami konserwacyjnymi,
• można poprawić przydzielanie budżetu na najbardziej
kluczowe potrzeby utrzymania ruchu w zakładzie.
Ponadto usługi konserwacji predykcyjnej mogą być wykonywane częściej niż prace realizowane po wyłączeniu zasilania
(offline), a tym samym zmniejszają ryzyko wypadków przy
pracy oraz przestojów związanych z instalacją elektryczną, poprawiając bezpieczeństwo pracowników i publiczne, zwiększając komfort psychiczny kierownictwa oraz zapobiegając problemom, które mogłyby wpłynąć na reputację i wiarygodność
operacyjną zakładu.
www.utrzymanieruchu.pl

Konserwacja predykcyjna wykonywana
podczas pracy systemu

Konserwacja predykcyjna wykonywana podczas pracy
instalacji i urządzeń elektrycznych wykorzystuje wiele
rodzajów technologii – w zależności od używanego sprzętu.
Doświadczony inżynier lub technik ds. pomiarów będzie
wiedział, jakiej technologii użyć i jak ją zastosować podczas
testowania każdego zasobu (fot. 1). Każda technologia
dostarcza unikalny zbiór danych, które w połączeniu
zapewniają dobre zrozumienie stanu technicznego całego
systemu.
Oględziny. Kontrola wzrokowa to badanie sprzętu bez
konieczności otwierania jego obudowy. Wykwalifikowany
technik jest przeszkolony w rozpoznawaniu warunków odbiegających od normalnych, które wskazują na zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa lub niezawodności sprzętu.
Standardowa lista kontrolna oceny wizualnej obejmuje:
• kontrolę czystości,
• kontrolę stanu powłoki lakierniczej,
• kontrolę wielkości luzów
• stan połączeń uziemiających,
• odnalezienie pękniętych lub zanieczyszczonych elementów izolacyjnych i przepustów,
• kontrolę poziomu cieczy elektroizolacyjnej/odnalezienie wycieków,
• sprawdzenie temperatury cieczy elektroizolacyjnej/
uzwojeń,
• sprawdzenie ciśnienia gazu,
• status i wskaźnik zadziałania przekaźnika zabezpieczającego.

Pomiary wyładowań niezupełnych
(ang. partial disscharge, PD; pol. WNZ).

Testery wyładowań niezupełnych wykorzystują czujniki do
wykrywania naprężeń napięciowych wywieranych przez napięcie w instalacji elektrycznej na uszkodzone elementy izolacyjne (fot. 2). Uszkodzona izolacja generuje sygnały o charakterystyce wyładowań niezupełnych. Czujniki wyładowań
niezupełnych wykrywają te małe sygnały lub wyładowania
elektryczne, które występują wewnątrz lub na powierzchni
izolacji urządzeń elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Przedłużające się wyładowania niezupełne mogą spowodować erozję izolacji stałej i ostatecznie doprowadzić do jej
przebicia oraz awarii sprzętu.
Pomiary wyładowań niezupełnych można wykonywać
na materiałach izolacyjnych gazowych, ciekłych lub stałych.
Wyniki tych pomiarów mogą być wykorzystane do ustalania
priorytetów i zarządzania harmonogramami prac konserwacyjnych w zakładzie:
• Pomiary wyładowań niezupełnych informują o wielkości, lokalizacji i rodzaju degradacji izolacji.
www.utrzymanieruchu.pl 		

Fot. 2. Testery wyładowań
niezupełnych wykorzystują
czujniki do wykrywania
naprężeń napięciowych
wywieranych przez napięcie
w instalacji elektrycznej na
uszkodzone elementy izolacji.
Źródło: Electrical Reliability
Services Inc.

 yniki pomiarów wyładowań niezupełnych identyfikuW
ją zasoby wymagające dodatkowej uwagi i/lub konserwacji wykonywanej po wyłączeniu zasilania.
• Trendy czasowe danych dotyczących wyładowań niezupełnych mogą pomóc personelowi kierowniczemu
w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących
naprawy lub wymiany zasobów.
Istnieje kilka technologii wykorzystywanych w przyrządach do pomiarów wyładowań niezupełnych. Dokładność
wykrywania wyładowań niezupełnych można poprawić, wykorzystując różne metody wykrywania i rodzajów czujników
wyładowań niezupełnych. Poniżej opisano różnego rodzaju
czujniki akustyczne i elektromagnetyczne, wykorzystywane
w testerach WNZ.
Mikrofony ultradźwiękowe i czujniki kierunkowe,
pracujące w zakresie fal decymetrowych (UHF). Detektory
wykorzystujące mikrofony ultradźwiękowe i czujniki kierunkowe, pracujące w zakresie fal decymetrowych, mogą być wykorzystywane do oceny stanu technicznego urządzeń umieszczonych w metalowych obudowach wewnątrz budynków,
takich jak rozdzielnice średniego napięcia. Detektory te podczas pomiarów przechwytują interesujące inżyniera/technika
sygnały, które doświadczony specjalista ds. pomiarów może
rozpoznać i wykorzystać do zidentyfikowania prawdopodobnej przyczyny i lokalizacji źródła wyładowań niezupełnych,
aby w razie potrzeby można było rozwiązać ten problem.
Ultradźwiękowe mikrofony z czaszą paraboliczną.
Detektory wyposażone w mikrofon ultradźwiękowy z czaszą
paraboliczną wychwytują sygnały akustyczne wyładowań niezupełnych, pochodzące z różnych urządzeń w stacjach elek•
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troenergetycznych, takich jak przepusty, izolatory, aparatura
łączeniowa, transformatory i głowice kablowe.
Akustyczne czujniki kontaktowe. Akustyczne czujniki
kontaktowe mogą być używane do wykrywania wyładowań
niezupełnych w urządzeniach wypełnionych gazem i cieczą
elektroizolacyjną.
Czujniki przejściowego napięcia doziemnego (transient earth voltage – TEV). Czujniki TEV mierzą napięcie
indukowane na metalowych obudowach urządzeń elektrycznych przez fale elektromagnetyczne, generowane przez
wyładowania niezupełne.
Bezprzewodowe przekładniki prądowe wysokiej częstotliwości (high frequency current transformer – HFCT).
Bezprzewodowy przekładnik prądowego wysokiej częstotli-


Konserwacja predykcyjna wykonywana podczas
pracy Większość awarii sprzętu elektrycznego wynika
z niewłaściwych połączeń elektrycznych lub wadliwej
izolacji. Łącząc skanowanie w podczerwieni, które
identyfikuje niewłaściwe połączenia oraz inne warunki
będące przyczyną przegrzania, z testami wyładowań
niezupełnych, które wykrywają pogorszenie się stanu
izolacji, minimalizuje się ryzyko wystąpienia awarii
podczas eksploatacji.
wości podłącza się do zamontowanej na stałe lub tymczasowo skrzynki zaciskowej i monitoruje obwód danego kabla.
Czujniki te wykrywają pochodzące z badanego kabla wyładowania niezupełne, które na wczesnym etapie ostrzegają
o uszkodzeniu izolacji tego kabla. Tego typu czujnik może
być również używany do wykrywania sygnałów z przewodów uziemiających testowanego urządzenia.
Ponadto do pomiarów i testów instalacji i urządzeń
elektrycznych wykorzystuje się jeszcze:
Testowanie w podczerwieni. Badanie termowizyjne
przeprowadza się za pomocą skanera na podczerwień (kamery) w celu zidentyfikowania warunków technicznych, które
mogą spowodować pożar lub awarię instalacji elektrycznej.
Skaner/kamera na podczerwień może wykrywać połączenia
o podwyższonej rezystancji (luźne, brudne, skorodowane
itp.), spowodowanej uszkodzeniem połączeń elektrycznych
na skutek drgań, niewłaściwego momentu dokręcenia połączeń śrubowych lub korozji. Podwyższona rezystancja powoduje nagrzewanie się połączeń, które można wykryć podczas
badania termograficznego. Pomiary takie dają również możliwość przeprowadzenia wewnętrznych oględzin rozdzielnic.
Raporty z testów w podczerwieni zawierają kolorowe cyfrowe
zdjęcia o wysokiej rozdzielczości oraz termogramy pokazują56
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ce „gorące punkty”, opis wykrytych nieprawidłowości i zalecenia dotyczące korekty lub naprawy.
Pobieranie próbek i analiza cieczy elektroizolacyjnych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów określenia
stanu technicznego transformatora wypełnionego cieczą
elektroizolacyjną (olejem) jest pobranie próbki tej cieczy
i wykonanie jej analizy laboratoryjnej. Pobieranie próbek
cieczy elektroizolacyjnej umożliwia wykonanie analizy
jej właściwości chemicznych, rozpuszczonych gazów oraz
identyfikację zanieczyszczeń i złogów, co daje informacje na temat stanu technicznego sprzętu oraz wskazuje na
objawy uszkodzenia izolacji lub lokalnego wewnętrznego
przegrzania (uzwojeń transformatora). Ciecze elektroizolacyjne stanowią medium chłodzące do odprowadzenia ciepła
z uzwojeń do radiatorów i dalej do otaczającego powietrza.
Izolują uzwojenia i redukują naprężenia wysokonapięciowe.
Z biegiem czasu ciecze te ulegają zanieczyszczeniu z powodu ciepła, degradacji izolacji, wilgoci, powietrza (utlenianie)
i korozji. Raport z analizy cieczy elektroizolacyjnej zawiera takie informacje, jak: wystąpienie przebicia, zawartość
wody, kolor, kwasowość, rezystywność, ciężar właściwy
i współczynnik stratności (tangens delta).
Większość awarii sprzętu elektrycznego wynika z niewłaściwych połączeń elektrycznych lub wadliwej izolacji.
Łącząc skanowanie w podczerwieni, które identyfikuje
niewłaściwe połączenia oraz inne warunki będące przyczyną przegrzania, z testami wyładowań niezupełnych, które
wykrywają pogorszenie się stanu izolacji, minimalizuje się
ryzyko wystąpienia awarii podczas eksploatacji. Gdy połączy się jeszcze te 2 testy z analizą chemiczną oleju transformatorowego (transformator energetyczny jest jednym
z najdroższych urządzeń elektrycznych) i wprawnym okiem
doświadczonego inżyniera ds. pomiarów, to uzyska się
znaczną redukcję liczby awarii sprzętu i przerw w zasilaniu.

Raporty z pomiarów, testów i prac
konserwacyjnych, wykonanych pod
napięciem

Po wykonaniu usług pomiarów, testów i konserwacji instalacji oraz urządzeń elektrycznych, wykonanych pod napięciem, generowany jest standaryzowany raport z zalecanymi
działaniami korygującymi. Dobry raport powinien:
• zawierać zalecane działania korygujące i ich priorytety,
• zawierać opis wykrytych problemów, które wymagają
natychmiastowego zbadania/rozwiązania (naprawy),
• zawierać opis wykrytych problemów, które wymagają
dodatkowego zbadania (śledzenia trendów)/monitorowania,
• zawierać opis wykrytych problemów, które wymagają
wykonania dodatkowej diagnostyki.

Uwagi i wnioski końcowe
www.utrzymanieruchu.pl

W przeszłości wielu dyrektorów i kierowników w zakładach
przemysłowych stosowało jedną lub więcej konwencjonalnych strategii utrzymania ruchu, w tym konserwację opartą
na harmonogramach czasowych i konserwację zorientowaną na niezawodność. Niektórzy po prostu optują za podejściem polegającym na eksploatacji sprzętu aż do awarii
(ang. run-to-failure). W dzisiejszym środowisku biznesowym, w którym realizowane są strategie konserwacji ciągłej
(24/7/365), ulegają zmianom. Powoduje to trend w kierunku strategii konserwacji wykonywanej „zgodnie z wymaganiami”, możliwej dzięki postępom w metodach testowania
sprzętu bez jego wyłączania oraz technologiach konserwacji. Strategia konserwacji „zgodnie z wymaganiami” polega
na wykonywaniu prac konserwacyjnych w oparciu o takie
wskaźniki, jak wyniki testów wykonywanych bez wyłączania/pod napięciem, środowisko operacyjne, wiek i historia
eksploatacji zasobów, serwis (ładowanie) i stopień krytyczności obsługiwanego sprzętu. Przypomina to strategię
konserwacji opartą na niezawodności, jednak obejmuje też
uwzględnienie danych uzyskanych z testów online.
Opisane w tym artykule usługi testowania i konserwacji instalacji oraz urządzeń elektrycznych bez wyłączania
sprzętu/pod napięciem mają na celu uzupełnienie wymaganych i przeprowadzanych w zakładach prac związanych
z testowaniem i konserwacją sprzętu po jego wyłączeniu.
Powinny być one częścią zintegrowanego planu zarządzania
cyklem życia w zakładzie. Chociaż istnieją koszty początkowe związane z testowaniem i konserwacją online, to są one
często łatwo rekompensowane oszczędnościami kosztów,

wynikającymi ze zoptymalizowania pomiarów, testów i prac
konserwacyjnych wykonywanych podczas planowanych
przestojów, a także zmniejszeniem liczby napraw wykonywanych na skutek awarii. Jednak, co najważniejsze, usługi te
dostarczają niezbędnych informacji, których kierownictwo
zakładu potrzebuje, aby nadać priorytet zasobom wymagającym uwagi i uniknąć marnowania zasobów na sprzęt,
który pozostaje w dobrym, niezawodnym stanie. Decyzje
o przedłużeniu harmonogramów przestojów można podejmować bez zwiększania ryzyka awarii podczas pracy, a budżety można zoptymalizować. Dane te mogą być również
przydatne podczas planowania wymiany zasobów lub przyszłych modernizacji systemu.
Leif Hoegberg jest dyrektorem ds. wsparcia inżynierskiego i technicznego w firmie Electrical Reliability Services
Inc. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy jako
inżynier elektryk, eksploatacji i usługach realizowanych na
obiektach/w terenie. Leif Hoegberg jest technikiem poziomu IV, certyfikowanym przez NETA (Międzynarodowe
Stowarzyszenie ds. Pomiarów Elektrycznych, InterNational
Electrical Testing Association), zasiada w Radzie ds. Oceny
Standardów NETA. Jest także członkiem takich organizacji,
jak IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników),
IAEI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspektorów Elektrycznych, International Association of Electrical Inspectors)
oraz NFPA (Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej,
National Fire Protection Association).
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Eric Rice, Honeywell Intelligrated

Połączenie automatyki z potęgą
konserwacji predykcyjnej
Wykorzystanie danych operacyjnych istniejących już w systemach sterowania może poprawić wydajność
i utrzymanie ruchu w centrum dystrybucyjnym.

K

oncepcja Przemysłu 4.0, technologie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz prace
związane z transformacją cyfrową pomagają
firmom zajmującym się transportem materiałów uznać potrzebę dokonania fundamentalnej zmiany w sposobie przeprowadzania operacji dystrybucji i logistyki (distribution and fulfillment, D&F; fulfillment
– przekazanie obsługi logistycznej zamówień związanych
z handlem elektronicznym zewnętrznemu operatorowi).
W rzeczywistości 70% kadry kierowniczej w firmach zajmujących się transportem i magazynowaniem materiałów
uważa koncepcję Przemysłu 4.0 za najwyższy priorytet.
Podczas gdy potencjalne korzyści z wykorzystania technologii IIoT są dobrze znane w różnych gałęziach przemysłu, sektor D&F ma stosunkowo niskie tempo adaptacji.
Niedawne badanie pokazało, że tylko 2% kadry kierowniczej wskazało na wydajność łańcucha dostaw jako główny
cel ich strategii cyfrowych. Ten trend sugeruje, że znaczenie
IIoT może być zarówno niezrozumiane, jak i/lub trudne do
zmierzenia.


Sektor automatyki budynkowej wdraża
najlepsze praktyki IIoT już od ponad
dekady. Inne sektory przemysłowe,
takie jak ropy i gazu, również
chętnie wykorzystały potęgę danych
operacyjnych do ulepszenia konserwacji
predykcyjnej.
W sektorze energetycznym pozytywny wpływ transformacji cyfrowej w postaci wdrażania IIoT z perspektywy
operacyjnej został udowodniony już dziesięć lat temu. Badanie przeprowadzone w 2010 r. przez ekspertów ds. operacji
przemysłowych, utrzymania ruchu i energetyki Departamentu Energii USA (DOE) ujawniło, że średnie oszczędności, wynikające ze stosowania operacji konserwacji predykcyjnej napędzanej technologiami IIoT, przynoszą 1000%
zwrotu z inwestycji (ROI), w tym następujące kluczowe
wskaźniki wydajności (KPI):
• redukcja kosztów utrzymania ruchu: 25–30%
• eliminacja awarii sprzętu: 70–75%
• skrócenie czasu przestojów: 35–40%
• wzrost produkcji: 20–25%.
Sektor automatyki budynkowej wdraża najlepsze praktyki IIoT już od ponad dekady. Inne sektory przemysłowe,
takie jak ropy i gazu, również chętnie wykorzystały potęgę
danych operacyjnych do ulepszenia konserwacji predykcyj-

Rys. 1. Jeśli chodzi o prace związane z utrzymaniem
ruchu, to ograniczenie czasu przestojów jest najwyższym
priorytetem dla firm. Rozrost rynku, w połączeniu
z malejącą dostępnością techników na rynku pracy,
będzie dyktować potrzebę wdrażania w większym
stopniu automatyzacji w ramach konserwacji
predykcyjnej. W rezultacie właściciele przedsiębiorstw
i centrów dystrybucji będą potrzebować praktycznych
informacji, aby wdrożyć inteligentniejsze procesy
i uzyskać bardziej niezawodne działanie swojego
sprzętu. 
Źródło: Honeywell Intelligated
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W świecie, w którym niezawodność i ciągła praca bez przestojów są wyróżnikiem
firmy, wykwalifikowani technicy serwisowi ds. automatyzacji, urządzeń i systemów
mają kluczowe znaczenie dla powodzenia realizowanych operacji.
nej. Pomimo różnic występujących pomiędzy tymi sektorami a D&F, mają one podobne cele biznesowe i wskaźniki KPI – oraz mogą potencjalnie uzyskać te same korzyści
z transformacji cyfrowej.

Zautomatyzowane urządzenia oraz
systemy dystrybucji i realizacji zamówień

Branża D&F ma swoje własne unikalne zawiłości, bariery na
drodze do adaptacji nowych technologii oraz koszty alternatywne dla urządzeń i systemów automatyki. Ponieważ żadne
dwie operacje nie są takie same, wdrożenie nowych technologii ze „standardowej” perspektywy może być trudne.
Zniechęcające może być tu również ciągle obecne ryzyko zakłócenia działalności firmy w nadzwyczaj konkurencyjnym
sektorze realizacji zamówień w handlu elektronicznym.
Rozprzestrzenianie się oprogramowania magazynowego, systemów zarządzania i technologii automatyki może
stanowić wyzwanie dla kompatybilności podczas integracji
istniejących w centrach dystrybucji zasobów z infrastrukturą usieciowioną. Dla większości firm brak realnej strategii
zarządzania zmianami uniemożliwia dokonanie fundamentalnego postępu i wpływa na wymaganą zmianę organizacyjną, która jest niezbędna do stworzenia przedsiębiorstwa
opartego na danych.
Ryzyko nierobienia niczego i niedokonania cyfrowej
transformacji może być jednak jeszcze większe, biorąc pod
uwagę przyspieszenie, jakie może zapewnić automatyzacja.
Rosnąca cyfryzacja operacji, transakcji biznesowych oraz
interakcji z klientami dyktuje firmom zajmującym się handlem detalicznym wdrażanie infrastruktury IIoT w celu:
• rozwiązania problemu presji w handlu elektronicznym,
• zapewnienia przestrzegania umów o gwarantowanym
poziomie świadczenia usług (customer service level agreements – SLA),
• skrócenia czasu cyklu realizacji zamówień i przyśpieszenia dostaw.
W świecie, w którym niezawodność i ciągła praca bez
przestojów są wyróżnikiem firmy, wykwalifikowani technicy serwisowi ds. automatyzacji, urządzeń i systemów mają
kluczowe znaczenie dla powodzenia realizowanych operacji. Jednak obecnie, gdy pokolenie weteranów serwisu zbliża się do emerytury, niewielu wykwalifikowanych techników jest gotowych ich zastąpić. Ten trend tworzy znaczny
brak fachowców od serwisu na rynku pracy, co stanowi
długotrwałe zagrożenie dla wielu operacji realizowanych
w firmach. Właściciele centrów dystrybucji prześcigają się
obecnie w usprawnianiu procesów szkoleń dla pracowniwww.utrzymanieruchu.pl 		

Fot. 2. Nowe technologie mogą zapewnić działom technicznym firm
zdalny widok na to, co dzieje się na obiektach/w terenie. Umożliwia to
diagnozowanie takich problemów, do rozwiązania których personel ten
może nie posiadać odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia.
Źródło: Honeywell Intelligated

ków, rekrutowaniu nowych kandydatów i przyspieszaniu
ich wdrażania się do pracy w coraz bardziej zintegrowanych,
zautomatyzowanych systemach.

Jak efektywnie przeprowadzić
transformację cyfrową

Najczęstsze przeszkody na drodze do udanej adaptacji technologii IIoT można prześledzić z perspektywy trzech głównych przyczyn:
1. 	Brak zrozumienia krajobrazu technologicznego i jego
wpływu na firmę;
2. 	Brak odpowiednich fachowców do skutecznego wdrożenia i wykorzystania nowych technologii;
3. 	Brak jasnego uzasadnienia ekonomicznego dla inwestycji;


W świecie, w którym niezawodność i ciągła praca bez
przestojów są wyróżnikiem firmy, wykwalifikowani
technicy serwisowi ds. automatyzacji, urządzeń
i systemów mają kluczowe znaczenie dla powodzenia
realizowanych operacji.
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Nawet około 80% firm nie jest w stanie dokładnie
oszacować wielkości swoich przestojów. Wiele firm nie
docenia kosztów przestojów o 200 do 300%.
Trzy kroki do sukcesu w transformacji
cyfrowej

1.	Należy stworzyć solidne uzasadnienie ekonomiczne
dla transformacji cyfrowej.
Liderzy adaptacji technologii IIoT byli o 75% bardziej
skłonni od maruderów do wskazywania przygotowania silnego uzasadnienia ekonomicznego lub jasno wyrażonej wizji tworzenia wartości jako kluczowych czynników sukcesu
swoich programów adaptacji IIoT.
2. Należy zacząć od małych rzeczy i jasno określić zakres
transformacji cyfrowej w firmie:
• Pamiętać, że transformacja cyfrowa to proces iteracyjny;
• Wybrać kluczowy obszar działalności firmy (którym interesuje się wiele osób) i ustalić granice czasowe transformacji;
• Stworzyć praktyczny biznesplan, zawierający cele osiągnięcia określonego wyniku finansowego.
3. W celu dokonania transformacji cyfrowej należy stworzyć kompetentny zespół ekspertów ds. innowacji
IIoT. W skład tego zespołu powinni wchodzić:
•W
 izjoner: ustanawia wizję i zapewnia jasny kierunek;
• Motywator: angażuje zespół we wspólny cel i szkoli innych po drodze;
• Wykonawca: zapewnia niezbędne zasoby i możliwości,
aby wprowadzać zmiany w organizacji.

Koszty przestojów w zakładach

Nawet około 80% firm nie jest w stanie dokładnie oszacować
wielkości swoich przestojów. Wiele firm nie docenia kosztów
przestojów o 200 do 300%. Przy obliczaniu kosztów przestojów często ignoruje się następujące czynniki:
	Artykuł
• utracona produkcja,
W SKRÓCIE
• koszty odzyskiwania pozycji na rynku,
• zmarnowana praca/produktywność,
SŁOWA KLUCZOWE:
• niedotrzymane umowy SLA z klientaTransformacja cyfrowa, konserwacja
predykcyjna, automatyzacja
mi,
• wyczerpane zapasy,
Automatyzacja pomaga
• uszkodzenia urządzeń i systemów mew dystrybucji i realizacji.
chanicznych,
Inteligentne okulary umożliwiają
•
zakłócenia we wdrażaniu innowacji,
technikowi udostępnianie dźwięku
• utrata marki i zaufania klientów.
i obrazu na żywo ekspertom z firmy
OEM.

DO ROZWAŻENIA:
Czy Twoja firma szybciej niż
konkurenci wykorzystuje
automatyzację i transformację
cyfrową?
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Należy wykorzystać
istniejące dane z systemu
sterowania

Dla tych, którzy są nowicjuszami w wykorzystywaniu swoich danych, dobrym
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

punktem startowym jest przyjrzenie się ogromnej ilości danych dostępnych z systemów sterowania maszynami w ich
firmach. Szacuje się, że istnieją setki tysięcy punktów danych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem
systemu sterowania, ale dane te są często niedostatecznie
wykorzystywane. Niektórzy operatorzy pobierają dane
z programowalnych sterowników logicznych (PLC) okresowo w ciągu dnia lub zmiany roboczej. Jednak sterowniki
PLC są w stanie przechowywać tylko ograniczoną ilość danych, co oznacza, że same

te informacje są nietrwałe i nie
oferują informacji o trendach ani praktycznych informacji
dla celów konserwacji predykcyjnej. Około jedna czwarta
tych wyodrębnionych danych posiada wartość.
Aby wydobyć wartość z danych systemu sterowania,
operatorzy potrzebują takiego oprogramowania i narzędzi
analitycznych, które nada im sens. Poprzez stałe agregowa-


Aby wydobyć wartość z danych systemu
sterowania, operatorzy potrzebują
takiego oprogramowania i narzędzi
analitycznych, które nada im sens.
Poprzez stałe agregowanie oraz
interpretowanie tych danych narzędzia
takie odfiltrowują szum, dostarczając
trendów historycznych i dających się
wykorzystać w praktyce informacji.
nie oraz interpretowanie tych danych narzędzia takie odfiltrowują szum, dostarczając trendów historycznych i dających się wykorzystać w praktyce informacji, które posiadają
ogromną wartość operacyjną. Na przykład analiza statusu
przenośnika taśmowego może pomóc kierownictwu centrum dystrybucyjnego w ocenie kluczowych wskaźników
wydajności, takich jak szybkość odczytu, przepustowość
czy występowanie zacięć. „Uzbrojony” w te dane personel
kierowniczy może rozwiązywać różne problemy, które mają
wpływ na funkcjonowanie firmy.
Umożliwienie przesyłania danych pochodzących z systemu sterowania do oprogramowania posiadającego funkcje
zarządzania alarmami powoduje, że operatorzy widzą na
monitorach raporty typu dashboard, generowane w czasie
rzeczywistym, i otrzymują potrzebne powiadomienia.
Eric Rice jest głównym menedżerem ds. marketingu produktów
w firmie Honeywell Intelligrated.
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DRUK 3D

Dr Zach Murphree, Velo3D

Nowa metoda drukowania 3D
metalowych części pomp i sprężarek
Obecnie, dzięki metodzie produkcji addytywnej niewymagającej użycia elementów wsporczych, możliwe jest
wytwarzanie pomp i sprężarek o większej wydajności.

O

statnie przełomy technologiczne w przemysłowej produkcji addytywnej (wytwarzania przyrostowego, ang. additive manufacturing – AM)
wyrobów z metali zaczynają usuwać ograniczenia dotyczące konstrukcji pomp i sprężarek
oraz sposobu ich wytwarzania. Systemy produkcji addytywnej
obecnej generacji mają bowiem ograniczenia w tworzeniu łopatek i kanałów dla tego typu maszyn wirujących. Przełomy
technologiczne dotyczą wyglądu urządzeń do produkcji addytywnej, jakości łoża proszkowego w technologii spiekania
proszkowego (powder bed fusion – PBF), środowiska komory,
materiałów eksploatacyjnych oraz monitorowania procesu
i kontroli jakości w czasie rzeczywistym, zarówno w produkcji
indywidualnej, jak i seryjnej.
Jeśli chodzi o wydajność pomp i sprężarek, ten niedawno
wprowadzony zaawansowany system produkcji addytywnej
jest w stanie wytwarzać wirniki zamknięte o średnicy do 12
cali (304,8 mm), z kątami osłony do 5 stopni, przy czym nie są
wymagane żadne elementy wsporcze do utrzymywania łopatek i innych elementów na miejscu podczas produkcji w drukarce 3D. Stanowi to bardzo znaczącą poprawę w stosunku do
wszystkich innych obecnie dostępnych rozwiązań produkcji
addytywnej. Nie są potrzebne żadne wsporniki wewnętrzne.
Na zewnątrz zamocowana jest tylko wystająca krawędź na zewnętrznej obręczy oraz dolna krawędź. Dobrą praktyką jest wytłoczenie ściany wokół obwodu wirnika w celu podparcia osłony; materiał ten można łatwo usunąć za pomocą pojedynczej
operacji w procesie dalszej obróbki.
System może wytwarzać większość kształtów geometrycznych wirników zamkniętych o chropowatości mniejszej niż 10
mikronów na wszystkich powierzchniach, wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto działające w pętli zamkniętej systemy pomiarów i kontroli ilości proszku metalowego oraz energii stapiania zapewniają kontrolę i monitorowanie procesu wytwarzania
w czasie rzeczywistym podczas powstawania kolejnych warstw
metalu ze stopionego proszku, zapewniając integralność strukturalną każdego gotowego elementu i spójność warstw. Ta dokładność, jakość i zdolność do realizacji projektu o ekstremalnej
złożoności może być z powodzeniem zastosowana do produkcji
pomp płynu i powietrza oraz radiatorów (fot. 2).

Złożona budowa pomp i sprężarek

Pompy i sprężarki to jedne z najczęściej spotykanych elementów wyposażenia w przemyśle. Można je znaleźć na prawie
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Fot. 1. Do drukowania tego wirnika zamkniętego
wykorzystano produkcję addytywną niewymagającą
użycia wsporników. Przekrój pokazuje różne niewielkie
elementy kątowe, które w przypadku tradycyjnych
systemów wytwarzania przyrostowego wymagałyby
zastosowania licznych elementów wsporczych. 

Źródło: Velo3D

każdym większym rynku. Jedną z klas pomp stanowią pompy
odśrodkowe, które mają wiele zastosowań w bardzo wymagających aplikacjach. Wirnik w tych pompach może być otwarty
lub zamknięty – może mieć osłonę lub obudowę – w zależności od zastosowania.
Wirniki zamknięte są stosowane w pompach o wysokiej
wydajności, gdzie sprawność ma znaczenie. Znajdują również
znaczące zastosowanie w pompowaniu płynów łatwopalnych
lub wybuchowych. Osłona na wirniku sprawia, że pompa jest
mniej wrażliwa na tolerancję wymiarów i niestabilność wirnika/korpusu spiralnego. W wyniku zwiększa się wydajność
pompy i zostaje wyeliminowana możliwość iskrzenia, które
może powstać w wyniku kontaktu z korpusem spiralnym.
Przykłady zastosowań obejmują turbopompy (szczególnie do
napędu lotniczego i rakietowego), elektryczne pompy zatapialne do oleju i gazu oraz sprężarki przemysłowe.
Z powodu wzrostu komercyjnej eksploracji przestrzeni
kosmicznej wirniki są szeroko stosowane w silnikach rakietowych. Wirniki zamknięte są stosowane w turbopompach
zasilających silnik w materiały pędne. Często wykorzystuje się
tu wirniki ze stopu niklowo-chromowego Inconel po stronie
www.utrzymanieruchu.pl

ciekłego tlenu (liquid oxygen – LOX) oraz wirniki z tytanu
po stronie paliwa. W niektórych zastosowaniach (np. spalanie etapowe w atmosferze wzbogaconej w tlen – dostarczany w postaci ciekłej pod wysokim ciśnieniem) nawet dobrze
sprawdzony w praktyce stop Inconel 718 może nie wystarczyć
– lub w najgorszym razie być przyczyną katastrofy. W tym
przypadku wielu specjalistów zwróciło się ku stopowi miedzi
i niklu Monel lub innym firmowym i zastrzeżonym (np. superstop Mondaloy, wykorzystywany przez amerykańskiego
producenta silników rakietowych Aerojet Rocketdyne). Biorąc
pod uwagę tak wiele kwestii związanych z ich użytkowaniem,
wirniki zamknięte są często dostosowywane do każdego zadania, projektowane tak, aby odpowiadały wymaganiom danego
środowiska pracy.
Złożoność tworzenia wirników zamkniętych sprawia, że
są one dobrze dopasowane do korzyści płynących z najnowszych postępów w produkcji addytywnej.
Problemy projektowe rozwiązane za pomocą wytwarzania
przyrostowego obejmowały konsolidację części i tworzenie
przejść wewnętrznych. Natomiast tradycyjny proces produkcji wirnika obejmuje obróbkę 5-osiową, przy czym wirnik
i osłona są wytwarzane jako oddzielne części, które następnie są lutowane lub spawane elektronowo (EBM). Proces ten
może być kosztowny, czasochłonny i stosunkowo mało wydajny. Wytwarzanie takich podzespołów metodą addytywną od
dawna jest atrakcyjną propozycją, ale pozostaje wyzwaniem ze
względu na ograniczenia nieodłączne dla rozwiązań zależnych
od użycia wsporników.
Duże kąty nachylenia zwisów (ang. overhangs) i konieczność usunięcia podpór po wyprodukowaniu wyrobu, przy
jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego wykończenia powierzchni, były jednymi z głównych ograniczeń stosowania
wytwarzania przyrostowego w zastosowaniach takich jak wirniki zamknięte. Ponadto wymagania dotyczące obróbki końcowej były rozległe: obejmowały polerowanie elektrochemiczne, obróbkę przetłoczno-ścierną (polerowanie powierzchni
wewnętrznych przez wtłaczanie pasty ściernej, opracowane
przez firmę Kennametal Extrude Hone) i/lub inne procesy,
z których każdy ma swój własny zestaw zalet i wad. Na przykład polerowanie elektrochemiczne jest drogie i może wymagać skomplikowanego oprzyrządowania, podczas gdy obróbka
przetłoczno-ścierna preferencyjnie usuwa/poleruje pewne powierzchnie w kanałach przepływu płynów.

Perspektywy na przyszłość

Unikalne potrzeby i wyzwania związane z wirnikami zamkniętymi doskonale pasują do nowej technologii omówionej
w tym artykule.
W przypadku wykorzystywania drogich metali i produkowania części o kluczowym znaczeniu ważne jest, aby każdy proces produkcyjny przynosił i utrzymywał wiarygodne
wyniki – nie tylko spełniając, ale nawet przekraczając istniejące możliwości. W przeciwieństwie do tradycyjnej, złożonej
obróbki bloku metalu, nowa technologia produkcji addywww.utrzymanieruchu.pl 		

Fot. 2. Od góry: wirnik
śrubowo-odśrodkowy,
wirnik zamknięty,
radiator diamentowy
oraz radiator okrągły.
Źródło: Velo3D

tywnej wykorzystuje do
wytworzenia wirnika tylko
materiał niezbędny dla
wytworzenia każdej części,
przy czym konieczność
użycia wsporników została
wyeliminowana, co jeszcze
bardziej zmniejsza zużycie
materiałów dodatkowych.
Obniżając dzięki zoptymalizowanemu projektowi
zarówno koszty, jak i masę
części końcowej, nowy, niewymagający podpór proces
drukowania 3D wirników
zamkniętych oferuje atrakcyjną alternatywę zarówno
dla produkcji tradycyjnej
poprzez obróbkę skrawaniem, jak i stosowanej do
tej pory produkcji addytywnej, uzależnionej od dużej ilości różnych elementów wsporczych.
Najnowsze
postępy
w produkcji addytywnej
bez użycia wsporników
otwierają przed przemysłem nowe możliwości
– ponownego przemyślenia projektów oraz produkcji pomp
i sprężarek według istniejących już projektów, zwiększając ich
wydajność, stopień dostosowania do potrzeb aplikacji oraz korzyści ekonomiczne.

Dr Zach Murphree jest wiceprezesem ds. współpracy technicznej w firmie Velo3D. Jego doświadczenie obejmuje stanowiska
inżynierskie w firmach energetycznych, gdzie nadzorował
wprowadzenie technologii wytwarzania przyrostowego
z metalu do firmy energetycznej Fortune 500. Uzyskał stopnie
magistra i doktora z inżynierii lotniczej na Uniwersytecie
Teksańskim oraz zarejestrował ponad 35 patentów.
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ROZWIĄZANIA

ROBOTYKA

Steve Alexander

Roboty pracują, pomagając ludziom
Przemysł zmierza w kierunku wykorzystania robotów współpracujących z ludźmi (z ang. cobots),
wyposażonych w technologię wykrywania siły.

R

elacje pomiędzy ludźmi a robotami ewoluują od
początku istnienia automatyki przemysłowej.
Kiedy pierwsze roboty pojawiły się na liniach
montażowych w przemyśle motoryzacyjnym pod
koniec lat 70., zrobotyzowane stanowisko było
wyspą – szerokim obszarem, którego ludzie unikali podczas
pracy. Dzisiaj ludzie pracują ramię w ramię z robotami w wielu
zastosowaniach przemysłowych, co tworzy bardziej produktywne linie, bezpieczniejsze warunki pracy i sprawia, że pracownicy są zadowoleni. Ewolucja ta dokonała się dzięki ciągłemu postępowi technologicznemu, w tym dzięki elektrycznym
serwomotorom, zaawansowanemu oprogramowaniu sterującemu, najnowocześniejszym interfejsom człowiek-maszyna
(HMI) i elementom bezpieczeństwa.

Początek

Pierwsze roboty przemysłowe nie były konstruowane z myślą
o interakcji z człowiekiem. Stanowiska zajmowały duże obszary hali produkcyjnej i były otoczone ogrodzeniem pokrywającym promień możliwego zasięgu robota. Nawet jeśli robot
nie pracował bezpośrednio na danym obszarze, przestrzeń ta
musiała być odgrodzona, ponieważ robot mógł przekroczyć tę
strefę. W tamtych czasach nie istniało oprogramowanie, które
uniemożliwiałoby robotowi wykorzystanie pełnego zasięgu we
wszystkich kierunkach. W latach 80. elektryczne serwomotory
zastąpiły siłowniki hydrauliczne. Umożliwiło to robotom działanie w pętli sprzężenia zwrotnego, dzięki czemu mogły one
wyczuwać siłę i być dokładniej sterowane. Korzystając z nowo
opracowanego oprogramowania, można było stworzyć obszar
roboczy obejmujący tylko ścieżkę, po której robot poruszał się
w celu wykonania swojego zadania, zmniejszając w ten sposób
wymaganą ilość ogrodzonej przestrzeni. Z czasem bariery fizyczne spowodowały, że niektórzy ludzie zaczęli obawiać się zagrożeń ze strony robotów. Błędnie interpretowali to, co mówią
roboty. Ponieważ roboty nie dostarczają nam informacji, odbieramy je jako nieprzewidywalne. Te obawy są bezpodstawne.

Interfejsy człowiek-maszyna

Wraz z rozwojem interfejsów HMI coraz więcej osób komunikuje się bezpośrednio z robotami. Interfejsy HMI rozwinęły
się z elementarnych kaset z przyciskami do intuicyjnych tabletów z ekranami dotykowymi, ułatwiając współpracę z robotami. Do zaprogramowania wczesnych robotów niezbędna była
specjalnie przeszkolona osoba z wykształceniem inżynierskim.
Nowoczesne panele HMI przeszły od prostych ekranów dotykowych do bezprzewodowych tabletów z graficznymi ikonami
tak przyjaznymi dla użytkownika, że nawet niewykwalifikowa64
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ny operator może zaprogramować robota do pracy z następną
częścią lub do konfigurowania innego zadania.

Kamery i systemy wizyjne

Kiedyś wszystkie przychodzące części robotów należało zamocować identycznie, co zwykle wymagało ręcznego załadunku tych części przez człowieka. Dzisiejsze kamery i systemy
wizyjne pozwalają robotom obsługiwać różnorodne części
w różnych pozycjach. Trójwymiarowe systemy wizyjne dają
robotom możliwość wyciągania różnych części z pojemnika i
kompensowania różnic przed załadunkiem do systemu. Operator może potrzebować tylko popchnąć pojemnik z częściami
do strony wejściowej robota, a następnie usunąć gotowe części
na końcu linii. Podczas gdy robot zajmuje się nudnymi, prostymi zadaniami, operatorzy mogą pracować na wielu liniach,
wykonywać różne zadania i uczyć się różnych umiejętności.
Zmniejszenie liczby powtarzających się czynności, takich jak
załadunek i rozładunek części, daje pracownikom większe poczucie zaangażowania i mniejsze prawdopodobieństwo urazów.

Roboty współpracujące

Obecnie przemysł zmierza w kierunku wykorzystania robotów współpracujących (cobots), wyposażonych w technologię
wykrywania siły, do pracy u boku ludzi. Dzięki wykrywaniu
siły i zatrzymywaniu robota natychmiast po kontakcie system
może nie wymagać już odgrodzenia, a zajmowana przez niego
powierzchnia się zmniejsza. Obecnie roboty pracują bezpośrednio z ludźmi, w różnych zastosowaniach, które wiążą się
z wyzwaniami ergonomicznymi, problemami bezpieczeństwa
i powtarzalnymi ruchami. Na przykład:
• Produkcja maszyn: robot trzyma i obraca dużą, ciężką
część maszyny, aby operator mógł spawać i szlifować tę
część.
• Obsługa maszyn: operator w sposób ciągły ładuje części
na płytę siatkową, aby robot mógł jednocześnie wyjmować
części do załadowania do maszyny
• Montaż: robot podnosi i pozycjonuje oponę zapasową, aby
pracownik mógł ją załadować do bagażnika samochodu.
• Produkcja: robot trzyma tacę, człowiek ładuje części na
tacę, a następnie robot wkłada tacę do pieca.
Z czasem relacje konserwatora z robotami znacznie się
zmieniły. Monitorowanie w czasie rzeczywistym i zdalny dostęp do systemu zrobotyzowanego pozwala zespołowi konserwacyjnemu nadzorować operacje podczas wykonywania innych funkcji. Zasadniczo robot nieustannie składa raporty na
swój temat. System zidentyfikuje problem, utworzy alarm na
www.utrzymanieruchu.pl

urządzeniu technika i natychmiast dostarczy diagnostykę, skracając czas przestoju, który w przeciwnym razie byłby potrzebny
na zbadanie przyczyny i określenie sposobu jej usunięcia. Aby
pójść o krok dalej, systemy monitorowania mogą wskazywać, że
dana część nadmiernie się zużywa i przewidywać, kiedy ulegnie
awarii, umożliwiając menedżerowi zaplanowanie przestoju w
celu jej wymiany i uniknięcia zakłócenia wydajności. Długoterminowe dane systemowe pomagają tworzyć regularne odstępy między konserwacjami i identyfikować większe problemy,
którymi należy się zająć. Zapobiegając awaryjnym naprawom
i skracając czas diagnozowania problemu z robotem, personel
odpowiedzialny za konserwację może być bardziej proaktywny
i skupić się na najważniejszych zadaniach w zakładzie.

Ocena ryzyka

Certyfikowany integrator robotyki przeprowadzi ocenę ryzyka
dla każdego nowego lub zmodyfikowanego systemu robotycznego zgodnie z normami bezpieczeństwa określonymi przez
Stowarzyszenie Przemysłu Robotyki (RIA). Jest to szczególnie
ważne w przypadku współpracujących systemów robotycznych
o zwiększonej liczbie potencjalnych punktów kontaktowych.

Wyszkoleni asesorzy analizują, w jaki sposób ludzie mogą
wchodzić w interakcje z robotami podczas wykonywania wymaganych zadań, i oceniają zagrożenia. Po dokonaniu odpowiedniej oceny integrator projektuje w systemie odpowiednie
środki bezpieczeństwa, takie jak blokady bezpieczeństwa, czujniki, wyłączniki, skanery i kurtyny świetlne. Oprogramowanie
bezpieczeństwa tworzy strefy w robocie w celu monitorowania
tych wejść bezpieczeństwa i pozwala operatorowi bezpiecznie
wejść do strefy. Jeśli sygnały bezpieczeństwa zostaną naruszone
w tej strefie, robot natychmiast się zatrzyma. Dzięki temu roboty i ludzie mogą kontynuować pracę w harmonii. PE
Steve Alexander jest wiceprezesem ds. operacyjnych
w firmie Acieta. Wykorzystując swoje doświadczenie
w zakresie technologii obrabiarek i robotyki, spędził 20 lat,
pomagając producentom prosperować w konkurencyjnej gospodarce światowej. Rozpoczął swoją karierę jako inżynier serwisu
terenowego. Od tego czasu zajmował stanowiska w działach
wsparcia technicznego i sprzedaży, a także kierownicze
stanowiska w działach części i serwisu.
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Tabela 2. Oferty wybranych dostawców robotów mobilnych w Polsce,
AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA,
URZĄDZENIA PERYFERYJNE
porównanie udźwigu.

POPRAW Z NAMI PROCESY INTRALOGISTYCZNE W TWOJEJ FIRMIE

ZAPRASZAMY
SHERPA MOBILE ROBOTICS POLSKA SP. Z O.O.
adres: ul. Józefa Piłsudskiego 77, 32-050 Skawina
email: e.sobieraj@sherpa-mr.pl, t.uliasz@sherpa-mr.pl
tel. +48 12 258 70 60, +48 516 235 868, +48 572 353 719

PRODUKTY
EWM AG

Spawarka Tetrix XQ zapewnia wyjątkowe doświadczenia
ze spawaniem
Wydajna, trwała i łatwa w obsłudze – nowa
spawarka Tetrix XQ 230 firmy EWM umożliwia spawanie metodą TIG na najwyższym poziomie. Użytkownicy korzystają z najnowszej
technologii, aby osiągnąć optymalne wyniki
spawania z perfekcyjną spoiną. Największy
w Niemczech producent techniki spawania łukowego położył dodatkowo szczególny nacisk
na ulepszoną łatwość obsługi. Nowy sterownik z 7-calowym kolorowym wyświetlaczem
został zatem zaprojektowany w sposób szczególnie przejrzysty. Można
go obsługiwać intuicyjnie
i zapewnia optymalne
wsparcie podczas ustawiania parametrów. Zadania
spawalnicze można proNowy sterownik Expert 3.0 można obsługiwać przy pomocy Click-Wheel
gramować indywidualnie
i jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika. Na nowym 7-calowym koi w każdej chwili wywołać
lorowym wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości widoczne są wszystkie
je ponownie. Spawarka
ustawienia parametrów oraz schematy blokowe.
Tetrix XQ 230 jest niewiarygodnie wydajna, można
jej używać bezpośrednio
chują się znacznie Oprócz sprawdzonego sterownika Comfort
z jednofazowym gniazstabilniejszym łukiem 3.0 można wybrać nowy sterownik Expert 3.0,
dem 230 V, a co za tym
oraz
optymalnymi który posiada 7-calowy kolorowy wyświetlacz
idzie, stosować w sposób
spoinami. Spawarka o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu całość
wszechstronny. ErgonoTetrix XQ 230 dostępmiczna i solidna obudowa
na jest w wariancie
oraz dopasowane akcesoDC oraz AC/DC, co
ria dopełniają ten innowasprawia, że pokrywa
Spawarkę Tetrix XQ 230 można opcjo- szerokie
cyjny koncept.
spektrum
Dzięki nowej spawarce nalnie doposażyć w urządzenie chłodzą- zastosowań. Spawać
Tetrix XQ 230 firma EWM ce Cool XQ, uchwyt spawalniczy oraz można idealnie barAG oferuje swoim klien- wózek do transportu na placu budowy dzo różne materiały:
lub w warsztacie.
tom wyjątkowe doświadod niskostopowych
czenia ze spawaniem.
i wysokostopowych
Spawarka TIG o natężeniu prądu do 230 A jest stali przez aluminium oraz stopy aluminium
wyjątkowo wydajna i posiada możliwość bez- aż po metale kolorowe i tytan. Spektrum zapośredniego podłączenia do jednofazowego stosowań rozciąga się od przemysłu spożywgniazda 230 V. Obojętnie czy stosowana jest czego poprzez lotnictwo i kosmonautykę,
na placu budowy, czy w obszarze przemysło- przemysł chemiczny oraz budowę maszyn
wym – spawarka umożliwia długotrwałą pracę i instalacji, aż po rzemiosło metali.
nawet przy słabych sieciach, długich przewodach zasilania sieciowego lub z generatorem. Łatwa i intuicyjna obsługa
W zależności od zadania spawalniczego użyt- Wyjątkowa moc nowej spawarki Tetrix XQ
kownik może wybierać spośród wielu funkcji 230 to sterowanie przyjazne dla użytkownika.
spawania TIG oraz spawania metodą otuloną. Dodatkowo dostępne są nawet cztery
Dzięki nowej spawarce Tetrix XQ 230 firma
warianty pulsacyjne. Użytkownicy korzystają
EWM AG oferuje swoim klientom wyjątkowe
doświadczenia ze spawaniem.
z idealnych właściwości spawania, które ce-
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SHELL

Nowy biodegradowalny olej
transformatorowy Shell Diala S5 BD

Oparty na cieczy system chłodzenia Cool XQ
sprawia, że uchwyt spawalniczy można długotrwale używać nawet przy wysokich prądach
spawania oraz dużych obciążeniach.
ustawiania parametrów oraz operacyjne schematy blokowe są przedstawione w sposób
przejrzysty. Wszystkie funkcje są bezpośrednio pod ręką, a liczne instrukcje z ilustracjami
oraz szybkie menu zapewniają dodatkowe
wsparcie podczas obsługi. Sterownik można
precyzyjnie ustawiać przy pomocy ergonomicznego Click-Wheel. Decyzja o braku ekranu dotykowego została podjęta świadomie,
aby umożliwić komfortową obsługę nawet
w rękawicach spawalniczych. Użytkownik
może zaprogramować pięć indywidualnych
zadań spawalniczych jako ulubione i wywołać
je, wciskając przycisk.

Przemyślana do najmniejszego
szczegółu

Ulepszony proces pracy zapewnia wiele innych możliwości. Stan roboczy można zobaczyć w dowolnym momencie na zintegrowanym pasku LED. Ergonomiczne wzornictwo
spawarki TIG umożliwia bezpieczną i łatwą
pracę. Solidne wykonanie sprawia, że urządzenie jest odpowiednie do stosowania
w trudnych warunkach. Sterownik jest zabezpieczony pokrywą przed zabrudzeniem,
można go jednak obsługiwać nawet przy zamkniętej pokrywie. Kolejną zaletą jest szczególnie cichy, sterowany termicznie wentylator
o zoptymalizowanym przepływie powietrza.
Spawarkę Tetrix XQ 230 można opcjonalnie
doposażyć w urządzenie chłodzące, uchwyt
spawalniczy oraz wózek do transportu na
placu budowy lub w warsztacie. Oparty na
cieczy system chłodzenia Cool XQ umożliwia
długotrwałą pracę uchwytu spawalniczego
nawet przy wysokich prądach spawania, dużych obciążeniach i niekorzystnych warunkach
otoczenia.
Więcej informacji o nowej spawarce Tetrix
XQ 230 można uzyskać na stronie internetowej firmy EWM AG.
n
www.utrzymanieruchu.pl 		

Shell wprowadził na rynek Shell Diala S5 BD,
nowy biodegradowalny olej transformatorowy wyprodukowany w technologii Shell PurePlus. Został zaprojektowany w celu ochrony
urządzeń transformatorowych przez cały okres
ich eksploatacji i charakteryzuje się doskonałymi parametrami w niskich temperaturach.
Zwiększone zapotrzebowanie na energię
obciąża urządzenia transformatorowe i wpływa na ich funkcjonowanie. Rośnie również ilość
odnawialnych źródeł energii, które niejednokrotnie są zlokalizowane z dala od skupisk
ludności. By zapewnić efektywny przepływ na
dużą odległość, sieć energetyczna potrzebuje wyższych napięć. Dlatego tak ważne jest
utrzymanie szczytowej wydajności
transformatorów
poprzez stosowanie odpowiednich środków smarnych,
które zapewnią wydłużony
okres niezawodnej pracy.
– Przemysł energetyczny stara
się szybko i wydajnie dostarczać energię do coraz większej liczby klientów, którzy
wymagają stałego dostępu
do elektryczności. Włączanie
odnawialnych źródeł energii do sieci, w połączeniu ze
zwiększonym zapotrzebowaniem na energię,
równa się zmiennym obciążeniom transformatorów. W czasach, gdy od sprzętu wymaga
się niezawodności, wybór oleju transformatorowego jest niezwykle ważny, aby pomóc
utrzymać szczytową wydajność i ograniczyć
nieplanowane i kosztowne przestoje – powiedział Ed van Schaik, specjalista ds. zastosowań
produktów w Shell Diala Transformer Oils.

Dłuższa żywotność i redukcja
przestojów

Nowy olej Shell Diala S5 BD został wyprodukowany na bazie olejów niezawierających siarki, uzyskiwanych w technologii Shell PurePlus.
Dzięki temu zapewnia doskonałą ochronę
transformatorów i eliminuje ryzyko korozji powodowanej przez siarkę. Jest to wysokiej klasy
inhibitowany olej transformatorowy o wysokim stopniu spójności składu, który spełnia
i przewyższa specyfikację IEC 60296. Wydłu-

żenie żywotności oleju transformatorowego
oznacza, że transformatory mogą pracować
ciężej przez dłuższy czas, redukując kosztowne
przestoje i zwiększając kontrolę operatorów
nad konserwacją urządzeń.

Rozwiązanie przyjazne dla
środowiska naturalnego

Rodzina produktów Shell Diala to gama olejów transformatorowych, które wpływają
na parametry urządzeń i zapewniają ich wydajną pracę. Najnowszy z nich – Shell Diala
S5 BD – to olej transformatorowy na bazie
oleju III grupy Shell GTL, który będzie oferowany w niższej cenie niż tradycyjne oleje
biodegradowalne na bazie
estrów. Diala S5 łatwo ulega
procesowi biodegradacji, co
oznacza, że jest przyjazny dla
środowiska i może być wykorzystywany w miejscach, które wymagają szczególnie rygorystycznej ochrony przed
wyciekami. Dodatkowo zapewnia doskonałą wydajność
w niskich temperaturach,
dzięki temperaturze płynięcia wynoszącej -51°C, tym
samym pomagając w utrzymaniu zasilania firm w najtrudniejszych warunkach klimatycznych na ziemi.
– Shell wierzy, że poprawa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju nie oznacza
rezygnacji z wydajności. Shell Diala S5 BD
wspiera operatorów transformatorów w pokonywaniu największych wyzwań stojących obecnie przed przemysłem, umożliwiając sprzętowi
pracę w surowym, zimnym klimacie, przy jednoczesnym spełnianiu potrzeb środowiskowych. Poprzez skrócenie czasu przestojów
i wydłużenie efektywnej żywotności transformatorów, Shell Diala S5 BD pomaga przedsiębiorstwom obniżyć całkowity koszt użytkowania (TCO) sprzętu – mówi Ed van Schaik.
Shell Diala S5 BD jest w pełni mieszalny
i kompatybilny z konwencjonalnymi olejami
mineralnymi.
Więcej informacji o olejach przemysłowych z oferty Shell znajduje się na stronie internetowej.
n

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

III kwartał 2021

 67

PRODUKTY
RENEX GROUP

Nowość YAMAHA SMT – hybrydowy automat i-Cube10
(YRH10)
Jak poinformował dystrybutor – Grupa
RENEX, YAMAHA wprowadziła kolejną
w ostatnich tygodniach nowość w portfolio
swoich urządzeń linii produkcji SMT – hybrydowy automat i-Cube10 (YRH10). Jak
zapewnia producent, zupełnie nowa konstrukcja pozwala osiągnąć
o 50% większą dokładność
montażu i możliwości produkcyjne niż poprzednie
modele.
Sekcja SMT YAMAHA
Motor Europe wprowadziła
na rynek nowy hybrydowy
automat i-Cube10 (YRH10).
Urządzenie posiada zarówno funkcje montażu
powierzchniowego
komponentów elektronicznych,
jak i funkcję bondera płytek
krzemowych.
i-Cube10
(YRH10)
został opracowany jako
następca urządzenia i-CubeIID (YHP-2D. Nowy
model zachowuje tę samą
wysoką
kompatybilność,
pozwalającą na pracę z szeroką gamą komponentów
elektronicznych i pakietów
półprzewodnikowych, osiągając o ponad 50% wyższą
zdolność produkcyjną i precyzję montażu.

Tło rynku i zarys produktu

W ostatnich latach można łatwo zauważyć
gwałtownie postępujące trendy w zakresie
montażu komponentów elektronicznych
i pakietów półprzewodnikowych, polegające na zmniejszaniu rozmiarów i grubości
komponentów, obniżaniu zużycia energii,
dążeniu do wyższej funkcjonalności i większej dywersyfikacji. Obecnie rynek wymaga
od producentów nie tylko większej niż kiedykolwiek wcześniej dokładności montażu,
ale również większej wydajności.
Nowo opracowany i-Cube10 (YRH10)
reprezentuje pierwszą zmianę konstrukcji
od 14 lat – od 2007 roku – i jest szybką od-
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powiedzią na powyższe zmiany i wymagania rynku. Urządzenie osiąga 50% poprawę
w stosunku do poprzednich modeli zarówno
w zakresie dokładności montażu, jak i produktywności, umożliwiając montowanie
różnych typów komponentów powierzch-

niowych i płytek krzemowych za pomocą
jednego urządzenia.

Cechy produktu

1) Wysoka prędkość i precyzja montażu
Działanie głowicy montażowej i kamery do
montażu płytek krzemowych zostało zoptymalizowane poprzez wyeliminowanie czasu
uśpienia. Głowica jest wyposażona w kamerę skanującą, dzięki czemu rozpoznawanie
komponentów po pobraniu płytki jest realizowane jeszcze podczas ruchu i urządzenie
może wybrać najkrótszą drogę do pozycji
montażowej i najbardziej wydajny cykl. Ponadto, liczba dysz na głowicy montażowej
została zwiększona z 4 do 10, co w znaczący
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sposób zmniejsza liczbę cykli potrzebnych
do zamontowania określonej liczby komponentów.
Czas wymiany płytek został również
skrócony, dzięki czemu nawet produkty wymagające częstej wymiany płytek mogą być
produkowane bez zmniejszania
wydajności.
Urządzenie to pomaga
również w osiągnięciu wysokiej jakości produkcji dzięki
efektywnemu
wykorzystaniu
systemu rozpoznawania elementów typu ball/bump, udoskonalonego dzięki rozwojowi
urządzeń YAMAHA do łączenia
układów typu flip-chip, takich
jak YSB55w.
Dodatkowo,
sztywność
ramy została zweryfikowana.
Zastosowano przenośnik o wysokiej sztywności, aby zredukować jego dynamiczne wibracje
podczas pracy głowicy, a optymalizacja parametrów sterowania osią, funkcja kompensacji
ciepła i inne elementy pozwoliły osiągnąć i utrzymać wysoką
dokładność montażu urządzenia wynoszącą ±15 μm (μ+3σ).
2) Wysoka wszechstronność
Ponieważ za pomocą i-Cube10
(YRH10) można montować różne typy komponentów powierzchniowych
i płytek krzemowych, do operacji montażowych można wykorzystać jedną jednostkę, zamiast dzielić zadania pomiędzy wiele
urządzeń, co było konieczne wcześniej.
Pozwala to zmniejszyć koszty i przestrzeń
montażową.
Urządzenie jest również wyposażone
w szereg funkcji ułatwiających jego wysoką wszechstronność oraz zaawansowane
funkcje przyjazne dla użytkownika, takie jak
nowo opracowany interfejs.
WYŁĄCZNY DYTRYBUTOR
YAMAHA SMT oraz YAMAHA ROBOTICS
– RENEX Group

n
www.utrzymanieruchu.pl

IGUS

Ślizg, toczenie, oszczędzanie: igus rozszerza modułowy
system e-prowadnika E4.1 dla długich przesuwów
Nowe rolki i nakładki ślizgowe do modernizacji obniżają koszty oraz zwiększają żywotność e-prowadnika E4.1
Systemy zasilania firmy igus są ulubionymi rozwiązaniami dla bezpiecznego prowadzenia przewodów i węży podczas długich przesuwów. W większości zastosowań
klienci stawiają na wytrzymały, uniwersalny,
modułowy system e-prowadnika E4.1. Firma igus rozszerzyła teraz ten sprawdzony
system o nakładki ślizgowe i ogniwa z rolką
w celu umożliwienia szybkiej modernizacji.
Dzięki temu klienci, przy zastosowaniach
w środowiskach o wysokim zapyleniu, jak
również z bardzo wysokimi prędkościami
lub ekstremalnymi długościami przesuwu,
mogą szybko i opłacalnie zwiększyć żywotność swoich systemów.
Ponad 25 000 e-prowadników firmy
igus porusza się każdego roku na długich
dystansach, czy to w dźwigach STS, układarkach magazynowych, czy też robotach kartezjańskich. We wszystkich tych obszarach
zastosowań użytkownicy na całym świecie
polegają na wytrzymałym i modułowym systemie e-prowadnika E4.1 od igus. System zasilania charakteryzuje się wysoką sztywnością
skrętną, przy czym jest cichy oraz posiada
możliwość regulacji wysokości i szerokości.

W 90 procentach zastosowań
ślizgowych E4.1 jest uniwersalnym rozwiązaniem. Aby wydłużyć żywotność e-prowadnika,
szczególnie w środowiskach
o wysokim zapyleniu, firma igus
wprowadziła nadkładki ślizgowe, za pomocą których można
łatwo usprawnić pracę prowadnika. Zoptymalizowane pod kątem zużycia elementy ślizgowe
można łatwo zamontować do
ogniwa prowadnika, wzdłuż
jego promienia wewnętrznego.
Są one wykonane z wysoce odpornego na ścieranie polimeru
igumid, który może podwoić
żywotność systemu zasilania
przy szybkościach przesuwu wynoszących od 1 do 3 m/s.

Nowe rolki i podkładki ślizgowe do modernizacji istniejących systemów obniżają koszty i zwiększają żywotność
e-prowadników E4.1. 
(Źródło: igus)

Bezpieczne toczenie
przy wysokich prędkościach

Firma igus posiada w swoim asortymencie ogniwa prowadników z rolkami już
od ponad 20 lat. Redukują one siły ciągnące i pchające na długich przesuwach
oraz zapewniają znacznie dłuższą żywotność systemu zasilania. Dlatego firma igus

W zależności od rodzaju zastosowania, przy dłuższych przesuwach zaleca się stosowanie
nakładek ślizgowych lub rolek. 
(Źródło: igus)
www.utrzymanieruchu.pl 		

opracowała, specjalnie do swojego modułowego systemu E4.1, nowe, zoptymalizowane ogniwa rolkowe w dwóch rozmiarach.
Ich zastosowanie jest szczególnie opłacalne przy wysokich prędkościach do 10 m/s
lub przy bardzo długich przesuwach. Rolki
redukują moc napędu nawet o 37 procent,
co znacznie oszczędza zużycie energii.
Nowe ogniwa rolkowe i nakładki ślizgowe
zapewniają indywidualny system zasilania
dla każdego specjalnego zastosowania od
12 m do 500 m przesuwu. – Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie pod względem technicznym i ekonomicznym, doradzamy klientowi
indywidualnie – mówi Hubert Kowalczyk,
menedżer ds. e-prowadników w firmie igus
Sp. z o.o. – W przyszłości użytkownicy będą
mogli uzyskać propozycję optymalnego
rozwiązania dla e-prowadnika do długich
przesuwów online, za pośrednictwem eksperckiej aplikacji. W zależności od miejsca
zastosowania i parametrów odpowiedni
e-prowadnik E4.1 oferowany jest klasycznie
w rynnie lub, w szczególnych przypadkach
z podkładką ślizgową lub elementami rolkowymi. Opcjonalnie, wszystkie e-prowadniki
igus mogą być wyposażone w inteligentne
systemy do monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej.
n
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OD PODSTAW

FELIETON

Kręceni rzeczywistością
czy zakręcona rzeczywistość
W słoneczny październikowy dzień ruszyłem od Špindlerovej Boudy w stronę chat na przełęczy karkonoskiej.
Czesi uczynili z tego szlaku edukacyjną ścieżkę proekologiczną. Co kilkadziesiąt metrów ustawione są
estetyczne tablice, przystępnie informujące o źródłach i naturze zagrożeń dla ekosystemu Karkonoszy.
Zagrożeń – niesionych powietrzem z Niemiec i z Polski. Informujące i kulturalnie uczące.

R

elacje polsko-czeskie są obecnie postrzegane w kontekście
konfliktu o wodę – wodę pitną, której za przyczyną KWB
Turów zaczyna brakować mieszkańcom na północ od Liberca. Początkowo spór miał charakter międzyregionalny,
natomiast w tym roku urósł do rangi międzypaństwowego
i przez rządzących jest postrzegany jako polityczny.
Nie mnie oceniać jego merytorykę oraz racjonalność kwot z nim
związanych.
W kontekście rozmów międzyrządowych padają liczby 50, 60
milionów euro (=ME). Nie znajduję jednak informacji o konkretach,
z których one wynikają. Podobnie brak danych zarówno o przyczynach
tak późnego rozpoczęcia negocjacji, jak i powodach ich spowolnienia.
Mimo że problem był zgłaszany przez Czechów od wielu lat, to do negocjacji Polacy przystąpili dopiero w lutym, gdy Czesi złożyli wniosek
do TSUE o nałożenie na Polskę kary 5 ME/dzień (ME = milion euro),
a Trybunał wezwał Polskę do zaprzestania wydobycia do czasu wypracowania ugody, a w przypadku zignorowania wezwania nałożył sankcję
0,5 ME/dzień (gdy piszę te słowa sumaryczna kara przekroczyła już 13
ME i … ciągle wzrasta).
Trochę w cieniu ww. kwot pozostają liczby większe. W lipcu 2014
roku podpisano umowę na budowę nowego bloku o mocy bliskiej 500
MW (3,25 mld zł), a w listopadzie 2015 aneks zwiększający koszt do
3,53 i wydłużający czas realizacji do końca 2020 roku. Dziś spotyka się
informacje, że realny koszt inwestycji to 4,0 – 4,3 mld zł. Zauważmy,
że czas życia bloku energetycznego to 25 – 30 lat, a więc należałoby
oczekiwać jego odstawienia w latach 2046 – 2051. W Internecie mieszają się informacje z jednej strony o ważności turowskiego kompleksu
dla krajowego systemu energetycznego, a z drugiej, że „PGE stara się
o zgodę na dalszą rozbudowę KWB Turów, która miałaby przedłużyć
działalność kompleksu energetycznego w Turowie do 2044 r”. „Przedłużyć”? „do 2044”? – czy wszystko jest w porządku z procesem decyzyjnym z punktu widzenia dyskutowanego horyzontu czasowego i jego
zaawansowania w chwili, gdy składano podpisy pod inwestycją oraz
winna mieć miejsce świadomość zwiastunów problemów graniczno-sąsiedzkich?
21 grudnia 2020 roku nowy blok zsynchronizowano z siecią. W początkowym okresie pracował on z mocą nieco poniżej 50% znamionowej. Nie udało się go wprowadzić do pracy z mocą bliską nominalnej
od początku roku 2021, co powinno mieć miejsce w świetle uzyskanego kontraktu mocowego we wcześniejszej aukcji na rynku mocy. Blok
ostatecznie wdrożono do ruchu w połowie maja (karami za spóźnienie
w realizacji kontraktu mocowego nikt się nie chwali), ale zatrzymano
już 19 czerwca za przyczyną zatkanych filtrów oraz problemu z wentylatorem wyciągowym. W „Wyborczej” pojawiła się informacja o możliwych błędach projektowych.
70

III kwartał 2021

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

I tu schodzimy na poziom problemów dotyczących dyletanckiego
podejścia do wymagań dla systemów nadzoru wspomagających UR we
wszystkich SIWZ-ach z obszaru energetyki, opublikowanych w tym wieku. Współcześnie coraz częściej o możliwości i efektywności pracy bloku
będzie decydować nie tylko turbogenerator, ale także inne maszyny krytyczne, na które w przeszłości patrzono na ogół jak na maszyny pomocnicze, tzn. wentylatory i pompy.
W przypadku dużych bloków energetycznych są wykorzystywane
m.in. duże wentylatory osiowe. W obu projektach zrealizowanych przez
Mitsubishi w Polsce wentylatory te wyposażono w kuriozalne systemy
zabezpieczające integralność mechaniczną, które oparto na trzech redundantnych czujnikach drgań zainstalowanych na obudowie wentylatora.
W pierwszym projekcie dodanych zostało jeszcze kilka innych czujników
stwarzających podstawy do predykcyjnej oceny stanu technicznego, tyle że
przed rozpoczęciem ruchu próbnego całkowicie zignorowano ich skonfigurowanie i włączenie do blokowego systemu diagnostyki. W drugim
można pomarzyć o predykcyjnym UR (a tym bardziej preskryptywnym
– zgodnie z duchem Przemysłu 4.0), bowiem poza ww. kuriozalnym zabezpieczeniem agregat nie ma żadnego innego monitoringu drganiowego.
Wentylatory osiowe charakteryzują się długimi wałami łączącymi
napęd z wirnikiem wentylatora. Sposób sterowania prędkością obrotową
może skutkować pojawianiem się drgań skrętnych systemu wirnikowego,
co typowo prowadzi do uszkadzania sprzęgieł. Drgania skrętne oczywiście mogą być monitorowane. Są w kraju specjaliści, którzy potrafią je
rozpoznać na etapie odbierania inwestycji i wymusić na dostawcy zmianę
konstrukcji (vide ORLEN). Ale gdzie tam energetyce do O&G. W końcu minionego wieku prezentowałem pogląd, że energetyka z poprawnością implementacji systemów wspomagania UR dla nowych inwestycji
pozostaje 20 lat za O&G i nic nie przemawia za tym, aby 20 lat później
ten pogląd zmienić. Żadnych widocznych zmian w energetyce (wiedza,
procedury, zorganizowanie, …) wskazujących na chęć zmniejszenia tego
dystansu.
Harasymowicz był postrzegany jako główny przedstawiciel poezji
„wizji” (przeciwstawianej awangardowej „arytmetyce”), charakteryzującej
się wypełnioną kolorowymi obrazami wyobraźnią oraz fantazjowaniem.
Wiadomo, że wiara czyni cuda. Natomiast co jest dobre w poezji, nie jest
poprawne w technice i negocjacjach. W nich kolorowej wyobraźni jest
blisko do prostackiej ignorancji. Współcześnie w żadnym obszarze działania nie ma miejsca na naruszanie elementarza podstaw UR, a specjaliści
(i w technice, i w rządzie) winni znać się na (wszak nie awangardowej)
„arytmetyce”.
Ryszard Nowicki – niezależny ekspert
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie systemów nadzoru
i diagnostyki stanu technicznego majątku produkcyjnego.
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YOUR PARTNER IN
ULTRASOUND
INSTRUMENTY
Detekcja wycieków
Monitorowanie stanu łożysk
Smarowanie łożysk
Odwadniaczy parowych i zaworów
Inspekcja urządzeń elektrycznych

SZKOLENIA
Szkolenia certyfikujące – CAT I / CAT II
Szkolenie wdrażające technologię
Szkolenia pod kątem danego zastosowania

WSPARCIE TECHNICZNE
Bezpłatne wsparcie i oprogramowanie bez licencji
Kursy Online
Bezpłatny dostęp do naszego Learning Center
(Webinary, Artykuły, Samouczki)

UE SYSTEMS EUROPE
JERZY HALKIEWICZ
Regional Manager - Poland
+48 510 518 832
jurekh@uesystems.com
www.uesystems.pl

UMÓW SIĘ Z NAMI NA
DEMONSTRACJĘ W PRAKTYCE

