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I

Drodzy Czytelnicy

nwazja Rosji na Ukrainę, dokonana na rozkaz Putina, ma wpływ na życie nas wszystkich.
Popieramy dzielny naród ukraiński w jego walce o wolność, toczącej się tak blisko naszych
granic.
Podczas gdy kryzys na Ukrainie szaleje, inny znany nam już kryzys, czyli pandemia COVID-19, zbliża się ku końcowi. Niedawno przeprowadziłem dla Control Engineering wywiad
z Panem Sørenem E. Nielsenem, dyrektorem generalnym firmy Mobile Industrial Robots. Wspomniał on, że jednym z głównych skutków pandemii były zakłócenia globalnego łańcucha dostaw,
spowodowane brakiem siły roboczej. Pan Nielsen powiedział, że firmy przenoszą obecnie produkcję
bliżej swoich rynków zbytu, aby zmniejszyć wpływ tych zakłóceń na swoje funkcjonowanie, a w Europie pojęcie „bliżej domu” oznacza kraje takie jak Polska, więc jest to dobra wiadomość dla polskich dostawców i producentów. W artykule zatytułowanym „Nowe technologie pomagają stworzyć odporny
łańcuch dostaw” w tym numerze I&UR omawiamy bardziej szczegółowo budowanie odpornych na
zakłócenia, elastycznych łańcuchów dostaw na świecie po zakończeniu pandemii, natomiast w artykule „Planowanie zdolności produkcyjnych w okresie po pandemii COVID-19” omawiamy sposoby
równoważenia łańcuchów dostaw, przy wykorzystaniu analizy wrażliwości do planowania zdolności
produkcyjnych, poprzez prognozowanie wielkości produkcji i poznanie maksymalnych przepustowości sprzętu produkcyjnego.
W tym kwartale nasza okładka jest poświęcona rozwojowi pewnej technologii, która zmienia
obecnie zarządzanie częściami zamiennymi i operacje związane z utrzymaniem ruchu w wielu fabrykach: produkcji addytywnej i druku 3D w zastosowaniach przemysłowych. W raporcie przedstawiamy wywiady, jakie przeprowadziliśmy z wieloma wiodącymi dostawcami przemysłowych drukarek
3D w Polsce. Podczas tych wywiadów omówiliśmy z przedstawicielami tych firm zalety i możliwości druku 3D w zastosowaniach przemysłowych oraz w jaki sposób ta technologia rozwija się, aby
usprawnić operacje związane z utrzymaniem ruchu w zakładach.
Wszyscy słyszeliśmy, że technologia IIoT (Przemysłowego Internetu Rzeczy) ma pomóc w zarządzaniu sprzętem dzięki zastosowaniu technologii przetwarzania danych na krawędzi sieci, analityki
Big Data, a nawet sztucznej inteligencji (AI). Ale czy rzeczywiście technologia ta przyczyniła się do
usprawnienia działań związanych z utrzymaniem ruchu, czy jest ona tylko kolejnym dużym projektem, którego wyniki są niejednoznaczne? W artykule zatytułowanym „Uzyskanie zwrotu z inwestycji
w technologie Przemysłowego Internetu Rzeczy” przeprowadzamy analizę zwiększania za pomocą
IIoT wydajności produkcji dzięki technologii monitorowania stanu technicznego urządzeń. Zakłady
przemysłowe mogą teraz wykorzystywać, opartą na danych, efektywniejszą konserwację proaktywną,
zamiast tradycyjnej konserwacji reaktywnej, definiowanej jako zaplanowana w okresie krótszym niż
20 godzin przed realizacją.
Więcej szczegółów na temat podejmowania decyzji w oparciu o dane przedstawiamy w artykule na temat studium przypadku zatytułowanym „Decyzje podejmowane w oparciu o dane ulepszają
produkcję szczepionek przeciw COVID-19”. W artykule opisano szczegółowo analizę danych dla linii
produkcyjnych i przeanalizowano, w jaki sposób pochodzące z czujników dane szeregów czasowych,
które mogą obejmować również dane z innych źródeł na linii produkcyjnej, mogą być wykorzystywane do tworzenia modeli monitorowania procesów oraz modeli predykcyjnych, stosowanych do
rozwiązywania skomplikowanych problemów związanych z procesami. W artykule omówiono również między innymi, w jaki sposób dane te mogą być wykorzystywane do kontroli jakości produktów.
Życzę Państwu udanego roku 2022. Miejmy nadzieję, że rok ten zakończy się już bez pandemii
COVID-19 i bez żadnych wojen.
Miłej lektury!

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

I kwartał 2022



1

I KWARTAŁ 2022

NR 1 (146) ROK XIX

10

l	Pięć trendów transformacji cyfrowej
w przemyśle produkcyjnym w 2022 roku

ROZWIĄZANIA

46
Druk 3D w przemyśle
– raport wiosna 2022
Masowa produkcja wielu elementów według
jednego schematu – żaden problem. Dlatego
druk 3D znajduje zastosowanie w wielu
gałęziach: motoryzacji, lotnictwie, medycynie,
kolejnictwie, odlewnictwie i wielu innych,
w zależności od zapotrzebowania na konkretne
elementy, części.

12

l	Dlaczego coraz więcej firm produkcyjnych
przechodzi na mikrosieci energetyczne

16

l	Uzyskanie zwrotu z inwestycji w technologie
Przemysłowego Internetu Rzeczy

20

l	Jak rozwiązać konflikt w pracy, zanim stanie
się on poważny z punktu widzenia firmy

24

l	Nowe technologie pomagają stworzyć
odporny łańcuch dostaw

28

l	Planowanie zdolności produkcyjnych
w okresie po pandemii COVID-19

34

l	Decyzje podejmowane w oparciu o dane
ulepszają produkcję szczepionek przeciw
COVID-19

AKTUALNOŚCI
4

l	Szykuje się dobry rok dla inżynierów – nie
zabraknie dobrze płatnej pracy

5

l	2022: rok zielonego wodoru
w logistyce?

6

l	Przemysł spragniony spotkań

7

l	Zrównoważony transport: nowa bocznica
kolejowa dla fabryki Mercedes-Benz
w Jaworze

BADANIA
8

2

l	Pięć sposobów, na jakie technologia uczenia
maszynowego dokona transformacji
przemysłu produkcyjnego w 2022 roku
I kwartał 2022

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

www.utrzymanieruchu.pl

38

44

l	Uszkodzenia sprężarek śrubowych cz. 2

PRODUKTY
63

l	Cyfryzacja w technice napędowej: Zyski dla
użytkownika wynikające z analizy danych
z napędów

64

l	Połączenie zapewniające lepszą
produktywność
i konkurencyjność

65

l	Hitachi Energy przedstawia transformatory
EconiQ™

l	Upcykling odpadów z tworzyw sztucznych
– przetwarzanie ich na wysokiej jakości
środki smarne do układów mechanicznych

TEMAT Z OKŁADKI
46

58

l	Druk 3D w przemyśle – raport wiosna 2022

l	Rozwiązywanie problemów z przestarzałym
sprzętem przemysłowym za pomocą
produkcji addytywnej

OD PODSTAW
66

l	Jakie stado, taki lider – jaki lider, takie stado
SPIS MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

Bezpieczeństwo 2022 ��������������������������������������������������������45
Cubic Inch�������������������������������������������������������������������� 52-53

60

l	Najważniejsze trendy w druku 3D na 2022

Endress+Hauser ����������������������������������������14-15, IV okładka

62

l	Bentley zwiększa możliwości druku 3D
do produkcji nowych komponentów

ITM ������������������������������������������������������������������������ II okładka

Hydac ��������������������������������������������������������������������������������25
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu szkolenia ������������� III okładka

NG Engineering ���������������������������������������������������������� 32-33
Parts4Assembly������������������������������������������������������������������43
PROSOLUTIONS���������������������������������������������������������� 48-49
Smary i oleje����������������������������������������������������������������������37
Warsaw Industry Automatica ��������������������������������������������19
Wydawnictwo Trade Media International��������������������������57
Vega ���������������������������������������������������������������������������� 26-27

www.utrzymanieruchu.pl 		

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

I kwartał 2022



3

AKTUALNOŚCI

NOWOŚCI

BERGMAN ENGINEERING

Szykuje się dobry rok dla inżynierów
– nie zabraknie dobrze płatnej pracy

Postępująca robotyzacja i automatyzacja, gwałtownie rosnąca liczba danych oraz przyspieszony rozwój
technologiczny – to wszystko sprawia, że inżynierowie to jedni z najbardziej pożądanych specjalistów na rynku
pracy. Na jakie benefity płacowe i pozapłacowe mogą liczyć w 2022 roku? Dane z raportu „Rynek pracy inżynierów
w polskim przemyśle. Raport 2021 i prognoza 2022” od Bergman Engineering.
Wybuch pandemii przyniósł mnóstwo zawirowań na rynku pracy, niemniej inżynierowie,
obok specjalistów od IT, nie musieli obawiać
się ani o pracę, ani o zarobki, wynika z raportu
„Rynek pracy inżynierów w polskim przemyśle. Raport 2021 i prognoza 2022” od Bergman
Engineering. Jak mówi Tomasz Szpikowski,
prezes Bergman Engineering: – Mimo zwolnień, wynikających z trudności ekonomicznych
wywołanych pandemią, rynek pracy dla inżynierów pozostał wyjątkowo stabilny. Ci pracownicy, którzy pojawiali się na rynku pracy, bardzo szybko byli rekrutowani przez inne firmy,
u których zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry wyraźnie się zwiększało – tłumaczy
ekspert.
Z badań Bergman Engineering wynika, że
w 2021 roku najczęściej rekrutowanymi specjalistami na rynku pracy byli inżynierowie
projektu, jakości/rozwoju dostawców, sprzedaży, utrzymania ruchu, automatycy i programiści PLC oraz inżynierowie produktu. Czy
w 2022 zapotrzebowanie na inżynierów będzie
podobnie silne?
Lista najczęściej rekrutowanych inżynierów wraz z zarobkami: dane Bergman Engineering (2021 r.)

1. Inżynier projektu:
- 20% ogółu procesów rekrutacyjnych
- oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 9.000 zł do 16.000 zł
2. Inżynier jakości / rozwoju dostawców
- 15% ogółu procesów rekrutacyjnych
- oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 zł do 13.000 zł
3. Inżynier sprzedaży:
- 15% ogółu procesów rekrutacyjnych
- oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 do 12.000 zł
4. Inżynier utrzymania ruchu:
- 15% ogółu procesów rekrutacyjnych
- oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 do 11.000 zł
5. Inżynier automatyk/programista PLC
- 10% ogółu procesów rekrutacyjnych
- oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 do 14.000 zł
6. Inżynier produktu:
- 10% ogółu procesów rekrutacyjnych

- oferowana pensja brutto (umowa o pracę): od 8.000 do 12.000 zł

2022 rok pod znakiem walki
o inżynierów

Wygląda na to, że ten rok może przynieść specjalistom z branży przemysłowej kolejne benefity, nie tylko płacowe, ale i pozapłacowe. Na
bazie dotychczasowych obserwacji eksperci
z Bergman Engineering sprawdzili, w których
sektorach pojawi się największe zapotrzebowanie na inżynierów. Jak podaje Tomasz Szpikowski:
•	
Technologia przemysłowa w branży
FMCG i farmaceutycznej
Tutaj możemy spodziewać się dużej walki
o inżynierów, która rozpoczęła się już w 2021
roku. Z naszych danych wynika bowiem, że
80% kandydatów, którzy na przestrzeni ostatnich miesięcy chcieli zmienić miejsce zatrudnienia, otrzymało od swojego pracodawcy
kontrofertę. To wskazuje na dużą rywalizację
firm, jeżeli chodzi o specjalistów tej dziedziny.
Warto przy tym wspomnieć, że podwyżki w branżach, w których panuje największa
konkurencja mają sięgnąć w tym roku 5-7%
(2021 Salary Budget Planning Survey Report –
EMEA, Willis Towers Watson).
•	Utrzymanie ruchu w branży FMCG i farmaceutycznej
Również inżynierowie pracujący w działach utrzymania ruchu mogą spodziewać się
szerokiego dostępu do lukratywnych ofert pracy (zarobki w zależności od doświadczenia wynoszą od 7.000 do nawet 12.000 zł). Z naszych
danych wynika, że liczba rekrutacji na tego typu
stanowiska rośnie w tempie ok. 50% rocznie.
•	Inżynier elektryk
Na podstawie danych za 2021 rok szacujemy, że wzrost zapytań o specjalistów z tego
obszaru w 2022 sięgnie 200%. Istnieje tak duży
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2022: rok zielonego wodoru
w logistyce?
Wodór staje się centralnym elementem planów dotyczących dekarbonizacji
gospodarki – w tym także logistyki i transportu wewnętrznego. Jednak jego
pozyskiwanie w dużych ilościach w pełni ekologicznym sposobem pozostaje
problematyczne. Czy w 2022 r. czeka nas rewolucja w tym zakresie?

niedobór pracowników tej specjalności, że ich
pozycja na rynku pracy jest praktycznie niezagrożona.
•	Inżynierowie w e-commerce
Rosnące inwestycje w technologie marketingowe i automatyzację, z naciskiem na
jak najlepszy customer experience, powodują
dynamiczny wzrost ofert zatrudnienia dla inżynierów działających w e-commerce. Tempo
wzrostu zapotrzebowania na programistów, testerów i analityków danych szacujemy na 150%
w skali całego 2022 roku.

Benefity pozapłacowe, czyli
na co jeszcze mogą liczyć
inżynierowie?

Z badań wynika, że jeszcze nigdy przemysł nie
był tak mocno otwarty na pracę zdalną, jak
obecnie. – Choć nadal zdecydowana większość
ofert dla inżynierów, ze względu na specyfikę ich
pracy, wymaga obecności w firmie, to 2021 rok
zamknęliśmy z rekordowym, 20-procentowym
wzrostem zapytań pracodawców o kandydatów
zainteresowanych pracą w systemie zdalnym.
Dotyczyło to głównie programistów oraz konstruktorów i projektantów – tłumaczy Tomasz
Szpikowski.
Gdzie jest najwięcej ofert pracy dla inżynierów zainteresowanych pracą zdalną? Paradoksalnie, w lotnictwie – to 57,69% wszystkich
ofert. Oczywiście dotyczy to pracy dla programistów. Poza tym pracować zdalnie mogą inżynierowie z branży chemicznej (32,95%), a także
specjalizujący się w automatyce przemysłowej
(21,99%).
Polski przemysł skończył 2021 rok na zdecydowanym plusie – sprzedana produkcja była
niemal o 17% wyższa niż rok wcześniej. – To
wynik, który przekroczył najśmielsze oczekiwania ekonomistów i dowód na to, że mimo trudności wynikających z niedoboru materiałów,
branża ma się bardzo dobrze – podsumowuje
Tomasz Szpikowski.
n
www.utrzymanieruchu.pl 		

Na pierwszy rzut oka zielony wodór
to Święty Graal wśród źródeł energii
dla przemysłu, transportu i intralogistyki. Najpopularniejszą metodą jego
pozyskiwania jest oddzielenie atomów
tlenu i wodoru związanych ze sobą
w cząsteczkach wody. Niezależnie od
tego, czy zostanie zakończone magazynowaniem otrzymanego gazu czy przekształceniem go w paliwo, źródło energii może być wykorzystywane zarówno
do zasilania maszyn przemysłowych,
środków transportu, jak i celów ogrzewnictwa
i energetyki. Jeśli wykorzystywaną w procesie
elektrolizy energię pozyskuje się z OZE, ani
otrzymywanie, ani spalanie wodoru nie powoduje emisji gazów cieplarnianych. Choć brzmi
to jak doskonały środek do osiągnięcia neutralności klimatycznej, na dzisiejszym etapie
rozwoju technologia ta jest jednak kosztowna
i rzadko spotykana. Według szacunków Światowego Forum Ekonomicznego, w 2021 r. instalacje do pozyskiwania zielonego wodoru stanowiły zaledwie 0,1% infrastruktury przemysłowego
otrzymywania tego gazu. Bariery technologiczne są obecnie znaczące, nie przeszkadza to jednak w realizacji prekursorskich wdrożeń i snuciu śmiałych planów.

Technologiczne bariery
upowszechnienia zielonego
wodoru

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum – WEF) dostrzega ogromny potencjał
zielonego wodoru jako sposobu na harmonizację
nieciągłości energii ze źródeł odnawialnych energii oraz dekarbonizacji energochłonnych sek-

torów przemysłu, chemii i transportu. Wylicza
jednak zarazem wyzwania, jakie trzeba będzie
pokonać, by technologia mogła się upowszechnić. Przede wszystkim wodór pozostaje droższy
niż technologie oparte na paliwach kopalnych
na każdym etapie łańcucha wartości. Kosztowna
jest sama jego produkcja. Straty energetyczne na
jej poszczególnych etapach są znaczące. Do jego
skutecznego transportu konieczna będzie także
rozbudowa infrastruktury. W globalnej skali to
dziś zaledwie 4,5 tys. km gotowych na wodór
gazociągów, a ich budowa jest znacznie droższa niż konwencjonalnych. Względna nowość
tej technologii skutkuje także brakiem dobrych
praktyk na temat optymalnej konstrukcji zakładów wytwarzających wodór i niedoborami wykwalifikowanych kadr. W przypadku większości
barier WEF zaznacza, że z czasem – w miarę popularyzacji rozwiązania – ich znaczenie będzie
spadać. By mogło się to dokonać, trzeba jednak
prowadzić pionierskie wdrożenia.
Więcej na stronie:
https://www.utrzymanieruchu.pl/
2022-rok-zielonego-wodoru-w-logistyce/
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ITM INDUSTRY EUROPE

Przemysł spragniony spotkań

Chociaż od targów ITM INDUSTRY EUROPE dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, to powierzchnia wystawiennicza
jest już niemal w całości zarezerwowana dla najważniejszych firm sektora innowacji. Zapowiada się bardzo dobra
edycja, wsparta bogatym programem wpisującym się w aktualne trendy rynku. Nowa polityka przemysłowa,
energooszczędność, dekarbonizacja i zielone obligacje – to tylko część tematycznych wyzwań, które przyświecają
w tym roku organizatorom targów oraz Kongresu Industry Next.
Produkcja przemysłowa w Polsce notowała
pod koniec zeszłego roku drugi najlepszy wynik wśród krajów UE. Eksperci spodziewają się
w najbliższych miesiącach ożywienia inwestycji, szczególnie po stronie przedsiębiorstw.
Ubiegły rok okazał się również rekordowy
pod względem napływu nowych inwestycji
w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wydano
aż 713 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej
wartości 37,1 mld zł. Na 1 stycznia 2022 r. odnotowano również w rejestrze CEIDG 2,580
mln aktywnych przedsiębiorstw (JDG). To
ponad 50 tys. więcej niż przed rokiem – takie
dane z początkiem roku przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Nic więc dziwnego, że dobre nastroje i nadzieje na udany biznesowo rok towarzyszą wystawcom targów ITM INDUSTRY EUROPE.
Widać to także po skali zainteresowania obecnością w tegorocznej edycji wydarzenia.

Firmy czekają na targi

– Trwają rozmowy z naszymi partnerami i wystawcami. Wszyscy są spragnieni spotkań. Czekają na targi. Chociaż ostatnie dwa lata były
dość nieprzewidywalne dla branży eventowej,
zespół ITM INDUSTRY EUROPE pracował
intensywnie. Ostatnia edycja przekonała nas
o potrzebie kontynuacji biznesowych planów
na targach. Zdecydowana większość wystawców
obecnych w 2021 r. zgłosiła się już i w tym roku.
Wracają też do nas firmy po dłuższej przerwie
w aktywności wystawienniczej. Z radością witamy przemysłowych gigantów, takich jak Trumpf,
Mazak czy AMADA. Są z nami także inni liderzy branży przemysłowej, którzy już zarezerwowali miejsce na targach. Taka bogata w zróżnicowaną ofertę ekspozycja zapewnia biznesowo
udane targi – zdradza kulisy organizacji Anna
Lemańska-Kramer, dyrektor targów ITM INDUSTRY EUROPE.
Podobnie jak w latach ubiegłych, także
i w tej edycji będzie można zobaczyć, ugruntowane już w świadomości zwiedzających, serce
targów, czyli ITM – w skrócie trzy litery budujące markę wydarzenia: Innowacje wspierające
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rozwój firm, Technologie będące przyszłością
branży, a także Maszyny stanowiące przykład
implementacji najnowocześniejszych rozwiązań w przemyśle.
Ekspozycja zostanie podzielona na kluczowe gałęzie przemysłu. Znajdą się na niej m.in.:
obrabiarki i narzędzia do metali, automatyka
przemysłowa, roboty, rozwiązania z zakresu
odlewnictwa i spawalnictwa czy technologie
addytywne.

Nowa strategia przemysłowa
na Kongresie Industry NEXT

Sukces pierwszej odsłony Kongresu Industry
Next zwiększył apetyt organizatorów i zmotywował do przygotowania kolejnej edycji wydarzenia. Jednym z kluczowych tematów będzie
strategia przemysłowa, której opracowanie zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jej zakres ma być adekwatny do obecnej
sytuacji gospodarczej Polski i stanowić odpowiedź na wyzwania, jakie stoją przed branżami
przetwórstwa przemysłowego oraz w szczególności uwzględnić sytuację na rynku energii.
– Podczas Kongresu będziemy dyskutować
o sytuacji w polskim przemyśle oraz szukać rozwiązań, jak zapewnić polskiej gospodarce stabil-
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ne warunki do dalszego rozwoju – mówi Anna
Lemańska-Kramer.
Kongres będzie platformą dyskusji na temat wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się firmy
działające w przemyśle w kontekście założeń
polityki energetyczno-klimatycznej UE oraz
zakłóceń łańcucha dostaw i półproduktów. Będzie również miejscem wymiany doświadczeń
nt. zastosowania rozwiązań Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy przez polskich oraz globalnych
liderów.

Dekarbonizacja przemysłu
– konieczność, nie możliwość

Pod takim tytułem zaplanowano kolejny panel
dyskusyjny Kongresu Industry Next. Potrzeba
dekarbonizacji staje się coraz bardziej pilna.
Porozumienie Paryskie zakłada zeroemisyjność całego Starego Kontynentu na 2050 rok,
a jednym z istotnych już uchwalonych dokumentów jest dyrektywa MCP (z ang. Medium
Combustion Plants, czyli Obiekty Średniego
Spalania), określająca normy emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek
stałych (pyłów). Nowo powstałe obiekty MCP
muszą już przestrzegać tych standardów, zaś
istniejące mają czas na dostosowanie się do 1
www.utrzymanieruchu.pl

stycznia 2025 roku (instalacje o mocy większej
niż 5 MW) i do 1 stycznia 2030 roku dla instalacji o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej
niż 1 MW i nie większej niż 5 MW. Jak wynika
z Raportu McKinsey & Company „Neutralna
emisyjnie Polska 2015”, w 2017 r. sektor przemysłowy odpowiadał za 22 proc. wszystkich
emisji. Pochodziły one głównie z procesu produkcji paliw, cementu, chemikaliów i stali.
– Rozwój przemysłu stworzy szansę na wykorzystanie technologii niskoemisyjnych w nowo
powstających zakładach. Według ekspertów
i najświeższych badań niestety polskie firmy produkcyjne z różnych branż znajdują się dopiero
u progu procesu dekarbonizacji. Dlatego dyskusję na ten temat uważamy za niezwykle pilną
i potrzebną – dodaje Anna Lemańska-Kramer.

Zielony przemysł nadchodzi

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej,
inwestorzy doceniają wartość uwzględniania
czynników ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych, zarówno w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka, jak i odkrywania nowych
możliwości biznesowych. Jednym z kluczowych narzędzi wspierających inicjatywy zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji
są zielone obligacje. W odróżnieniu od tradycyjnych instrumentów dłużnych, które dostępne są na rynkach międzynarodowych, mogą
być one emitowane wyłącznie w celu pozyskania finansowania dla inwestycji przyjaznych
środowisku naturalnemu.
– Obserwowana dynamika oraz perspektywy wzrostu segmentu zielonych obligacji jednoznacznie pokazują trend, w jakim zmierza
globalny rynek instrumentów dłużnych. Rosnące
zainteresowanie i popyt wśród międzynarodowych inwestorów powinien być wyraźnym sygnałem także dla polskich przedsiębiorstw, które poszukują finansowania dla realizowanych
przez siebie przedsięwzięć. Wspierając ekoinicjatywy w branży przemysłowej, upatrujemy w tej
tematyce szansę na owocną dyskusję podczas
Kongresu Industry Next – zapowiada Anna Lemańska-Kramer.
Kongres Industry Next odbędzie się
w pierwszym i drugim dniu targów ITM INDUSTRY EUROPE, które potrwają od 31 maja
do 3 czerwca 2022 r. W tym samym czasie odbędą się także: Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG, Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING oraz
Forum Odlewnicze FOCAST.

www.utrzymanieruchu.pl 		
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MERCEDES-BENZ MANUFACTURING

Zrównoważony transport: nowa
bocznica kolejowa dla fabryki
Mercedes-Benz w Jaworze
Mercedes-Benz Manufacturing Poland i Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „INVEST-PARK” 16 marca 2022 r. podpisały umowę na
budowę bocznicy kolejowej i centrum logistycznego dla fabryki Mercedesa
w Jaworze. Prace budowlane rozpoczną się już za kilka miesięcy, a ich
zakończenie zaplanowano na 2024 r. Nowa infrastruktura transportowa
będzie służyć przede wszystkim przyjaznej dla środowiska dystrybucji baterii
elektrycznych z Jawora do fabryk Mercedesa na świecie.
Najnowsza inwestycja obejmuje budowę bocznicy kolejowej w południowo-zachodniej
części strefy ekonomicznej, podobszar Jawor/
DSAG S3, oraz centrum logistycznego na terenie fabryki Mercedesa w Jaworze. Bocznica połączona będzie z linią kolejową nr 137 Kędzierzyn Koźle – Kamieniec Ząbkowicki – Legnica.
Na powierzchni 2,6 ha powstanie centrum logistyczne, czyli nowoczesna platforma przeładunkowa z zaawansowaną technologicznie
infrastrukturą, przeznaczoną w szczególności
do obsługi transportu baterii litowo-jonowych
z Jawora do fabryk samochodowych Mercedesa na świecie.
Projekt finansowany jest ze środków WSSE
oraz MBMPL, a koszt szacowany na kilkadziesiąt milionów złotych. W najbliższym czasie
zostanie ogłoszony przetarg. Rozpoczęcie prac
budowlanych zostało zaplanowane na lato br.,
zaś ich zakończenie na początek 2024 roku.
Fabryka Mercedes-Benz w Jaworze jest
ważną częścią sieci produkcyjnej Mercedes-Benz Powertrain (produkcja silników i napędów) i zaawansowanym technologicznie
miejscem produkcji wysokowydajnych, czterocylindrowych silników benzynowych i wysokoprężnych, a także baterii do samochodów
Mercedes-Benz typu hybryd plug-in i elektrycznych modeli Mercedes EQ. Fabryka produkuje baterie do hybryd plug-in dla Klasy C, E
i S od 2020 roku, a w zeszłym roku rozszerzyła
swoją ofertę o systemy baterii do elektrycznych
kompaktowych SUV-ów Mercedes-EQ.
Fabryka na Dolnym Śląsku od początku
była zaprojektowana jako zakład neutralny pod
względem emisji CO2, dzięki czemu odgrywa
pionierską rolę w ramach założeń programu
zrównoważonego rozwoju koncernu Mercedes-Benz AG. W energię elektryczną zaopatruje ją pobliska farma wiatrowa (VSB). Fabryka

w Jaworze, której powierzchnia produkcyjna
i logistyczna wynosi około 250 000 metrów
kwadratowych, korzysta z nowoczesnych urządzeń oraz innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0. Jest ważnym i cenionym pracodawcą
w regionie (pierwsze miejsce w rankingu Forbes Polska „Poland’s Best Employers 2021”
w sektorze motoryzacyjnym).
Dr Andreas Schenkel, prezes zarządu Mercedes-Benz Manufacturing Poland: – Dążenie
do neutralności pod względem emisji CO2 było
naszym celem od samego początku istnienia fabryki w Jaworze. Zakład zasilany jest w 100%
energią odnawialną. Kolejnym krokiem redukcji
CO2 jest obszar logistyki. Dzięki nowej bocznicy
kolejowej zminimalizujemy transport drogowy
do i z fabryki. Wspólnie z WSSE robimy kolejny
krok w kierunku zrównoważonego rozwoju naszej produkcji i dystrybucji.
Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE
„INVEST-PARK”: – Cieszymy się, że WSSE
może wnieść istotny wkład w realizację tak ważnego projektu. Mercedes-Benz Manufacturing
Poland jest dla nas strategicznym partnerem,
a kolejna wspólna inwestycja jest dowodem na
to, że nasza współpraca układa się znakomicie.
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BADANIA

UCZENIE MASZYNOWE
Ingo Mierswa, RapidMiner

Pięć sposobów, na jakie technologia uczenia
maszynowego dokona transformacji
przemysłu produkcyjnego w 2022 roku
Pojawiające się nowe technologie, oparte na uczeniu maszynowym, staną się w przyszłości codziennością
w przemyśle.

P

ostępy technologiczne, takie jak kompleksowe systemy robotyczne oraz sztuczna inteligencja (AI), dokonały transformacji przemysłu produkcyjnego w ciągu ostatniego dziesięciolecia i były czynnikiem napędowym tego, co powszechnie
nazywamy czwartą rewolucją przemysłową (Przemysł 4.0).
Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyśpieszyła tę transformację
w wielu firmach produkcyjnych, ponieważ coraz więcej operacji w fabrykach musi być realizowanych efektywnie i w wielu przypadkach
zdalnie monitorowanych oraz zarządzanych. Technologia uczenia maszynowego (machine learning – ML), dziedzina sztucznej inteligencji
(artificial intelligence – AI), została skoncentrowana na tworzeniu programów komputerowych, które uczą się na podstawie swoich doświadczeń i w miarę upływu czasu ulepszają swoją zdolność do podejmowania
decyzji. Jest to coraz ważniejsze w wielu gałęziach przemysłu i przemysł
produkcyjny nie jest tu żadnym wyjątkiem.
Zarówno niższe ceny czujników oraz nośników danych, jak i dojrzałość technologii analizowania wielkich ilości różnorodnych, zmiennych
w czasie danych (Big Data) umożliwiły producentom przechwytywanie
wielkich ilości danych. Technologia ML pozwala przedsiębiorstwom
przemysłowym na uzyskiwanie dających się wykorzystać w praktyce informacji z tych danych, co umożliwia posiadanie bardziej inteligentnego
sprzętu w fabrykach oraz uzyskanie lepszej jakości wyrobów i większej
wydajności produkcji. Ponieważ przedsiębiorstwa kontynuują wykorzystywanie uczenia maszynowego (ML) jako części swoich wykonywanych codziennie operacji, przedstawiamy poniżej pięć sposobów rozwoju przemysłu produkcyjnego w nadchodzącym roku.

1. Szerokie stosowanie konserwacji
prognozowanej w utrzymaniu ruchu

Zwykle do tej pory w fabrykach wykonywano prace konserwacyjne na
podstawie harmonogramów ustalanych w oparciu o zużycie sprzętu lub
określanie, kiedy dana maszyna będzie wymagała serwisowania. W niektórych zakładach nawet zwlekano tak długo, dopóki sprzęt nie uległ
awarii i dopiero wtedy wykonywano jego naprawę. Wdrażając technologię AI, producenci opracowują modele konserwacji prognozowanej,
wytrenowane na podstawie danych historycznych dotyczących przyczyn
występowania problemów ze sprzętem w przeszłości i potrafiące w oparciu o tę wiedzę przewidywać, kiedy maszyny będą wymagały konserwacji w przyszłości. Modele te mogą w takich sytuacjach generować alarmy
dla pracowników serwisu, którzy wtedy dokonają naprawy.
Ponieważ sprzęt jest wyłączany z ruchu tylko na czas rzeczywiście
8
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wymaganej naprawy, a nie na podstawie harmonogramu prac serwisowych, wspomniane modele mogą spowodować, że zakład zaoszczędzi
czas i pieniądze. Idąc dalej, ponieważ szybkie cykle wprowadzania innowacji skracają cykle życia produktów należących do większości kategorii, zaś drastyczne zmiany oczekiwań klientów skracają czasy realizacji
zamówień, producenci muszą działać szybciej i być bardziej elastyczni,
jeśli chodzi o naprawy i przezbrajanie maszyn.
Co prawda konserwacja prognozowana nie była niczym nowym tuż
przed 2022 r., jednak w tym roku należy oczekiwać drastycznego wzrostu jej szerokiej adaptacji. Przedsiębiorstwa będą wykorzystywać dane
z urządzeń podłączonych do sieci, generowane przez czujniki zamontowane na sprzęcie, do eliminacji zgadywania przy podejmowaniu decyzji
dotyczących prac konserwacyjnych.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej

Dziś większość fabryk pracuje przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, wymagając wielkich ilości energii do utrzymania w ruchu swoich
maszyn i urządzeń. Biorąc pod uwagę ceny energii, konserwacje sprzętu, koszty pracy oraz magazynowania, algorytmy ML mogą wyznaczyć
perfekcyjnie termin wykonania działań, które wymagają zużycia dużych
ilości energii. W wyniku tego przedsiębiorstwa mogą zmaksymalizować
oszczędności kosztów poprzez realizowanie właściwych procesów we
właściwym czasie.
Niektóre firmy produkcyjne przekonały się już o tym w praktyce,
w tym pewien główny światowy producent z branży petrochemicznej,
który poszukując możliwości zmniejszenia swojego zużycia energii,
zainstalował platformę oprogramowania RapidMiner. Firma ta płaciła
za zużytą energię 20 mln USD rocznie, jednak kierownictwo pragnęło
zmniejszyć te koszty i aby firma była bardziej przyjazna dla środowiska
naturalnego. Wdrażając modele AI, które były łatwe w dostosowaniu
w czasie rzeczywistym oraz wykorzystywały dane z czujników, oprogramowanie RapidMiner potrafiło zmniejszyć zużycie energii przez omawianą firmę petrochemiczną o 5%.

3. Zagwarantowanie jakości produktu

Niezależnie od tego, jak jest zoptymalizowany proces produkcyjny, każda fabryka doświadcza wad swoich produktów. Chociaż istnieją różne
opcje korygowania tej sytuacji, braki są nadal powszechne i wliczane do
kosztów prowadzenia firm. Dzięki technologii ML producenci mogą
znacznie zmniejszyć możliwość wystąpienia błędów, jednocześnie optymalizując działania związane z kontrolą jakości.
www.utrzymanieruchu.pl

Zamiast zatrudniać ludzi do wizualnej kontroli każdego produktu
schodzącego z linii montażowej, wykorzystuje się technologie rozpoznawania i analizowania obrazu, które pozwalają na wykrycie anomalii na
wczesnym etapie wytwarzania produktu. W wyniku tego fabryki mogą
zapewnić, że wytwarzają produkty wysokiej jakości i zmniejszają ilość
odpadów.

4. Stworzenie bezpieczniejszych miejsc pracy

Każdy, kto pracował w fabryce, przechodził co roku dokładne szkolenia
BHP, tak więc wie, jakie znaczenie jest przywiązywane do prawidłowego
użycia urządzeń bezpieczeństwa. Co prawda te narzędzia są kluczowe
dla bezpiecznego miejsca pracy, jednak nowe technologie, takie jak AI,
mogą jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, ponieważ wypadki przy pracy
zdarzają się nawet wtedy, gdy przestrzegane są odpowiednie protokoły
bezpieczeństwa.
Analiza danych z ML może rozszerzyć możliwości systemów nadzoru wideo na rozpoznawanie potencjalnie niebezpiecznych praktyk,
w tym wykorzystywanie ich do identyfikacji przepracowanych lub zmęczonych pracowników, zanim zaczną oni obsługiwać ciężkie maszyny.
Technologia ML może być też wykorzystana wraz z danymi z czujników
do odkrywania ważnych informacji praktycznych na temat działania
systemu bezpieczeństwa. Wykorzystując technologię AI do filtrowania
tysięcy punktów danych generowanych co sekundę, pracownicy mogą
otrzymywać automatycznie alarmy dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw i w ten sposób tworzy się bezpieczne miejsca pracy.
Jedna z amerykańskich firm z branży górnictwa i chemicznej, notowana w rankingu Fortune 500, potrafiła wykorzystać technologię uczenia maszynowego do identyfikacji nieprzewidzianej zmiennej w swoim
procesie produkcyjnym, która zwykle prowadziła do czynników ryzyka
EHS (Environmental and Health Safety; działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, BHP). Wykorzystując model ML, zbudowany przez inżynierów procesu, operatorzy
byli w stanie utrzymać ruch w fabryce, unikając tworzenia ton papierowych dokumentów administracyjnych oraz zmniejszyć ogólne ryzyko
EHS o około 90%. Firma ta szacuje, że uniknęła ponad sześciu wypadków rocznie dzięki wykorzystaniu ML.

5. Przewidywanie potrzeb klientów
i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym

Przewidywanie oczekiwań klientów może być zniechęcającym zadaniem, tak więc wykonywanie tego perfekcyjnie jest wyzwaniem. Na
szczęście do prognozowania popytu na rynku można wykorzystać programy AI, które zapewniają bezkonkurencyjny poziom zaawansowania
i dokładności. Wykorzystując dane nowe oraz historyczne, modele ML
mogą też pomóc firmom zrozumieć, które czynniki napędzają popyt
oraz jak przedsiębiorstwa mogą bardzo szybko zaadaptować się do
zmiennej sytuacji na rynku.
Z drugiej strony wykrywanie popytu (ang. demand sensing; metoda prognozowania popytu za pomocą nowych modeli matematycznych
oraz informacji uzyskiwanych w czasie niemal rzeczywistym) pozwala
firmom zarówno śledzić wahania popytu, jak i zachowania klientów
w czasie rzeczywistym. Poprzez analizowanie danych z magazynów
i systemów punktów sprzedaży, technologia ML potrafi identyfikować
www.utrzymanieruchu.pl 		

Wdrażając sztuczną inteligencję (AI), producenci opracowują
modele konserwacji prognozowanej, wytrenowane na podstawie
danych historycznych mówiących o przyczynach problemów
ze sprzętem w fabrykach w przeszłości. Modele te przewidują,
kiedy maszyny w zakładach będą rzeczywiście wymagały prac
konserwacyjnych. 
Źródło: RapidMiner

znaczne zmiany w sprzedaży, aby zapewnić, że popyt nie przewyższa
podaży.
Zalety wykorzystywania systemów ML dla tych procesów, zamiast
opierać się na ścisłych regułach, zostały bardzo podkreślone przez pandemię COVID-19. Od samego początku tej epidemii, gdy rozpoczął się
lockdown w wielu państwach, konsumpcja, a w związku z tym i popyt na
różne produkty, zmieniły się radykalnie, prowadząc do takich zjawisk,
jak braki w sklepach artykułów spożywczych czy papieru toaletowego.
Regularnie planowane dostawy towarów oparte na typowym zapotrzebowaniu nie były w stanie dotrzymać kroku zmieniającym się zachowaniom klientów.

Podsumowanie

Chociaż jesteśmy w środku czwartej rewolucji przemysłowej, sfera
produkcyjna dopiero zaczyna w pełni ogarniać transformację cyfrową.
Przed rokiem 2021 jakość, optymalizacja procesów oraz redukcja wydatków operacyjnych były kluczowymi biznesowymi czynnikami napędowymi tej transformacji. Ale teraz, podczas światowej pandemii, do tej
listy dochodzą: bezpieczeństwo, możliwość pracy zdalnej oraz transparentność informacji. Zaawansowane technologie oparte na AI i ML będą
kontynuowały napędzanie innowacji oraz zmieniały sposoby myślenia
producentów o problemach i sposobach ich rozwiązywania, torując drogę do bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej zyskownej przyszłości.
Dr Ingo Mierswa jest założycielem i dyrektorem ds. technicznych w firmie
RapidMiner. Jest informatykiem i weteranem przemysłowym od czasu,
gdy zaczął tworzyć RapidMiner na Wydziale Sztucznej Inteligencji
Uniwersytetu w Dortmundzie (Niemcy). Jest autorem wielu publikacji
na temat analizy predykcyjnej oraz Big Data. Jako założyciel i dyrektor
RapidMiner jest on odpowiedzialny za strategiczne innowacje oraz
technologie. W ciągu ostatnich siedmiu lat firma RapidMiner rozrastała
się w tempie około 300% na rok.
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BADANIA

TRANSFORMACJA CYFROWA
Julia Quintel i Johannes Papst, SAP

Pięć trendów transformacji cyfrowej
w przemyśle produkcyjnym w 2022 roku
Jak pokazują wyniki badania rynku, pandemia COVID-19 zwiększyła popyt na cyfryzację oraz technologię
Przemysłu 4.0.

O

ile pandemia COVID-19 będzie zapamiętana za jej wpływ na ochłodzenie gospodarki
i spowolnienie działalności firm, to zupełnie
innym jej skutkiem było zwiększenie popytu w przemyśle na transformację cyfrową
oraz technologie Przemysłu 4.0.

Na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę
konsultingową McKinsey w październiku 2021 roku wśród
900 osób pracujących na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla (C-level) w różnych gałęziach przemysłu
stwierdzono, że kryzys związany z pandemią COVID-19 spowodował w ciągu zaledwie kilku miesięcy taką zmianę, która
normalnie dokonywałaby się latami. Jak stwierdził McKinsey,
w wyniku epidemii koronawirusa firmy nie tylko przyspieszyły cyfryzację swoich interakcji z klientami i łańcuchami dostaw, a także swoich operacji wewnętrznych o 3–4 lata, ale także, co jest bardziej zadziwiające, przyśpieszyło tworzenie ofert
cyfrowych lub cyfrowo ulepszonych. Wyniki badań w różnych
regionach świata sugerują przyśpieszenie średnio o 7 lat tempa, w jakim firmy opracowują swoje produkty i usługi.
Wszystko to zwiastuje gorączkową cyfryzację w sektorze
przemysłowym w 2022 roku – aktywność, która biorąc pod
uwagę działalność firm z sektora przemysłu produkcyjnego
oraz motoryzacyjnego na całym świecie, prawdopodobnie będzie tym, na czym firmy skupią się w kolejnych 5 latach.

1.	Zdecydowany ruch w kierunku

produkcji modułowej jako części
szerszego skupienia się na
elastyczności operacyjnej

Rosnący apetyt konsumentów na produkty wyspecjalizowane, dostosowane do potrzeb użytkownika, zachęca obecnie
firmy produkcyjne do eksploracji nowych sposobów uczynienia masowej customizacji (ang. customization – dostosowanie
czegoś do własnych potrzeb) zyskowną propozycją. W tej
sprawie obserwujemy coraz więcej firm przemysłowych, które
wykorzystują produkcję modułową, integrującą się ściśle z innymi częściami biznesu.
10
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W wyniku epidemii koronawirusa firmy
nie tylko przyspieszyły cyfryzację swoich
interakcji z klientami i łańcuchami dostaw,
a także swoich operacji wewnętrznych
o 3–4 lata, ale także, co jest bardziej
zadziwiające, przyśpieszyło tworzenie
ofert cyfrowych lub cyfrowo ulepszonych.
Weźmy na przykład fabrykę samochodów. Można tam
zainstalować wiele modułowych stanowisk roboczych, z których każde posiada własny plan montażu (np. jedno montuje
akumulatory do pojazdów elektrycznych, inne zaś do pojazdów hybrydowych). Gdy takie moduły zostaną efektywnie
oraz inteligentnie podłączone do systemu przedsiębiorstwa, to
takie modułowe podejście może uczynić masową customizację zadaniem opłacalnym. Dzięki przeprowadzonej symulacji
pracy fabryki samochodów z elastycznymi gniazdami roboczymi firma Boston Consulting Group odkryła, że wydajność
pracowników zwiększyła się o 12%, co z kolei doprowadziło
do podobnej redukcji kosztów pracy, przypadających na jeden
zmontowany pojazd.
Powszechnie przewidywana jest możliwość uzyskania
takiego poziomu zwiększenia wydajności pracy na hali fabrycznej dzięki zastosowaniu inteligentnego, kompleksowego
podejścia, gdy zasoby inteligentnej fabryki zostaną połączone
siecią z całym przedsiębiorstwem. To umożliwia firmie produkcyjnej szybkie przesyłanie sygnałów pomiędzy działem
sprzedaży, działem produkcji, dostawcami, a nawet bezpośrednio od klientów. Informacje te obejmują zmiany zamówień, niedobory siły roboczej, problemy z jakością oraz awarie
maszyn i umożliwiają podejmowanie błyskawicznych decyzji
na hali produkcyjnej, opartych na potrzebach całej firmy.

2. 	Powstawanie coraz większej ilości
rozbudowanych sieci w firmach

Zakłócenia działalności firm w 2021 r. spowodowane pandemią sprawiły, że producenci bardzo skupili się na uzyskaniu
odporności w 2022 roku. Wielu z nich szukało sposobów wyjwww.utrzymanieruchu.pl

ścia poza tradycyjny łańcuch dostaw, który ma swoje nieodłączne ograniczenia, i wykorzystania sieci lub ekosystemów,
rozciągających się poza granicami firmy. Więcej firm przejdzie
na multishoring, geograficzne zróżnicowanie dostawców oraz
rozszerzone sieci biznesowe, które obejmują wiele poziomów
dostawców, partnerów biznesowych, dostawców usług logistycznych, dystrybutorów, odsprzedawców, hurtowników,
sprzedawców detalicznych itd. w celu ograniczenia ryzyk dla
łańcucha dostaw w takich ilościach, aby producenci potwierdzili, że ich największą szansą na sukces jest współpraca z innymi firmami w całym łańcuchu dostaw.
Ta konstrukcja łańcucha dostaw umożliwia jego członkom łączność i wymianę danych w bezpieczny oraz interoperacyjny sposób w celu uzyskania widoczności w czasie rzeczywistym, wydajnej współpracy oraz podejmowania szybkich,
inteligentnych działań w oparciu o dane. Dany producent uzyska możliwość wyboru dostawców na przykład na podstawie
ich bliskości (aby zredukować emisję gazów cieplarnianych)
lub dostępności komponentów w danej chwili). Posiadanie
pełnej widoczności całej sieci umożliwia firmie oraz innym,
będącym jej częściami, szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Niedawno zapowiedziana grupa Automotive Alliance jest przykładem tego, jak sześć firm należących do łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej eksploruje
otwartą sieć B2B.

3. 	Coraz częstsze wykorzystywanie

technologii przetwarzania danych
na krawędzi sieci powoduje większe
podkreślanie cyberbezpieczeństwa

W miarę jak coraz więcej producentów wdraża przetwarzanie danych na krawędzi w celu uzyskania większej elastyczności, automatyki oraz adaptowalności w czasie rzeczywistym
w swoich fabrykach i procesach produkcyjnych, to jednocześnie firmy te także wzmacniają cyberzabezpieczenia na krawędziach swoich sieci. Na skutek wzrostu liczby cyberataków
na sieci technologii operacyjnej (OT) w tempie 2000% rocznie
oczekuje się, że nastąpi duże i ciągłe inwestowanie w cyberbezpieczeństwo oraz środki zabezpieczające sieci i dane, które
są coraz bardziej wrażliwe na ataki i przechwycenie, ponieważ
producenci wykorzystują coraz więcej zasobów podłączonych
do sieci.

4. 	Główne przesunięcie w kierunku

inicjatyw zrównoważonego rozwoju

Dekarbonizacja, zeroemisyjność, gospodarka o obiegu
zamkniętym – więcej firm produkcyjnych przesunie w 2022
roku te niegdyś peryferyjne inicjatywy do swych głównych
www.utrzymanieruchu.pl 		

decyzji operacyjnych i biznesowych. Obejmie to takie firmy,
jak Bosch, BMW oraz wiele innych, które już uczyniły zrównoważony rozwój swoim imperatywem strategicznym. Są one
motywowane zarówno przez swoje własne priorytety strategiczne, jak i rosnące akcentowanie zrównoważonego rozwoju
przez udziałowców, klientów, partnerów biznesowych oraz
oczywiście regulacje i przepisy. Możliwości technologii cyfrowych (systemy track & trace – śledzenie ruchu przesyłek
w czasie rzeczywistym, zaawansowane modelowanie, cyfrowy
bliźniak etc.) mogą pomóc firmom w realizacji swojego wkładu w zrównoważony rozwój. Umożliwia to im uwzględnienie
„zielonych” analiz przy podejmowaniu decyzji w całej firmie
oraz mierzenie, raportowanie i opisywanie wpływu swoich
działań na takie obszary, jak emisja dwutlenku węgla.
W roku 2022 i latach późniejszych prawdopodobnie coraz więcej firm zacznie wykorzystywać technologie Przemysłu 4.0, które pomogą im modelować i opracowywać procesy dostosowane do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
dotyczących minimalizowania ilości odpadów oraz maksymalizacji ponownego wykorzystywania surowców. Dzięki takim inicjatywom jak projekt Klimat 21 (Climate 21 Project;
amerykański projekt wykorzystywania wiedzy 150 ekspertów
do doradzania rządowi USA w sprawie polityki klimatycznej)
oraz Plastic Energy (zaawansowany recykling tworzyw sztucznych) i GreenToken (transparentność łańcucha dostaw surowców) opracowywane są cyfrowe narzędzia oraz procesy, które
pomogą firmom w realizacji powyższych celów.

5. 	Odnowione podkreślanie znaczenia
zasobów ludzkich

To nie działy firm, a raczej ludzie w nich pracujący wytwarzają produkty o wysokiej jakości, wprowadzają innowacje oraz powodują satysfakcję klienta. „Nawet w erze robotyki
firmy z branży przemysłu produkcyjnego nie potrafią działać
bez wykwalifikowanych pracowników” – jest to wniosek z badania przeprowadzonego w 2021 roku przez firmę Oxford
Economics. Zapewnienie, że pracownicy posiadają wymagane
umiejętności i są przeszkoleni do pracy zespołowej, obsługi
inteligentnych maszyn oraz błyskawicznego podejmowania
decyzji, będzie kluczowym priorytetem dla producentów
w 2021 roku. Tak samo jak zapewnienie bezpieczeństwa w fabryce ludziom, będącym nadal najważniejszym zasobem firm
produkcyjnych.
Julia Quintel i Johannes Papst są menedżerami ds. rozwiązań
dla zakładów przemysłowych wykonujących produkcję
dyskretną w firmie SAP (Niemcy). Są odpowiedzialni za
inicjatywy Przemysłu 4.0 dla firm przemysłowych z branży
produkcyjnej i motoryzacyjnej.
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ROZWIĄZANIA

MIKROSIECI ENERGETYCZNE

Brent Tracy, Duke Energy Sustainable Solutions.

Dlaczego coraz więcej firm produkcyjnych
przechodzi na mikrosieci energetyczne
Mikrosieci zmniejszają wrażliwość zakładów przemysłowych na przerwy w dostawie energii elektrycznej,
których skutki mogą być dotkliwe finansowo.

D

ziś w Ameryce Północnej działa więcej mikrosieci energetycznych niż w jakimkolwiek regionie świata. Głównymi odbiorcami energii, adaptującymi tę technologię, są
firmy z branży przemysłu produkcyjnego. Ponieważ coraz więcej zakładów produkcyjnych poszukuje możliwości jak najmniejszego uzależnienia od sieci zakładów energetycznych oraz
wykorzystania energii odnawialnej do swojego działania, mikrosieci oraz
układy zasilania awaryjnego stają się coraz popularniejsze w przemyśle.
Według badań firmy Navigant dotyczących mikrosieci, opublikowanych na stronie https://microgridknowledge.com/ci-microgrids/, „mikrosieci komercyjne i przemysłowe (commercial and industrial – C&I)
są gotowe do rozrastania się w szybszym tempie niż jakakolwiek inna
forma mikrosieci, ponieważ centra danych, centra handlowe, ośrodki
wypoczynkowe, zakłady produkcyjne oraz inne firmy przechodzą na tę
technologię”.
Producenci napotykają na tej drodze wiele problemów: zobowiązania w stosunku do klientów, planowanie napraw i modernizacji infrastruktury, utrzymywanie odpowiednich warunków BHP oraz realizacja
celów dotyczących ochrony środowiska. Ponadto firmy te stają w obliczu całej gamy zupełnie nowych wyzwań, które pojawiły się dopiero
niedawno. Są to:
• obostrzenia związane z pandemią COVID-19,
• taryfy wynikające z międzynarodowych sporów handlowych,
• problemy związane z czynnikami ESG (environmental, social and
governance; środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny), ważnymi dla inwestorów,
• przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, wypadkami, awarią sprzętu lub innymi
przyczynami.
Analiza danych dotyczących awarii zasilania w USA, wykonana
przez firmę Climate Central (jej publikacje na ten temat znajdują się na
stronie https://medialibrary.climatecentral.org/resources/power-outages) i opublikowana pod adresem https://assets.climatecentral.org/pdfs/
PowerOutages.pdf, pokazuje, że od roku 2000 nastąpił wzrost o 67%
liczby głównych awarii zasilania spowodowanych zjawiskami pogodowymi. Dwie trzecie stanów USA doświadczyło zaś w ostatnich latach
wzrostu liczby awarii zasilania spowodowanych ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.
Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej mają znaczny wpływ na
firmy produkcyjne. Nawet małe wahania jakości energii mogą spowodować przestoje linii produkcyjnych i w konsekwencji kosztowne opóźnienia dostaw produktów do klientów. Coraz większe wykorzystywanie
zautomatyzowanych technologii montażowych, technologii sztucznej
inteligencji (AI) oraz druku 3D sprawia, że bezprzerwowe, odporne na
12
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zakłócenia zasilanie zakładów w energię elektryczną staje się bardzo
ważne. Niedawne badania wykazały, że ponad jedna czwarta firm produkcyjnych doświadczyła przerwy w dostawie energii elektrycznej przynajmniej raz w miesiącu, natomiast 58% firm zgłosiło przerwę zasilania
trwającą ponad godzinę.
Dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych koszty przestoju trwającego tylko jedną godzinę mogą łatwo osiągnąć 5 mln USD. Takie zakłócenia w produkcji powodują efekt domina poza fabryką i mogą nawet
dotyczyć łańcucha dostaw, logistyki oraz firm, które są uzależnione od
bardzo szybkich dostaw produktów.
Tak więc producenci muszą wyjść naprzeciw tym wszystkim wyzwaniom, jednocześnie spełniając oczekiwania ciągłego obniżania kosztów przez firmy.
Mikrosieci oferują producentom elastyczną platformę, która usunie
wszystkie opisane problemy. Platforma ta zapewni niezawodne zasilanie
zakładów w energię elektryczną, umożliwi produkcję energii odnawialnej dla celów zrównoważonego rozwoju, kontrolowanie kosztów energii
oraz przyciąganie inwestorów i klientów, którzy chcą, aby producenci stale podnosili poprzeczkę w kwestii czynników ESG, na podstawie
których ocenia się daną firmę. Mikrosieć może pomóc w kontrolowaniu
produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz stabilności jej kosztów.

Mikrosieć spełnia potrzeby

Do skonfigurowania najlepszego mikrosystemu energetycznego dla organizacji istnieje kilka dostępnych opcji. Niektóre z najlepiej znanych
komponentów takiego mikrosystemu to:
Panele fotowoltaiczne (PV). Mogą one zostać zainstalowane na
dachach i konstrukcjach lub na gruncie, a następnie połączone z inwerterami AC, akumulatorami oraz innymi elementami infrastruktury elektrycznej, tworzącej mikrosieć elektroenergetyczną. Energia generowana
przez te panele może być następnie rozprowadzana i magazynowana
w bateriach akumulatorów lub włączona do systemu zasilającego, obejmującego inne źródła energii, takie jak generatory i wiatraki, w którym
napięcie stałe DC jest przekształcane w napięcie zmienne AC za pomocą
inwerterów (falowników).
Podczas przerwy w dostawie energii z zakładu energetycznego dana
fabryka może dalej pracować, wykorzystując energię elektryczną generowaną ze słońca w ciągu dnia oraz magazynować nadmiar tej energii
w bateriach, co umożliwi kontynuowanie produkcji w nocy. Mikrosieć
obejmująca panele fotowoltaiczne oraz baterie akumulatorów może też
przynieść zakładowi przemysłowemu oszczędności kosztów, ponieważ
w godzinach szczytu energetycznego pobierana jest energia z paneli czy
baterii, natomiast w pozostałych godzinach, gdy energia od dostawcy zewnętrznego jest tańsza, następuje przełączanie na sieć zewnętrzną.
www.utrzymanieruchu.pl

- Doradztwo energetyczne
na rynku
- Reakcja na zapotrzebowanie
energetyczne (Demand
Response – DR)
- Programy zarządzania zapotrzebowaniem szczytowym
- Zmniejszanie obciążenia sieci

Generator
wiatrowy

Komunikacja
z urządzeniami

Firewall

Odbiorniki
o regulowanym
poborze mocy

Bateria
akumulatorów

Sterownik
mikrosieci
Interfejs HMI

Panele
fotowoltaiczne

Odbiorniki
kluczowe (o wysokim
priorytecie)

Odbiorniki o niższym
priorytecie

Samochodowe parkingowe wiaty fotowoltaiczne. Co prawda wiaty na parkingach zasadniczo chronią pojazdy przed deszczem, śniegiem
czy gradem, jednak mogą być także dobrym miejscem do generowania
energii odnawialnej dla zakładu.
Zakładowe generatory wiatrowe. Wytwarzanie energii elektrycznej
z wiatru może być połączone z akumulatorowym systemem magazynowania energii (battery energy storage system – BESS). Daje to firmie
przemysłowej solidną opcję generowania energii oraz jest ważnym czynnikiem, który pomaga organizacjom realizować swoje cele związane ze
zrównoważonym rozwojem.
Magazynowanie energii w bateriach akumulatorów oraz zasilacze bezprzerwowe UPS. System BESS magazynuje energię w bateriach
akumulatorów. Może on być kluczowym komponentem w systemie mikrosieci, działając jak bufor energetyczny, gdy przerwy w generowaniu
energii odnawialnej powodują większe obciążenie sieci zewnętrznej.
Bateria akumulatorów połączona z bezprzerwowym zasilaczem
awaryjnym (UPS) tworzy system, który może być wykorzystany do zasilania wrażliwych komputerowych systemów sterowania oraz serwerów
w centrach danych. System UPS dostarcza energię elektryczną o prawidłowym i stabilnym napięciu oraz posiada zabezpieczenia, tak więc systemy informatyczne oraz systemy sterowania w zakładzie mogą działać
bez zakłóceń.
Generatory awaryjne. Konwencjonalne systemy generatorów energii elektrycznej mogą stanowić niezawodne źródło zasilania dla fabryki
podczas nieplanowanych przerw w dostawie energii z zewnątrz. Generatory te mogą być połączone z bateriami akumulatorów oraz źródłami
energii odnawialnej, tworząc kompleksowe rozwiązanie mikrosieci zakładowej.
Ogniwa paliwowe. Jeśli jakiś zakład przemysłowy ma niezawodny
dostęp do gazu ziemnego, biogazu czy wodoru, to ogniwa paliwowe są dla
niego świetną opcją generowania energii elektrycznej. Ogniwa paliwowe
mogą generować energię w sposób ciągły, także w sytuacjach, gdy energia
z wiatru, słońca, akumulatorów czy innych źródeł jest niedostępna.
Ponadto ogniwa paliwowe emitują około połowę ilości gazu cieplarnianego w porównaniu ze scentralizowaną generacją energii elektrycznej. Nie emitują dosłownie w ogóle tlenku węgla, związków ołowiu, ozonu troposferycznego, cząsteczek materii, dwutlenku azotu i dwutlenku
siarki – czyli sześciu najbardziej powszechnych źródeł zanieczyszczenia
powietrza. Oferują również wysoki stopień przewidywalności kosztów,
www.utrzymanieruchu.pl 		

Połączenie
z siecią zakładu
energetycznego
Konwencjonalne
generowanie
energii

Źródło: Duke Energy

czyniąc możliwym oszacowanie kosztów energii w długim okresie czasu,
w odróżnieniu od kosztów ponoszonych na rzecz zakładu energetycznego, ponieważ cena dostarczanej energii jest niepewna i raczej wzrasta
co roku.
Układy sterowania w mikrosieciach. Sterowanie mikrosiecią musi
być adaptowalne, zależąc od dostaw energii z sieci zewnętrznej, wskaźników czasu użytkowania, umów na energię zapotrzebowaną z lokalnym
zakładem energetycznym oraz arbitrażu, podczas gdy istnieje wolny rynek sprzedaży nadwyżek energii.
Solidny system sterowania mikrosiecią będzie reagował na zmienne warunki w czasie niemal rzeczywistym oraz dostarczał wymaganą
elastyczność w celu uwzględnienia strategii dynamicznej optymalizacji
oraz rozrostu i zmian z przyszłymi opcjami rozrostu i energii.

Podsumowanie

Mikrosieci energetyczne mogą pomóc firmom produkcyjnym sprostać
wyzwaniom, jakie napotykają w dzisiejszych czasach.
Dobrze zaprojektowana mikrosieć może zarówno stanowić efektywne źródło taniej energii, jak i przynosić korzyści w zakresie niezawodności i odporności na zakłócenia zasilania kluczowej infrastruktury zakładu. Mikrosieć z solidnym sterowaniem oraz aktualizowanymi
cyberzabezpieczeniami wspiera elastyczność operacyjną, jednocześnie
umożliwiając przewidywanie kosztów zoptymalizowanych zarówno pod
względem efektywności, jak i zrównoważonego rozwoju.
Inwestycja w mikrosieć energetyczną może być dla firmy przemysłowej zabezpieczeniem stałego rozrostu, osiągnęcia sukcesu oraz wprowadzania innowacji. Zakłócenia w dostawach energii powodują przerwanie produkcji oraz stratę czasu i pieniędzy, zaś mikrosieć może temu
zapobiec.
Brent Tracy jest głównym specjalistą od sektora produkcyjnego
w firmie Duke Energy Sustainable Solutions. Jest to filia firmy
Duke Energy, która obsługuje firmy z sektora publicznego i prywatnego,
organizacje rządowe oraz instytucje edukacyjne w całych
Stanach Zjednoczonych. Brent Tracy jest inżynierem, którego kariera
skoncentrowała się na tworzeniu oszczędności energii i ulepszeń
operacyjnych dla projektów handlowych i przemysłowych.
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Najlepsze praktyki dotyczące
zarządzania kalibracją przepływomierzy
Niedopatrzenie obowiązku kalibracji przepływomierzy może odcisnąć się niekorzystnie na
wynikach pracy zakładu, natomiast ich zbyt częste wzorcowanie będzie prowadzić do generowania
nadmiernych kosztów, nie przynosząc w zamian żadnych specjalnych korzyści. Rodzi się zatem
pytanie, w jaki sposób określać, czy kalibracja jest w danym momencie potrzebna i z jaką
częstotliwością należy ją przeprowadzać.
W wielu zakładach przemysłowych przepływomierze są kalibrowane
raz do roku, a nawet częściej wyłącznie dlatego, że w taki sposób
przeprowadzano te kontrole w przeszłości. Dostępność nowych
urządzeń i technologii, w połączeniu z uważnym planowaniem i badaniem zagadnień związanych z kalibracją daje możliwość wzorcowania przepływomierzy w zakładach produkcyjnych z optymalną
częstotliwością. Przekłada się to na poprawę ich działania i znaczne
oszczędności. Niepoprawnie działający przepływomierz może stać
się przyczyną wielu problemów, które generują określone koszty.

Określenie krytyczności urządzenia

Pierwszym krokiem do ułożenia skutecznego planu kalibracji jest
przeanalizowanie, które z urządzeń mają krytyczne znaczenie dla
działania instalacji, środowiska i bezpieczeństwa operatora. Po zebraniu tych informacji należy zająć się produktem końcowym i określić dopuszczalną tolerancję w odniesieniu do jego jakości. Następnie należy cofnąć się do poszczególnych etapów procesu produkcji.
Na każdym z nich trzeba przeprowadzić ocenę urządzeń i zamontowanych przepływomierzy oraz zadać sobie następujące pytanie: czy
dane urządzenie ma wpływ na jakość produktu (lub półproduktu),
przebieg procesu lub bezpieczeństwo operatora? O częstotliwości
kalibracji przepływomierzy będzie decydować całość zamontowanej
bazy urządzeń. Kolejnym krokiem jest opracowanie planu kalibracji,
zależnego od wymienionych czynników.
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Priorytetyzacja przepływomierzy

Po przeprowadzeniu analizy bazy urządzeń należy przejść do ustalenia kolejności wszystkich przepływomierzy, według krytyczności ich
znaczenia. Po wskazaniu i zaklasyfikowaniu wszystkich przepływomierzy do odpowiedniej kategorii, każdemu z nich należy przypisać
wartość Maksymalnego Dopuszczalnego Błędu (MDB). Wartość
MDB określa tolerancję dla każdej mierzonej wartości. W przypadku
przepływomierzy o znaczeniu krytycznym wartości MDB są ustalane
zazwyczaj bardziej rygorystycznie niż w przypadku przepływomierzy
niekrytycznych.

Kiedy kalibrować?

Ustalenie planu kalibracji dla poszczególnych urządzeń wymaga
często konsultacji z producentem przepływomierza i firmą dysponującą kwalifikacjami do wykonywania kalibracji oraz doświadczeniem
w danej branży, ich przedstawiciele bowiem są najlepiej wykwalifikowani do udzielania rad w sprawie częstotliwości prowadzenia kalibracji w typowych instalacjach. Następnie użytkownik powinien zastosować się do wytycznych, uwzględniając warunki pracy, działanie
mierników i własne doświadczenie.
Częstotliwość kalibracji zależy od poziomu krytyczności przepływomierza, określonej dla niego wartości MDB, ale także od rodzaju
mierzonego medium, ciągłości procesu (użycie w trybie ciągłym lub
przerywanym), konieczności przeprowadzania operacji czyszcze-

www.utrzymanieruchu.pl

nia (CIP), wagi procesu oraz łatwości, z jaką można uzyskać do niego dostęp i zdemontować go na potrzeby kalibracji. W niektórych
przypadkach dostęp do przepływomierza można uzyskać dopiero
po całkowitym zatrzymaniu procesu, w innych przepływomierz jest
zawsze w pełni dostępny do kalibracji.
W nowych zakładach częstotliwość kalibracji określa się zazwyczaj
na podstawie oczekiwanych parametrów pracy, wskazówek udzielanych przez producenta przepływomierza oraz wykwalifikowany
zespół zajmujący się kalibracją. Z kolei w działającym już zakładzie
częstotliwość kalibracji można określić na podstawie faktycznych
danych historycznych i wyników wcześniejszych, udokumentowanych kalibracji, które zapewniają największą wydajność w przypadku stosowanych przepływomierzy i procesów. Należy tu zaznaczyć,
że w obu przypadkach wymagania dotyczące jakości, zgodności
z przepisami czy zasad bezpieczeństwa mogą narzucać określoną
częstotliwość kalibracji niezależnie od opinii producenta przepływomierza czy danych historycznych pochodzących z wcześniejszych
tego rodzaju działań.

Gdzie prowadzić kalibrację?

W zależności od zastosowania i obowiązujących norm przepływomierz może wymagać kalibracji, sprawdzenia lub weryfikacji. Metod
przeprowadzania kalibracji jest kilka. W zależności od wymogów
i MDB użytkownik ma do wyboru wzorcowanie w zewnętrznym
laboratorium lub na miejscu w zakładzie. Tą pierwszą z metod wybiera się zazwyczaj dla urządzeń, od których wymaga się najwyższej
dokładności, wręcz laboratoryjnej, i tutaj uzyskujemy najlepsze wyniki. W przypadku tego rozwiązania urządzenie należy zdemontować
i dostarczyć do laboratorium pomiarowego, co niestety wiąże się
z dłuższym przestojem produkcji, dlatego użytkownicy coraz częściej wybierają tą drugą opcję, czyli wzorcowanie na miejscu. Taki
rodzaj wzorcowania przepływomierzy w zakładzie produkcyjnym
jest możliwy dzięki wykorzystaniu mobilnych stanowisk wzorcowych.
Mimo że nie zapewniają one takiej dokładności jak stacjonarne stanowiska laboratoryjne, to pozwalają przeprowadzić kalibracje z dokładnością na poziomie 0,11% lub lepszą. Takie dokładności są z reguły wystarczające dla urządzeń procesowych. Przenośne stanowisko do kalibracji przepływu pozwala prowadzić procedurę w sposób
pewny i szybki. W zależności od topologii zakładu kalibrację licznych punktów pomiarowych można przeprowadzić szybko, przy minimalnej ingerencji w proces. Pozwala to ograniczyć czas przestoju
lub zatrzymania procesu, co jest szczególnie istotne w przypadkach zakładów, w których liczy się przede wszystkim szybka reakcja
i utrzymanie gotowości do pracy.
www.utrzymanieruchu.pl 		

Nową usługą Endress+Hauser w zakresie wzorcowania na
obiekcie jest kalibracja przepływomierzy bez konieczności ich demontażu z instalacji oraz wzorcowanie całych układów nalewczych.
Usługa taka realizowana jest w oparciu o mobilne stacje, które wpinane są szeregowo w linię. W ten sposób mogą być kalibrowane
systemy służące do odmierzania paliw, olejów smarnych o niskiej
lepkości, etanolu, biodiesla oraz roztworów wodnych. Kalibracja
może być wykonana w czasie zwykłej pracy instalacji nalewczej.
Przepływomierz wzorcowy podłącza się pomiędzy nią a np. cysterną. Mierzone w czasie załadunku cysterny wartości przepływów są
ze sobą porównywane i pozwalają na wyznaczenie błędu badanej
instalacji nalewczej. Dzięki temu jej kalibracja może być wykonana,
bez straty cennego czasu, jak i odmierzanego produktu, a co ważne, wykonywana jest na medium roboczym.

Korzyści, jakie płyną z wykorzystania mobilnych
stanowisk kalibracyjnych:

• 	Zyskujesz pewność, że odmierzanie cieczy o dużej wartości odbywa się z wymaganą dokładnością.
• 	Otrzymujesz potwierdzenie, że naliczanie opłat emisyjnych odbywa się na podstawie wiarygodnego pomiaru.
• 	Oszczędzasz czas i pieniądze, wykonując kalibrację w trakcie
pracy instalacji.
• 	Ograniczasz koszty utylizacji, nie tracisz kosztownego medium.
• 	Krótki czas wzorcowania umożliwia kalibrację kilku instalacji nalewczych jednym zleceniem.
Dzięki coraz większej dostępności różnych rozwiązań w zakresie
wzorcowania przepływomierzy oraz elastyczności dostawców usług,
spełnienie wymogów prawnych i jakościowych w tym zakresie staje się coraz łatwiejsze. Opracowanie optymalnego planu kalibracji
przepływomierzy usprawni działanie zakładu i pozwoli wprowadzić
oszczędności, a urządzenia będą wzorcowane tylko wtedy, gdy zajdzie taka konieczność.
Patryk Żarkowski
Kierownik ds. rozwoju sprzedaży usług serwisowych
Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław, tel. +48 71 773 00 00
e-mail: info.pl@endress.com, www.pl.endress.com
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PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
Nick Schiltz, Grace Technologies

Uzyskanie zwrotu z inwestycji w technologie
Przemysłowego Internetu Rzeczy
Artykuł analizuje korzyści uzyskiwane dzięki inteligentnej technologii monitoringu urządzeń w zakładach
przemysłowych.

P

rzemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) toruje obecnie
drogę ku bezpieczniejszym oraz inteligentniejszym cyfrowym miejscom pracy. Transformacja
cyfrowa utrzymania ruchu w przemyśle uczyniła
zaplanowanie tej drogi zadaniem łatwiejszym niż
kiedykolwiek przedtem. W sytuacji, gdy prace konserwacyjne
i serwisowe można zaplanować z góry na podstawie informacji dotyczących stanu technicznego maszyn i urządzeń w zakładzie, technicy mogą się lepiej przygotować do wykonania
tych zadań. Jest to zupełnie inna sytuacja, niż przy stosowaniu
konserwacji reaktywnej, gdy istnieje presja na jak najszybsze
przywrócenie sprzętu do pracy.
Przemysłowy Internet Rzeczy można zdefiniować jako
„sieć maszyn, komputerów oraz ludzi, umożliwiającą wyko-

nywanie inteligentnych operacji przemysłowych przy wykorzystaniu zaawansowanej analizy danych, w celu poprawy
wyników ekonomicznych firm”. Technologia IIoT wykorzystuje postępy w technologiach: czujników, przesyłania danych, chmury obliczeniowej oraz komputerowych, w celu
redukcji kosztownych dla firm, nieplanowanych przestojów,
uzyskiwanej dzięki wczesnym informacjom o zbliżających
się awariach oraz cyfrowym przechwytywaniu umiejętności
doświadczonych specjalistów w taki sposób, który pozwala
na łatwe przekazanie wiedzy fachowej jednego pracownika
następnemu.
Obecnie organizacje mogą instalować inteligentne czujniki na swoich kluczowych zasobach i wykorzystywać ciągły
monitoring drgań lub temperatury w celu obserwacji trendów

Fot.1. W odróżnieniu od reakcyjnegu utrzymania ruchu (run-to-failure) możliwe jest wykorzystywanie którejś z form
proaktywnego UR (do którego zalicza się: prewencyjne UR oraz prognostyczne UR). 
Źródło: Grace Technologies
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Przemysłowy Internet Rzeczy można
zdefiniować jako „sieć maszyn,
komputerów oraz ludzi, umożliwiającą
wykonywanie inteligentnych operacji
przemysłowych przy wykorzystaniu
zaawansowanej analizy danych, w celu
poprawy wyników ekonomicznych firm”.
i wyzwalania alarmów po przekroczeniu zaprogramowanych
wartości granicznych (np. ALERT = ostrzeżenie, DANGER
= wyłączenie). Na przykład czujniki bezprzewodowe mogą
być zainstalowane na silnikach elektrycznych oraz na maszynach wirnikowych do monitorowania wibracji i temperatury
tych urządzeń. Urządzenia monitorujące interpretują swoje
dane pomiarowe i alarmują pracowników działów utrzymania ruchu w przypadku wykrycia anomalii w pracy monitorowanych urządzeń. Takie wczesne ostrzeganie o zbliżającej
się awarii sprzętu pozwala technikom na proaktywne reagowanie, co jest podejściem zdecydowanie efektywniejszym od
reakcyjnego UR.

Reakcyjne utrzymanie ruchu

Przez reakcyjne utrzymanie ruchu rozumie się działania
na rzecz sprzętu produkcyjnego, które zostały zaplanowane
w czasie krótszym niż 20 godzin przed wykonaniem. W tym
czasie następuje przygotowanie do zażegnania sytuacji awaryjnej i może być świadomie kontynuowana produkcja w warunkach zwiększonego zagrożenia. Działania służb utrzymania ruchu w warunkach nienależytego przygotowania niesie
za sobą zwiększenie zagrożenia zdrowia u pracowników je
realizujących w porównaniu z sytuacją, w której są one dobrze zaplanowane i wykonywane przez dobrze wyposażony
zespół.
Alternatywnie w stosunku do reakcyjnego UR wykorzystywane może być proaktywne UR, do którego zalicza się
prewencyjne UR oraz UR bazujące na stanie technicznym.
Mimo tego, że prewencyjne i prognostyczne UR są klasyfikowane wspólnie jako proaktywne UR, to wykorzystywane
w obu podejściach metody i sprzęt są zróżnicowane. Solidny i niezawodny program utrzymania ruchu będzie mikstem
wszystkich wymienionych wcześniej rodzajów UR, tzn. reakcyjnego, prewencyjnego oraz prognostycznego.
Wdrożenie środków technicznych umożliwiających gromadzenie danych o stanie technicznym środków produkcji
istotnych dla wyniku finansowego przedsiębiorstwa umożliwia łatwiejszą wymianę kadry, bowiem nowi pracownicy
mają możliwość zapoznania się z charakterystycznymi zachowaniami maszyn, bazując na zgromadzonych i dostępnych
danych historycznych. Jednak jednym z głównych czynników
www.utrzymanieruchu.pl 		

Fot. 2. Przy podejściu opartym na danych organizacje otrzymują bardziej
wydajne środki integrowania przyszłych pokoleń wykwalifikowanych
pracowników działów utrzymania ruchu, wyposażając ich w kompletną
historię każdego kluczowego zasobu w zakładzie, który mają oni pod swoją
opieką. 
Źródło: Grace Technologies

napędowych dla technologii IIoT jest to, że może ona być też
wykorzystana do zastąpienia trudnego do znalezienia na rynku pracy, wykwalifikowanego personelu utrzymania ruchu,
a także rozszerzenia umiejętności posiadanego personelu.
Wiele zakładów przemysłowych na całym świecie traci doświadczonych pracowników działów utrzymania ruchu, którzy serwisowali sprzęt od dziesięcioleci i obecnie zaczynają
odchodzić na emeryturę, przy czym przekazali swoim młodszym następcom niewiele więcej od tzw. wiedzy plemiennej
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Konserwacja reaktywna jest definiowana jako każdy rodzaj prac konserwacyjnych,
który został zaplanowany w czasie krótszym niż 20 godzin przed wykonaniem.
(tribal knowledge; niepisana wiedza fachowa, uzyskana przez
lata praktyki).
Absolwenci szkół technicznych, którzy dawniej przyszliby do pracy w przemyśle i zastąpili starszych, doświadczonych pracowników utrzymania ruchu, obecnie zaczynają
się skłaniać raczej ku bardziej innowacyjnym dziedzinom
i niezbyt garną się do pracy w działach utrzymania ruchu.
W konsekwencji tego ważne jest, aby technologia przejęła
tę rolę i pozwoliła organizacjom, które zaczynają tracić swój
wykwalifikowany personel utrzymania ruchu, zastąpić część
wiedzy fachowej tych doświadczonych pracowników technologiami IIoT.

Obiecujące technologie IIoT

Przemysłowy Internet Rzeczy jest obiecujący, jeśli chodzi o redukcję przestojów w przemyśle, gdzie fabryki pracują przez
24 godziny na dobę. W większości zakładów przemysłowych
obsługujących rynek pionowy przestoje mogą być niewiarygodnie kosztowne – mogą one wynieść nawet 20 mld USD
utraconych zysków w samym tylko przemyśle procesowym.
Gdy w jakimś zakładzie przemysłowym znajduje się starszy
sprzęt, który może liczyć sobie nawet 60 lat, ale nadal pracuje, zawsze wymaga on stałej konserwacji i serwisowania.
Jeśli technologia IIoT potrafi wyeliminować inspekcje takiego
starszego sprzętu oparte na obchodach zmianowych (kontrolach cyklicznych) przez zastąpienie ich oraz dodatkowo priorytetyzować potrzebę działań służb UR, to rozwiązanie takie
może być dla przedsiębiorstwa bardzo atrakcyjną propozycją.
Technologie leżące u podstaw IIoT są dokładnie teraz gotowe na prawdziwą próbę. Łatwe do zainstalowania czujniki
są obecnie przystępne cenowo i dostępne na rynku. Opracowano architektury komunikacji bezprzewodowej i sieciowej,
które okazały się niezawodne w środowisku przemysłowym.
Hostowanie w chmurze stało się wszechobecne, przystępne
cenowo i naprawdę godne zaufania. Same te trzy osiągnięcia mogą pomóc przedsiębiorstwom w stworzeniu solidnych
i niezawodnych rozwiązań IIoT.
Wiele zakładów zmaga się z problemami związanymi
z przestojami, które oznaczają dla ich organizacji stratę czasu i pieniędzy. Firmy te nie posiadają wielkiego budżetu na


Przemysłowy Internet Rzeczy jest obiecujący,
jeśli chodzi o redukcję przestojów w przemyśle,
gdzie fabryki pracują przez 24 godziny na dobę.
W większości zakładów przemysłowych
obsługujących rynek pionowy przestoje mogą być
niewiarygodnie kosztowne.
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konserwację sprzętu, która mogłaby zapobiec stratom wynikającym z pogarszania się stanu technicznego lub nieoczekiwanych awarii maszyn i urządzeń. Niektóre zakłady mają
też problemy finansowe, ponieważ wydały bardzo dużo pieniędzy na taką konserwację, która skutecznie wyeliminowała
problemy z przestojami.
Jednak może to także oznaczać nieoptymalne wydanie
pieniędzy na utrzymanie ruchu, ponieważ firma przeznacza
więcej środków finansowych, niż potrzebuje na zoptymalizowanie wymagań dotyczących przestojów. W tej kwestii mamy
nadzieję, że technologia IIoT pozwoli na dokładne określenie
optymalnych kosztów takiego utrzymania ruchu, aby przestoje zostały zredukowane do poziomów, które są niezbędne dla
funkcjonowania firmy.

IIoT nie jest uniwersalnym rozwiązaniem

Technologia IIoT nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Decyzje o jej wdrożeniu zawsze będą złożone i wieloaspektowe.
Jeśli więc kierownictwo firmy przemysłowej nie przemyśli
konsekwencji integracji IIoT z istniejącym w zakładzie starszym sprzętem oraz konsekwencji wdrożenia nowego systemu dla obecnych pracowników zakładu, to prawdopodobnie wdrożenie IIoT przyniesie gorsze wyniki, niż w sytuacji,
gdyby firma stworzyła najpierw odpowiednie fundamenty
dla integracji sieciowej. W przypadku wdrażania technologii
IIoT w automatyce przemysłowej istnieje ogromny potencjał
uzyskania zwrotu z inwestycji (ROI). Technologia ta może
przynieść wartość dzięki zredukowaniu nieoczekiwanych
przestojów, jednak może być także wykorzystana do wypełnienia coraz większej luki na rynku pracy, która powstała
na skutek odchodzenia na emeryturę doświadczonych fachowców z działów utrzymania ruchu. A przede wszystkim
najważniejszym aspektem, który powinniśmy docenić, jest
większe bezpieczeństwo w miejscu pracy, uzyskane dzięki
analizie IIoT, która powoduje lepsze planowanie prac konserwacyjnych oraz proaktywne podejście do utrzymania ruchu.
Nick Schiltz jest copywriterem w firmie Grace Technologies
z siedzibą Davenport, stan Iowa (USA). Firma ta specjalizuje
się w produktach z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego oraz
rozwiązań konserwacji prognozowanej. Nick Schiltz podczas
pięciu lat pracy w firmie Grace Technologies opublikował
ponad dwieście pięćdziesiąt postów na blogu, dotyczących
tematów od najlepszych praktyk bezpieczeństwa elektrycznego
do przyszłego wpływu technologii IIoT na przemysł. Więcej
tekstów autorstwa Nicka Schiltza można przeczytać na
aktualizowanym co tydzień blogu na temat bezpieczeństwa
elektrycznego oraz utrzymania ruchu ukierunkowanego na
niezawodność. Blog ten znajduje się na stronie GracePort.com.

n
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ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Brock Culpepper, Motion Industries

Jak rozwiązać konflikt w pracy, zanim stanie
się on poważny z punktu widzenia firmy
Będąc menedżerem w firmie przemysłowej, należy skoncentrować się na budowaniu i utrzymywaniu
zdrowych relacji pomiędzy podwładnymi.

Ś

wiat jest pełen konfliktów, małych i dużych. Typowy
zakład przemysłowy nie jest tu żadnym wyjątkiem.
Nawet w nas samych istnieją konflikty pomiędzy
współzawodniczącymi ze sobą impulsami.
Dla niektórych z nas poważnym problemem jest
wybór tego, co zjeść na obiad. Innym przykładem jest wybór
pomiędzy obejrzeniem ulubionego serialu w TV a treningiem
w siłowni czy jazdą na rowerze. Koszty tego zmieniają się zależnie od aktywności oraz stopnia udziału człowieka związanego z tą aktywnością.
Rozmowy z ludźmi uczestniczącymi w programach terapii uzależnień często zawierają taką radę: „Narysuj linię na
piasku. Teraz zdecyduj, czy jesteś w bezpiecznym środowisku.
Zrozum, że myślenie o uczestnictwie w programie jest krokiem w przeciwnym kierunku, niż chcesz pójść”.
Niniejszy artykuł koncentruje się na budowaniu zdrowszych relacji pomiędzy ludźmi w miejscu pracy.

Konflikty pomiędzy członkami zespołu

Przeanalizujmy konieczność rozwiązania konfliktu pomiędzy
pracownikami działu utrzymania ruchu w pewnym zakładzie
produkcyjnym. Czy wystąpiła tam naturalna reakcja ludzi,
która potencjalnie przyniosła niepożądane rezultaty, przedłużając negatywną sytuację na nieokreślony czas i tworząc coś
tak niebezpiecznego, jak zjeżdżanie rowerem ze stromej góry
lub jeszcze bardziej pogarszając sytuację? Istnieje proste rozwiązanie tego problemu. Można to wykonać z wyprzedzeniem
i wykorzystać jako szablon do radzenia sobie z konfliktami
i przezwyciężania ich w przyszłości: należy przeprowadzić
wśród pracowników badanie na temat ich wartości i przekonań.
Badanie wartości i przekonań jest prostym ćwiczeniem,
polegającym na proaktywnym uzyskaniu informacji, co jest
najważniejsze dla każdej osoby pracującej w fabryce. Pozwala
ono na odkrycie zasad lub standardów zachowania danej osoby – jej oceny tego, co jest najważniejsze w życiu.
Każdego pracownika działu należy poprosić o podanie
około pięciu wartości, które ceni sobie najbardziej, i zapisać.
Taką listę wartości należy przechowywać w wygodnym miejscu. Dla niektórych osób tymi wartościami mogą być: równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym, praca zespołowa,
kreatywność, zaufanie, integralność, wydajność pracy, do20
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skonałość, konsekwencja lub rozrywka. Kierownicy różnych
działów mogą znaleźć listę wartości online, zapisać ją na białej
tablicy i poprosić, aby ludzie zaznaczyli swoje najważniejsze
wartości. W sieci dostępne jest też darmowe narzędzie, stworzone przez firmę Motion Industries: https://www.motionindustries.com/learning-development/resources/2020%20
Individual%20Values%20Form%20Final%20Mi.pdf?utm_source=PE&utm_term=Culpepper1220

Najpierw należy poznać swój zespół

Abstrahując od rozwiązywania konfliktu, tego rodzaju ćwiczenie pozwala ludziom na lepsze poznanie swojego zespołu
w pracy. Uzyskanie danych na temat tego, co jest ważne dla
każdego pracownika z osobna, daje nam unikalną i praktyczną informację, jak odnosić się do danej osoby i zlecać im do
wykonania projekty w oparciu o pewne pasje, które oni sami
wybiorą.
Należy unikać rozbieżności pomiędzy zadaniami do wykonania a osobowością pracownika. Może nie być pożądane,
aby osoba otwarta, interaktywna, która ceni sobie społeczność,
wprowadzała cały dzień dane do arkusza w Excelu i nie miała
żadnych kontaktów z innymi członkami zespołu. Tak samo
nie jest dobrą sytuacja, gdy osoba bardzo introwertyczna, która ceni sobie „pracę za kulisami”, wykonuje codziennie prezentacje przed grupą ludzi. Osoba ta ceni sobie cichą, personalną
przestrzeń w pracy, w której może metodycznie wykonywać
swoje zadania przy ograniczonej interakcji społecznej. Podobnie może być niedobrym posunięciem wyznaczenie pracownika działu utrzymania ruchu, który w rzeczywistości ceni
sobie rozwiązywanie problemów technicznych, do wykonywania przez całe dnie prostych prac montażowych.
Niektórzy ludzie w obecnym świecie uczenia się i rozwoju
zawodowego polecili innym przejść przez oceny profilu osobowości, takie jak model DISC (Dominant, Influencing, Steady, Compliance; Dominujący, Wpływowy, Stały, Sumienny)
czy kwestionariusz samoopisowy MBTI (Myers-Briggs Type
Indicator). Poznanie czyjejś strategii jest połową sukcesu. Zacytujmy Alana Lakeina (amerykański autor książek na temat
osobistego zarządzania czasem): „Planowanie to oprawianie
przyszłości w ramy teraźniejszości. Możesz to zacząć już dzisiaj” (oryg. „Planning is bringing the future into the present so
that you can do something about it now.”).
www.utrzymanieruchu.pl

Zanim przyjrzymy się sposobom rozwiązywania konfliktów, zastanówmy się nad potencjalnymi punktami konfliktu, które mogą pojawić się podczas pracy przedsiębiorstwa
i mogą obejmować:
• różne filozofie dotyczące jakości nabywanych produktów, w odniesieniu do kosztów i żywotności produktu,
• różne filozofie dotyczące strategii utrzymania ruchu:
konserwacja zapobiegawcza/prognostyczna w porównaniu z eksploatacją aż do awarii,
• presję ze strony dyrekcji zakładu na zwiększenie produkcji w porównaniu z oporami ze strony działu utrzymania ruchu, w związku z naciskiem na eksploatację
sprzętu powyżej zalecanych parametrów i wartości granicznych,
• strategię przestojów planowanych w porównaniu ze
strategią przestojów reaktywnych w trybie kryzysowym,
• konflikty związane z wydajnością pracy i marnotrawstwem,
• konflikty powstające przy zbyt dużej ilości zapasów
w magazynie w porównaniu z niewystarczającą ilością
zapasów,
• komfort pracowników: temperatura otoczenia w hali
produkcyjnej, koszty utrzymania preferowanych warunków otoczenia.

Szablon rozwiązania konfliktu

Z natury słowa „konflikt” wynika, że przynajmniej jedna osoba zmierza w kierunku lub robi coś, z czym inna osoba lub
grupa osób się nie zgadza, jest przeciwna albo zwyczajnie nie
lubi, co powoduje napięcie pomiędzy przynajmniej dwiema
osobami. Takie dwie strony są ze sobą w konflikcie.
Załóżmy w celach przykładowych scenariusz, że jako menedżer średniego szczebla rozwiązujemy konflikt pomiędzy
mało wydajnym pracownikiem a jego dążącym do konfrontacji bezpośrednim przełożonym. Brak odpowiedniej wydajności pracownika frustruje jego przełożonego. Pracownik
z kolei czuje się poddany mikrozarządzaniu (styl zarządzania
cechujący się wysokim stopniem obserwacji i kontroli pracy
podwładnych).
Bez względu na rodzaj konfliktu zacznijmy zajmować się
tą sytuacją niezależnie z każdą z zaangażowanych stron, tak
aby ich obawy mogły zostać wypowiedziane w miejscu, w którym konflikt nie będzie eskalowany przez drugą stronę. Najpierw niczego nie rozwiązujemy. Po prostu słuchamy.
Zacznijmy od przedstawienia wartości organizacji i potwierdźmy, że pragniemy je podtrzymywać podczas dyskusji.

Wysoka wydajność
pracy i produktywność

Wysokie morale

Zrealizowana
misja zespołu

ZESPÓŁ
ZDROWY

Wysoki poziom zaufania
i niskie koszty

Pracownicy mają
swobodę/narzędzia
oraz zdolności/możliwości
do wykonywania
swoich zadań

Rys. 1. Należy rozpocząć od pozytywnego akcentu i zademonstrować za
pomocą prostego cyklu graficznego, jak z naszej perspektywy wygląda
„zespół zdrowy” w odniesieniu do analizowanej sytuacji. 

Źródło: Motion Industries

Nasz prezes w firmie Motion Industries, Randy Breaux, jasno
określił te wartości dla naszej organizacji, kiedy objął swoje
stanowisko. „Nasze wartości to bycie: uczciwym, etycznym,
integracyjnym oraz zaangażowanym".
Zapytajmy kierownika, jakie są wartości organizacji. Zapytajmy pracownika, czy któreś z jego wartości, które zostały
już określone podczas procesu rekrutacji (pamiętajmy o badaniu wartości i przekonań), są w jakikolwiek sposób sprzeczne
z ustalonymi wartościami organizacji.
Jest wysoce prawdopodobne, że nie będzie oczywistego
konfliktu pomiędzy wartościami pracownika a wartościami
organizacji, ponieważ wartości organizacji będą wartościami
szerokimi, wysokiej rangi, które z natury mogą obejmować
wszystkie wartości osobiste wymienione przez zespół. Na
przykład, jeśli ktoś nie zgadza się z byciem sprawiedliwym lub
integracyjnym, to sprawa jest jasna. Dla tej osoby nie ma miejsca w zespole. Bardziej skomplikowane problemy pojawiają
się, gdy ludzie są umieszczani na niewłaściwych miejscach lub
gdy bardziej specyficzne wartości, wyznawane przez członków
zespołu, są ze sobą sprzeczne. Na przykład osoba, która ceni
sobie zarządzanie czasem, niezależność i wydajność, jest bardzo zirytowana współpracownikiem, który ceni sobie zabawę
i rozmowę, przychodząc bez zapowiedzi do kolegów na najwy-

W typologii osobowości MBTI jest introspekcyjnym kwestionariuszem samoopisowym, wskazującym na różne
preferencje psychologiczne dotyczące tego, jak ludzie postrzegają świat i podejmują decyzje. Test próbuje
przypisać osobie cztery kategorie: introwersja lub ekstrawersja, odczuwanie lub intuicja, myślenie lub odczuwanie,
sądzenie lub postrzeganie.

www.utrzymanieruchu.pl 		
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Niska wydajność pracy
i produktywność

Niskie morale

ZESPÓŁ
PRZEGRYWAJĄCY

Niezgoda w zespole

Niski poziom zaufania
i wysokie koszty

Mikrozarządzanie

Rys. 2. Czynniki, które mogą spowodować, że organizacja przegra
w wyścigu do uzyskania swoich celów. 
Źródło: Motion Industries

raźniej błahą i bezproduktywną 30-minutową pogawędkę. Podobnie pracownikowi ceniącemu sobie relacje międzyludzkie
przeszkadza kolega całkowicie zorientowany na wykonywanie
zadań i bezosobowy.
W danej sytuacji zapytajmy pracownika, czy istnieje konflikt pomiędzy tym, co on ceni, a wartościami każdej z osób po
drugiej stronie. Wtedy dopiero zaczyna się prawdziwa dyskusja. Ludzie działają w oparciu o swoje przekonania lub to, co
cenią. Te wartości i przekonania prowadzą do ich zachowań.
A zachowania dają rezultaty. Potrzebujemy w firmie innych
wyników niż te, które uzyskujemy dzięki takim zachowaniom
grupowym, które muszą ulec zmianie. Ludzkie przekonania
i wartości są trudne do zmiany, ale nawet to może się udać,
jednak może wcale nie być konieczne.
Konieczne jest tu, aby zrozumieć przyczyny zachowań danej osoby, co nią kieruje i dopiero wtedy odwodzić ludzi od
skupiania się wyłącznie na swoich potrzebach. Kiedy zrozumieją oni potrzeby innych osób i w ostatecznym rozrachunku
potrzeby całej firmy, będą mogli zachować swoje indywidualne wartości, nawet pracując z osobami całkowicie od nich
odmiennymi. Reprezentowana tu różnorodność uczyni zespół
silniejszym. Przekonania na temat ludzi również zmienią się
w tym procesie na lepsze. Jednak granice i oczekiwania muszą
być jasno określone.

Nasze oczekiwania a wyniki działań

Kiedy już jesteśmy w pełni świadomi dynamiki sytuacji i każdy podzielił się prywatnie swoim stanowiskiem, przeprowadźmy spotkanie ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.
Rozpocznijmy od pozytywnego akcentu i zademonstrujmy za
pomocą prostego cyklu graficznego, jak wygląda „zdrowy zespół” w odniesieniu do analizowanej sytuacji (rys. 1).
Każde działanie, środowisko lub sposób myślenia, wymienione w modelu pokazanym na rys.1, w naturalny sposób pro22
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wadzi do następnego wyniku w kole. Nie wahajmy się wejść do
tego modelu w dowolnym miejscu. Nie ma tu punktu startowego. Jest to ciągły przepływ.
W następnym modelu w środku umieszczona jest fraza
„zespół przegrywający”. Podstawą tego modelu jest rzeczywistość tego, co dzieje się w naszej przykładowej sytuacji, stworzona na podstawie hipotetycznych rozmów, które zostały
przeprowadzone osobno ze stronami konfliktu (rys. 2).
Istnieje przyczyna i skutek konfliktu, ale określenie, czy to
przełożony, czy pracownik rozpoczął ten proces, jest tu nieistotne. Skupiamy się na zwycięskim wyniku, który wymaga
przerwania cyklu.
Weźmy teraz swój konflikt oraz zachowania ludzi związane z tą sytuacją i stwórzmy własne modele przyczynowo-skutkowe dla zespołu zdrowego i zespołu przegrywającego.
Pamiętajmy, aby zacząć od pozytywnego akcentu. Wskażmy,
że z naszej perspektywy tak właśnie wygląda zdrowy zespół
w odniesieniu do omawianego problemu. Zaangażowane strony mogą chcieć dodać dodatkowe wpisy do modelu zespołu
zdrowego. W tym momencie naprawdę nie powinno być już
niczego, co mogłoby być przedmiotem sporu.
Następnie pokażmy i wyjaśnijmy model „zespołu przegrywającego” oraz szczegółowo przedstawmy charakterystykę procesu, w którym obecnie funkcjonujemy. Najważniejsze w tej części procesu jest trzymanie się z dala od ataków
personalnych lub zwrotów, które stawiają ludzi w defensywie.
Dokładnie teraz spróbuj przeprowadzić tę rozmowę w swojej
głowie, nie używając słowa „Ty”. Jest to trudne zadanie. Wykorzystajmy dane i fakty, aby udowodnić tę tezę. Przykładowo:
• Uzgodnionym celem działu zakładu było ukończenie
do tego czasu 10 projektów. Jakie czynniki powodują, że
w tym momencie ukończyliśmy tylko trzy projekty?
• Zakomunikowano pracownikowi, że stanowisko specjalisty ds. wprowadzania danych nie pozwala na elastyczne godziny pracy i że musi on przychodzić do firmy na 8:00 rano. Jednak w tym tygodniu wystąpiły trzy
przypadki, że to nie nastąpiło. Jakie czynniki tworzą
taką sytuację? Czy istnieją powody, dla których należy
ponownie rozważyć tę politykę?
• Wydajność pracy na godzinę spadła o 10% w stosunku
do zeszłego miesiąca i jest o 12% niższa od kwotowej.
Chciałbym poznać opinie wszystkich na temat tego,
dlaczego obserwujemy tendencję spadkową, oraz otrzymać zalecenia dotyczące sposobów zwiększenia wydajności.
W omawianej sytuacji nie unikamy konfliktu. Bezpośrednio odnosimy się do problemu. Po prostu próbujemy zburzyć
mury, które naturalnie powstaną pomiędzy pracownikami,
okazując ludziom szacunek w tym procesie i jednocześnie jasno określając swoje oczekiwania.

Zawarcie porozumienia o potrzebach oraz
opracowanie planu poprawy wyników

Celem zakończenia dyskusji jest zawarcie „porozumienia
dotyczącego potrzeb” pomiędzy stronami konfliktu. „Powww.utrzymanieruchu.pl

rozumienie dotyczące potrzeb” tworzy się poprzez zadanie
jednego pytania – „Czego potrzebujesz, aby doskonale wykonywać swoją pracę?”. Tu przykład z branży handlowej. Każdy
kurs technik sprzedaży obejmuje zadawanie pytań otwartych
w celu uzyskania jak największej ilości informacji od klienta i powtarzanie tych informacji z powrotem klientowi, aby
upewnić się, że rozumiemy jego pełne potrzeby i oczekiwania, dzięki czemu możemy spowodować satysfakcję klienta.
Jest to dokładnie to, co zrobiliśmy do tego momentu
w sprawie rozwiązywania konfliktu. W naszym przykładzie:
•	Pracownik wyraża, że czuje się poddany mikrozarządzaniu, co utrudnia mu wykonywanie swoich zadań.
Wskazuje, że potrzebuje trochę przestrzeni, co rozpali
jego zdolności twórcze i poprawi wyniki.
• Przełożony potrzebuje ukończonych projektów. Przełożony potrzebuje proaktywnej komunikacji od pracownika na temat stanu realizacji zleconych zadań, co
wyeliminuje potrzebę ciągłego sprawdzania pracownika przez przełożonego.
W naszym przykładzie „porozumienie dotyczące potrzeb” doprowadzi do powstania dokumentu „Plan poprawy
wydajności”, czyli PIP (ang. performance improvement plan).
W oparciu o porozumienie dotyczące potrzeb opracujmy
listę działań, które wszystkie zaangażowane strony podejmą
w określonym czasie, i poprośmy wszystkich o podpisanie
tego dokumentu. W podanym przykładzie uzgodnimy usunięcie wszelkich niepotrzebnych czynników rozpraszających,
które pracownik i jego przełożony podali jako powodujące
problemy. Może to nawet obejmować wyeliminowanie interakcji między stronami na jakiś krótki, uzgodniony czas. Celem tego jest sprawdzenie, czy pracownik może wykonywać
swoje obowiązki na danym stanowisku oraz czy przełożony
jest w stanie zaufać pracownikowi i nie ingerować w proces
jego pracy. W ten sposób eliminujemy wymówki. Działania
wymienione w przykładowym dokumencie PIP to:
• Oczekiwania dotyczące harmonogramu projektu zostaną jasno zakomunikowane przez przełożonego,
a pracownik potwierdzi przełożonemu, czego może się
od niego spodziewać i kiedy.
• Przełożony nie będzie sprawdzał stanu realizacji projektów, dopóki jakiś projekt nie przekroczy ustalonych
ram czasowych.
• Pracownik zgadza się na proaktywne informowanie
o statusie projektu w miarę postępów w jego realizacji.
• Pracownik zgadza się na wyeliminowanie prywatnych
e-maili oraz aktywności w mediach społecznościowych w godzinach pracy.
Uwzględnijmy możliwe działania, które będą miały miejsce, jeśli plan PIP nie zostanie pomyślnie zrealizowany. Kiedy
mijają uzgodnione ramy czasowe planu PIP, a proces kończy
się niepowodzeniem, oznacza to, że na jednym lub kilku stanowiskach w tym czasie pracuje niewłaściwa osoba. Potrzeby
firmy wymagają, abyśmy takie osoby przeszkolili, przenieśli
na inne stanowisko albo po prostu zwolnili, odpowiednio dokumentując swoje działania. Jeśli ma miejsce szkolenie, a powww.utrzymanieruchu.pl 		

szczególne osoby pozostają na swoich miejscach, powtórzmy
proces na zakończenie szkolenia. Jeśli proces zadziała, świętujmy to wydarzenie, a potem wykorzystajmy swój nowy proces i sukces.

Uwagi końcowe

Opisany proces działa, jeśli realizowane są poniższe etapy
działania:
• Poznanie wartości firmy.
• Zidentyfikowanie wartości każdej osoby w zespole.
• Kiedy pojawia się konflikt, zapytanie każdej ze stron:
	■ „Czy któreś z Twoich wartości są w konflikcie
z wartościami organizacji?”
	■ „Czy któreś z Twoich wartości są sprzeczne z wartościami współpracownika, z którym masz problem?”
• Zorganizowanie spotkania według modelu „zespół
zdrowy” i „zespół przegrywający” z udziałem wszystkich zaangażowanych stron.
• Uzyskanie porozumienia dotyczącego potrzeb.
• Stworzenie osobistego planu poprawy wydajności (z punktami działania, które będą miały miejsce
w określonym czasie i podpisami wszystkich zaangażowanych stron). Zapisanie w tym planie PIP, jakie
ewentualne działanie (-a) zostanie (-ą) rozważone, jeśli
to nie zakończy się sukcesem.
Niepowodzenie planu PIP = szkolenie (i powtórzenie procesu), zmiana układu/restrukturyzacja (w oparciu
o umiejętności i wartości danej osoby (osób) oraz potrzeby
firmy) lub zwolnienie danej osoby (osób).
Sukces planu PIP = zdrowy zespół
Rozwiązywanie problemów, które istnieją w relacjach
pomiędzy dwiema stronami, może być bardziej procesem niż
kryzysem, zwłaszcza jeśli rozpoczniemy ten proces, zanim
przekonamy się o powstaniu poważnego z punktu widzenia
firmy problemu. Brzmi to niemal jak szaleństwo, ale prowadzi
do dobrej kondycji organizacji. Wymaga to po prostu proaktywności w określaniu, kim jesteśmy jako organizacja, oraz
inwestowania w ludzi od samego początku. Rozwiązując problemy zanim staną się poważne, przekonamy się, że możemy
w firmie cieszyć się kulturą zatrudniania właściwych pracowników, prawdziwego cenienia ich samych oraz ich unikalnych
zdolności i wnikliwości, a idąca w obu kierunkach lojalność
ludzi będzie kwitnąć.
Brock Culpepper jest dyrektorem ds. nauki i rozwoju w firmie
Motion Industries. Kieruje działem szkoleń tej firmy, Mi
Learning & Development. Jego pasją jest kultywowanie
postawy ciągłego uczenia się poprzez szkolenia techniczne,
rozwój zawodowy, produkcje multimedialne i pracę społeczną.
Brock Culpepper jest absolwentem Uniwersytetu Alabama i od
20 lat pracuje w Motion Industries.
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ROZWIĄZANIA

ŁAŃCUCH DOSTAW

Joe Berti, IBM Cloud and Cognitive Software.

Nowe technologie pomagają stworzyć
odporny łańcuch dostaw
Budowanie odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw w erze po pandemii COVID-19 jest bardzo ważne
dla firm przemysłowych. Pomagają w tym nowe technologie.

P

andemia COVID-19 zaatakowała łańcuchy dostaw z każdej strony, powodując szybkie braki siły
roboczej, części zamiennych oraz dostaw towarów,
jednocześnie drastycznie zmieniając zachowania
konsumentów. Teraz już wiemy, że wpływ pandemii rozciągnął się daleko poza sprzedawców i producentów.
Niedawne badanie pokazało, że 94% specjalistów ds. zaopatrzenia w dziedzinie lotnictwa i obrony, usług finansowych
oraz IT zgłosiło negatywne skutki pandemii, przy czym firmy
straciły ok. 184 mln USD na skutek zmniejszonych zysków.
Dla wielu producentów bolączki związane z pandemią
zmniejszyły się tylko w niewielkim stopniu nawet wtedy, gdy
szczepionki stały się powszechnie dostępne w całych Stanach
Zjednoczonych. Pozostały takie niedobory, że obecnie producenci ustalają swoje strategie produktowe na podstawie dostępności części i komponentów, nie zaś na podstawie oczekiwań konsumentów czy tego, czego nie może zaoferować
konkurencja. Dla dyrekcji fabryk koniecznością są obecnie
trzy działania. Zbudowanie odpornych łańcuchów dostaw
oraz widoczności stanów magazynowych, wydłużenie żywotności zasobów w zakładach w celu zmniejszenia przestojów
oraz zwiększenie produktywności wszystkich realizowanych
operacji w celu pozostawania konkurencyjnym w obliczu
trwających zagrożeń dla łańcuchów dostaw.

Uzyskanie odporności łańcucha dostaw
dzięki technologiom sztucznej inteligencji
oraz łańcuchów blokowych

Jedną z głównych lekcji wyniesionych z pandemii było kluczowe znaczenie stworzenia większej odporności łańcuchów
dostaw. Nawet jeszcze przed pandemią 87% personelu kierowniczego zajmującego się dostawami twierdziło, że jest
nadzwyczaj trudne przewidzieć zakłócenia łańcuchów dostaw oraz zarządzać nimi. Dla większości organizacji, to jest
84%, największym wyzwaniem dla specjalistów od łańcuchów dostaw jest brak widoczności, przy czym szacuje się, że
90% dzisiejszych danych o dostawach nie jest praktycznie wykorzystywane. Jeśli nie wiemy, gdzie znajdują się nasze towary
lub kiedy u naszych partnerów w łańcuchu dostaw wystąpią
zakłócenia, to jest niewiarygodnie trudno planować nasze
działania. Nawet stosunkowo lokalne incydenty w łańcuchu
24
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dostaw mają olbrzymie skutki globalne. W przybliżeniu 90%
amerykańskich firm zaliczanych do grupy Fortune 1000 zgłosiło, że ich dostawcy typu Tier 2 (dostawcy podzespołów dla
firm Tier 1 – produkujących wyroby na pierwszy montaż)
z Chin zostali najbardziej dotknięci pandemią w jej fazie początkowej.
Organizacje, które zainwestowały w zaawansowaną technologię, mogącą wspierać odporność łańcuchów dostaw, ze
znacznie większym prawdopodobieństwem będą dobrze
prosperować zarówno w obliczu zakłóceń gospodarki, jak
i w okresie po pandemii. Współdziałające ze sobą technologie: sztucznej inteligencji (artificial intelligence – AI) ze zdolnością do przewidywania oraz łańcuchów blokowych (blockchain) ze zdolnością do odpowiedzialnego śledzenia ruchu
i położenia, mogą zwiększać odporność łańcucha dostaw
na kilka sposobów. Te nowsze inteligentne łańcuchy dostaw
oferują kompleksową, wykonalną inteligencję i widoczność
zapasów, dając firmom znacznie więcej sygnałów ostrzegawczych w przypadku zakłóceń łańcuchów dostaw. Mogą one
także bardziej efektywnie zarządzać wpływem i wypływem
zapasów, redukując koszty magazynowania i transportu. Specjaliści ds. zaopatrzenia mogą ponadto efektywniej współpracować ze swoimi partnerami w łańcuchu dostaw, uzgadniając działania lub wykrywając problemy znacznie wcześniej
w cyklu produkcyjnym, redukując konieczność rozstrzygania
sporów i pozwalając im współpracować w czasie niemal rzeczywistym, wykorzystując najbardziej aktualne informacje.

Maksymalizacja wydajności za pomocą
konserwacji prognozowanej

Producenci muszą też zapewnić, że nie powstają u nich wąskie gardła ani zakłócenia łańcuchów dostaw, gdy ich sprzęt
w zakładach przestaje działać. Wymaga to wykorzystania
możliwości przewidywania, jakie posiada najnowocześniejszy system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. System
ten potrafi zapewnić, że zakład produkcyjny utrzymuje swój
sprzęt oraz operacje w ruchu. Wymaga to także wiedzy, które części i sprzęt są kluczowe dla operacji, częstokroć są to
duże ilości części zamiennych MRO (maintenance, repair,
operation; konserwacja, naprawa i operacje – tzw. pośrednie
zapotrzebowanie w produkcji przedsiębiorstwa) oraz tysiące
www.utrzymanieruchu.pl

zasobów. Według jednego z przeprowadzonych badań koszty
godziny nieplanowanego przestoju wynoszą średnio 260 000
USD. W całej dużej organizacji źródła awarii i przestojów
mogą być też niejasne: 70% firm nie ma pełnej świadomości
tego, czy przestój jest wynikiem wymiany części, modernizacji czy konserwacji danej maszyny lub urządzenia.
Ponoszenie tych kosztów nie musi być konieczne, gdy
firma ma w pełni zintegrowany system zarządzania zasobami, potrafiący dać jej całkowity obraz stanu technicznego
zasobów, automatycznego wykrywania i oznaczania anomalii
oraz pomagający pracownikom technicznym dokonać priorytetyzacji i przyśpieszania napraw. Oczekuje się, że w 2030 r.
w przemyśle będzie działało około 125 mld urządzeń podłączonych do sieci Internetu Rzeczy (IoT), co pomoże w zbieraniu danych i przetwarzaniu ich na praktyczne informacje.
Organizacje, które nie inwestują w zbieranie, analizowanie
oraz wykorzystywanie swoich danych do operacji, zostaną
w tyle za konkurencją.

Wiele z tych problemów związanych z łańcuchami dostaw
oraz operacyjnych, z którymi organizacje zmagały się w ciągu
ostatniego roku, nie jest niczym nowym. Z powodów obejmujących między innymi zrównoważony rozwój i rosnące oczekiwania konsumentów na temat etycznego zaopatrywania się,
producenci byli już pod rosnącą presją, aby modernizowali
oraz digitalizowali swoje operacje związane z łańcuchem dostaw. Jednak pandemia uczyniła boleśnie oczywistym brak
odporności, który rozciąga się przez cały łańcuch dostaw
w prawie każdej gałęzi przemysłu. W świecie łańcuchów dostaw i globalnych wysyłek towaru zakłócenia dostaw są normą, niezależnie od tego, czy ich przyczyną jest pandemia, czy
huragan. Jednak organizacje, które teraz inwestują w inteligencję łańcucha dostaw, będą prosperować zarówno w dobrych
czasach, jak i złych.
Joe Berti, wiceprezes ds. zarządzania produktem i aplikacji
AI w firmie IBM Cloud and Cognitive Software.
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FIRMA PREZENTUJE
VEGA

6X: Prosta
formuła radaru
VEGA dla
optymalizacji
procesów
Dzięki sondzie radarowej VEGAPULS 6X, VEGA
otwiera nową erę w dziedzinie pomiaru poziomu.

R

adar VEGAPULS 6X wie, co ma robić. Rezultat: Nowa sonda radarowa, która mierzy poziom we wszystkich warunkach
procesowych. Czasy, w których użytkownik musiał wybrać
właściwe urządzenie spośród wielu różnych modeli, to już przeszłość.
Klasyczne poszukiwania odpowiedniej sondy radarowej do
pomiaru poziomu zaczynają się od postawienia pytania o częstotliwość, która w konkretnym przypadku mogłaby się sprawdzić najlepiej, ale także właściwości medium, zakres temperatury i przyłącza
procesowe. O ile wybór urządzenia był dotąd złożony, to VEGA,
oferując VEGAPULS 6X, zmienia ten proces od podstaw. – Ostatecznie nie liczy się sonda, lecz to, co użytkownik chce osiągnąć
w swoich procesach technologicznych – mówi Florian Burgert, który
jako Product Manager od początku był zaangażowany w rozwój nowego radaru. – Pewność, że przy wyborze sondy nie tylko szybciej
dotrzesz do celu, ale także wdrożysz najlepsze rozwiązanie, robi różnicę w codziennej pracy.

Ponad milion urządzeń działających na całym świecie

30 lat temu rozpoczęła się historia sukcesu dzisiejszego światowego
lidera w radarowej technologii pomiaru poziomu. Jego sondy przez

Z VEGAPULS 6X firma VEGA zmieniła klasyczny dobór urządzeń:
Występuje już tylko jedna sonda radarowa – pasująca do wszystkich zastosowań.
ten czas zoptymalizowały ponad milion procesów. Historia jest bogata w kamienie milowe takie, jak pierwsza na świecie sonda radarowa w systemie dwuprzewodowym lub pierwszy czujnik radarowy
80 GHz do pomiaru poziomu cieczy. Stoi za tym wielu ludzi, których
łączy wspólna pasja: – W firmie VEGA nie robimy stu różnych rzeczy,
lecz skupiamy się na tym, co potrafimy najlepiej. Jest to radar – reasumuje Product Manager Jürgen Skowaisa.

W pełni zabezpieczona

Nowa sonda VEGAPULS 6X oferuje to, co jest obecnie najlepsze
i technicznie możliwe: system do samodiagnozowania, który natychmiast rozpoznaje usterki i wykazuje wyraźnie wyższą niezawodność, nową technologię chipów radarowych, rozszerzone możliwości zastosowania i prostszą obsługę. Oprócz certyfikacji SIL,
uwzględniono również aspekt bezpieczeństwa cybernetycznego:
zgodnie z normą IEC 62443-4-2 z rygorystycznymi wymaganiami
w zakresie bezpiecznej komunikacji i kontroli dostępu.

Wartość tkwi w najlepszej aplikacji

VEGA jest dumna szczególnie z wewnętrznych wartości
VEGAPULS 6X: Specjalista w zakresie pomiaru poziomu
przedstawia opracowany we własnym zakresie chip radarowy,
który wytycza nowe standardy pod względem funkcjonalności
i bezpieczeństwa.
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Czujniki poziomu mają za zadanie ułatwiać operatorom monitorowanie procesów przemysłowych. VEGAPULS 6X oferuje maksymalne uproszczenie. Jest to uniwersalna sonda do wszystkich zastosowań. Docelowo użytkownik nie będzie musiał zastanawiać się nad
technologią, częstotliwością lub wersją wykonania. Także uruchomienie zostało ograniczone do minimum – wystarczy podanie podstawowych informacji i kilka kliknięć. VEGAPULS 6X często może
być sparametryzowana fabrycznie i dostarczona jako gotowa do
użytku. Zamontować, podłączyć i gotowe: prościej się nie da.
Więcej informacji: www.vega.com/radar
www.utrzymanieruchu.pl

PRECYZJA, PROSTOTA,
KOMPATYBILNOŚĆ. INNYMI SŁOWY:
THE 6X®. JUŻ DOSTĘPNA!
Nowa sonda radarowa VEGAPULS 6X jest tak prosta w obsłudze, że jej używanie
to czysta przyjemność. Wiemy, że nasi klienci cenią nie tylko perfekcyjną
technologię, lecz także rozwiązania, które czynią codzienne życie lepszym i mniej
skomplikowanym. Nie nazywalibyśmy się VEGA, gdyby technologia pomiarowa
była naszym jedynym atutem.

VEGA. HOME OF VALUES.
www.vega.com/radar
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Inż. Michael D. Verdier, BHDP

Planowanie zdolności produkcyjnych
w okresie po pandemii COVID-19
Strategie planowania zdolności produkcyjnych oraz łańcuchów dostaw pomagają producentom
w pozostawaniu konkurencyjnymi na rynku.

P

andemia COVID-19 wywarła znaczny wpływ na
produkcję w każdej gałęzi przemysłu. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez amerykańskie Krajowe Zrzeszenie Producentów (National Association of Manufacturers) prawie 80%
firm z branży produkcyjnej przewidywało konsekwencje
finansowe i operacyjne tej epidemii. Nawet przed jej wybuchem istniało już znaczne przesunięcie gospodarki z globalnej w kierunku bardziej lokalnej, w dużej części spowodowane napięciami w handlu międzynarodowym, zwiększonymi
pracami w krajach z tańszą siła roboczą, problemami z kontrolą jakości oraz innymi czynnikami. Pandemia tylko zintensyfikowała tę tendencję.
Obecnie firmy z wielu gałęzi przemysłu poszukują sposobów na sprowadzenie łańcuchów dostaw (kluczowych komponentów oraz surowców do produkcji) bliżej swoich siedzib,
co skutkuje budową nowych zakładów produkcyjnych lub
rozbudową istniejących, co ma być środkiem do zwiększenia
odporności łańcuchów dostaw na zakłócenia. Ten zmieniający się krajobraz przemysłu zmusza obecnie firmy do dokonania ponownej oceny swoich procesów oraz mocy produkcyjnych.

Przewidywanie wielkości produkcji

Niezależnie od tego, czy firma przemysłowa rozrasta się, czy
przewiduje zmniejszenie przychodów, sprawą najwyższej
wagi jest dokładne przewidywanie wielkości produkcji, ponieważ ma ona wpływ na wszystkie aspekty wzrostu, zarów-

no krótko-, jak i długoterminowego, od wykorzystywania
maszyn i urządzeń do zatrudniania pracowników i wydatków
kapitałowych na nowe zakłady oraz infrastrukturę.
Istnieje tu wiele elementów do przeanalizowania. Należy porównać średnią kroczącą sprzedaży z 12 miesięcy
z poprzednimi 3 miesiącami, aby określić trendy, oszacować
prognozy sprzedaży z rzeczywistymi przychodami i zlecić liderom sprzedaży lub rozwoju biznesowego przeanalizowanie
trendów w przemyśle.
Należy przeanalizować wskaźnik kosztów produkcji,
materiałów opakowaniowych i budowlanych oraz porównać
z aktualnymi stopami procentowymi. Jak wpłynie to na krótko- i długoterminowe zapotrzebowanie klientów na produkty
i usługi? Czy wzrost cen kosztów materiałów nie spowoduje
zmniejszenia popytu konsumentów, którego wynikiem będzie zmniejszenie się zapotrzebowania na moce produkcyjne
i w konsekwencji stojące bezczynnie maszyny, czy też obecne
niemal zerowe stopy procentowe są okazją do dokonania inwestycji kapitałowych, w tym rozrastania się firm?
Nie należy zapominać, aby przeanalizować wpływ rządowych programów stymulacji gospodarki na przemysł. Na
przykład Kongres USA przygotował kilka projektów ustaw
mających na celu stymulację przemysłu lotniczego, która
z kolei może mieć znaczny wpływ na firmy produkujące komponenty wspierające montaż i kontrolę silników samolotów.
Należy też stale koncentrować się na środowisku geopolitycznym i gospodarczym. Czy istnieją bodźce do powrotu
produkcji do USA? Czy przemawiają za tym problemy z jakością produktów lub kruchością łańcuchów dostaw, jakich
doświadczają obecnie amerykańskie firmy sprowadzające towary od dalekich dostawców w krajach rozwijających się? Istnieje całe mnóstwo wzajemnie zależnych od siebie czynników
do rozważenia – każdy producent jest unikatowy, co sprawia,
że konieczne jest staranne przeanalizowanie tych czynników,
które mogą mieć wpływ na przewidywanie popytu na produkowane wyroby i z kolei na strategię krótko- i długoterminowego rozwoju firmy.

Dostępne na miejscu zapasy surowców łagodzą
zakłócenia przepustowości zakładu produkcyjnego.

Źródło: BHDP
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Dostosowana do użytkownika technologia wysyłki
towarów minimalizuje ilość odpadów oraz zapobiega
magazynowaniu nadmiernych ilości kartonów na
opakowania. 
Źródło: BHDP

Obliczanie poziomów przepustowości

Wyznaczenie przepustowości sprzętu produkcyjnego w posiadanych przez firmę zakładach jest czynnikiem oceny wielkości produkcji i poziomu mocy produkcyjnych. Podczas
określania potrzeb sprzętowych oraz planowania wydatków
kapitałowych należy uwzględnić dyspozycyjność sprzętu,
obejmującą przestoje na przezbrojenie oraz zaplanowane prace konserwacyjne, ponieważ sprzęt nie może zawsze pracować na 100% swojej wydajności.
Na przykład rozważmy scenariusz, w którym prognoza popytu wykazała potrzebę produkcji 1000 jednostek na
godzinę. Nawet gdy linia produkcyjna znamionowo może
produkować 1000 jednostek na godzinę, to rzeczywista wydajność będzie musiała być skorygowana, ponieważ należy
uwzględnić przestoje oraz niezawodność, aby uzyskać dokładniejszą prognozę rzeczywistych mocy produkcyjnych.
Po obliczeniu rzeczywistej przepustowości na linię produkcyjną, następnym krokiem jest przełożenie tego na ilości
oraz typy sprzętu wymaganego do realizacji zapotrzebowania
na produkcję, niezależnie od tego, czy będzie to utworzenie
systemów, konwersja linii produkcyjnych czy systemów pakujących. Należy pamiętać, aby uwzględnić, że każda linia
produkcyjna, która prawdopodobnie będzie obejmowała
wiele modułów sprzętowych, zwykle będzie miała zmienne
moce produkcyjne.
Będzie to sprawą kluczową, gdy firma zacznie opracowywać ogólne układy sprzętu i planować dostawy materiałów,
prace związane z utrzymaniem ruchu oraz dystrybucję mediów na linie produkcyjne. Na przykład w przypadku pojedynczej linii produkcyjnej firma może potrzebować dwóch
składarek kartonów do pakowania wyrobów, ale tylko jednego paletyzera, aby uniknąć wąskich gardeł na linii.

lacja sprężonego powietrza, instalacja wodociągowa, źródła
pary technologicznej, a także odbieranie odpadów i produktów ubocznych, które muszą być zbierane, segregowane i prawidłowo przekazywane firmie odbierającej.
Aby zwiększyć moce produkcyjne i zainstalować dodatkowy sprzęt, należy uwzględnić też czynniki mające wpływ
na uruchomienie takiej linii produkcyjnej. Czy będzie zapewniona wystarczająca moc zasilania oraz ciśnienie sprężonego
powietrza lub ilości pary technologicznej? Jeśli nie, to należy
zainstalować większy transformator i rozdzielnicę oraz kompresory i kotły o większej wydajności, aby wyrównać zwiększone zapotrzebowanie linii produkcyjnej na media. Dostawa
i rozdział większej ilości mediów będą z kolei wymagały prawidłowego zaplanowania przestrzeni, zarówno na sprzęt, jak
i na trasy kablowe, rury instalacji pneumatycznej i pary, aby
uniknąć zakłóceń w produkcji lub przeszkód na drodze do
dalszej rozbudowy linii produkcyjnych.
Poza dostawą i dystrybucją mediów należy zbadać możliwy wpływ procesów typu upstream (dostawa surowców) i downstream (przetwarzanie surowców na gotowe produkty oraz
ich pakowanie i wysyłka) na inne obszary infrastruktury przy
zwiększeniu produkcji. Zwiększenie produkcji może wymagać
dostawy dodatkowych surowców. Gdzie będą one magazynowane? Mogą być też wymagane dodatkowe materiały na opakowania. Czy będą potrzebne nowe typy systemów regałowych?
Czy będzie wymagana dodatkowa przestrzeń na magazynowa-

Infrastruktura wspierająca produkcję

Wyznaczenie wielkości produkcji oraz zdolności produkcyjnych sprzętu jest tylko częścią procesu planowania. Obszarem, który łatwo przeoczyć, jest infrastruktura wspierająca
operacje związane z produkcją: instalacja elektryczna, instawww.utrzymanieruchu.pl 		

Widok z półpiętra na niedawno rozbudowaną halę produkcyjną, w której
istnieją możliwości zwiększania zdolności produkcyjnych w przyszłości.

Źródło: BHDP
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ROZWIĄZANIA

ŁAŃCUCH DOSTAW

Projekty oparte na danych, stworzone przez oprogramowanie do
modelowania komputerowego, które zasymulowało, w jaki sposób
zwiększenie produkcji pomaga zminimalizować wąskie gardła.

Źródło: BHDP

nie? Czy będzie potrzebna większa liczba drzwi na rampach
w celu odbierania surowców do produkcji i wysyłki gotowych
wyrobów? Sprawą kluczową jest przeprowadzanie przy każdej
inicjatywie zwiększenia zdolności produkcyjnych kompleksowych badań w obszarach upstream i downstream całej strategii
magazynowania materiałów, wymagań dotyczących mediów,
logistyki własnej oraz przepływów materiałów, procedur utrzymania ruchu, a także zapotrzebowania na personel.

Należy rozważyć wykonanie analizy
wrażliwości

Zwiększenie mocy przerobowych zakładu produkcyjnego nie
jest prostą sprawą. Jest to kosztowne przedsięwzięcie. Obejmuje nie tylko znaczną inwestycję w sprzęt, ale także może


Zwiększenie mocy przerobowych zakładu
produkcyjnego nie jest prostą sprawą. Jest to
kosztowne przedsięwzięcie. Obejmuje nie tylko
znaczną inwestycję w sprzęt, ale także może wymagać
zatrudnienia dodatkowych pracowników, zwiększenia
dostaw surowców oraz przebudowy infrastruktury
związanej z dostarczeniem mediów.
wymagać zatrudnienia dodatkowych pracowników, zwiększenia dostaw surowców oraz przebudowy infrastruktury
związanej z dostarczeniem mediów. Należy rozważyć wykonanie analizy wrażliwości, która jest badaniem typu front-end
(w początkowej fazie projektu inwestycji). W badaniu tym
analizuje się różne scenariusze zwiększenia mocy produkcyjnych w celu wyznaczenia progów rozbudowy oraz związanych z nią wymagań.
Na przykład trendy sprzedaży pokazują, że firma produkcyjna „ABC” musi zwiększyć moce produkcyjne o 15%, aby
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sprostać zwiększonemu popytowi na swoje wyroby. Firma ta
zleciła wykonanie badania wrażliwości, którego celem jest
przeanalizowanie zarówno istniejącego wolumenu produkcji, jak i wpływu zainstalowania dodatkowych linii produkcyjnych na dostępną przestrzeń w zakładzie oraz możliwości
dostawy większej ilości mediów.
Analiza wrażliwości wykazała, że firma „ABC” miała wystarczającą przestrzeń na hali produkcyjnej oraz możliwości
zwiększenia dostaw mediów do zainstalowania tylko dwóch
dodatkowych linii. Jeśli natomiast zdecyduje o zainstalowaniu trzech dodatkowych linii produkcyjnych, będzie to znacznie poważniejszą inwestycją, ponieważ będzie wymagało zainstalowania dodatkowych transformatorów energetycznych,
kompresorów powietrza, a także rozbudowy budynku. Analiza wrażliwości prezentuje właścicielom firmy analizę opcji
o największej wartości (best value options analysis – BVOA)
dla różnych scenariuszy zwiększenia mocy produkcyjnych.
Pozwala to im podjąć przemyślane decyzje na temat tego, jak
najlepiej zaplanować fazy długoterminowego rozrostu swojej
firmy przy jednoczesnym zarządzaniu wydatkami kapitałowymi.

Strategie przyszłego zwiększania
zdolności produkcyjnych

W podanym wyżej przykładzie dodanie jeszcze trzeciej linii
produkcyjnej w zakładzie byłoby już związane ze znacznie
większymi kosztami. Jednak istnieją jeszcze inne koszty, takie jak mobilizacji i demobilizacji na budowie oraz przestoju
fabryki, które należy wziąć pod uwagę przy każdej inicjatywie
zwiększenia zdolności produkcyjnych czy podejmowaniu decyzji o rozbudowie budynku.
Jeśli zwiększenie zdolności produkcyjnych obejmuje
rozbudowę budynku fabrycznego, to należy przeanalizować
możliwość ostatecznego zainstalowania czterech nowych linii (czterech hal produkcyjnych) w przyszłości, jednak w początkowej fazie projektu rozbudowy zainstalować tylko dwie.
Stwarza to okazję do wykorzystania tych dwóch pustych
nowych hal do magazynowania dodatkowych surowców
i materiałów opakowaniowych lub produktów gotowych,
niezbędnych do obsługi dwóch nowych linii produkcyjnych.
Sytuacja taka jest tymczasowa i będzie trwała do chwili,
gdy będzie wymagane zainstalowanie dodatkowej, trzeciej
i czwartej linii produkcyjnej.
To podejście stwarza też okazję do odroczenia wydatków
kapitałowych na przestrzeń magazynową na nowe materiały
i jednocześnie do zabezpieczenia instalacji nowych linii produkcyjnych w przyszłości. Ponadto oferuje korzyść w postaci
minimalizowania zakłóceń operacji, co jest wynikiem rozbudowy budynku produkcyjnego o nową przestrzeń, przyległą
do obecnej hali.
Ta strategia umożliwia wymagane zwiększenie zdolności
produkcyjnych i skrócenie czasu przestoju fabryki oraz daje
korzyści w postaci uniknięcia zakłóceń w działalności firmy,
spowodowanych nowymi wydatkami i projektem rozbudowy
www.utrzymanieruchu.pl

budynku fabrycznego. Celem ogólnym jest planowanie z myślą o dłuższej perspektywie czasu, co obejmuje zabezpieczenie
przestrzeni, która ostatecznie będzie potrzebna w przyszłości,
bez inwestowania w budynek czy sprzęt w chwili obecnej.
Przyszłe zwiększanie zdolności produkcyjnych wymaga planowania z góry oraz opracowania solidnych ogólnych
ustaleń dotyczących sprzętu, planów kontroli lokalizacji oraz
strategii etapowania, aby zapewnić synchronizację rozbudowy budynku, instalowania nowego sprzętu, przepływów materiałów oraz dostaw i dystrybucji mediów.
Dlatego też ważne jest, aby zainwestować w kompleksowy
plan główny zagospodarowanie terenu i rozbudowę zakładu w oparciu o zgodny z nim plan główny zwiększenia mocy
produkcyjnych. Równie ważne jest, aby regularnie analizować
i aktualizować te plany, gdy firma i jej działalność się zmieniają.
Regularne analizy i poprawki planów zapewnią skoncentrowanie się na realizacji długoterminowych celów biznesowych,
a decyzje krótkoterminowe nie będą stanowiły przeszkód dla
długoterminowego rozrostu oraz sukcesu firmy.

Planowanie zdolności produkcyjnych jest
pracą zespołową

Każdy trener sportowy, który odniósł sukces, powie nam,
że drużyna musi być zespołem ludzi posiadających właściwe umiejętności, aby uzyskać tytuł mistrzowski. Odnosi
się to także do naszego planowania zwiększenia mocy produkcyjnych. Od początku ważne jest, aby zatrudniać ludzi
posiadających wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, reprezentujących wszystkie aspekty danej firmy, którzy będą
chcieli dzielić się przy planowaniu swoimi unikatowymi
spostrzeżeniami. Wczesne zaangażowanie członków zespołu wspiera wkład do procesu planowania zwiększenia mocy
produkcyjnych. W idealnym przypadku proces jest kierowany przez osobę, która jest już długo w firmie i ma doświadczenie w pracy na różnych stanowiskach oraz pełniła różne
funkcje w swojej karierze. Gdy proces jest realizowany przez
zespół multidyscyplinarny, to planowanie zwiększenia mocy
produkcyjnych, opcji rozbudowy zakładu oraz proces oceny
mogą być wykonane w czasie zaledwie 8–12 tygodni.

Zwiększona akceptacja automatyzacji
przez firmy przemysłowe

Jeszcze przed pandemią wiele firm przemysłowych miało
problem z zatrudnianiem oraz zatrzymaniem wykwalifiko-


Ważne jest, aby zatrudniać ludzi
posiadających wiedzę i umiejętności
z różnych dziedzin, reprezentujących
wszystkie aspekty danej firmy, którzy
będą chcieli dzielić się przy planowaniu
swoimi unikatowymi spostrzeżeniami.
www.utrzymanieruchu.pl 		


Przyszłe zwiększanie zdolności
produkcyjnych wymaga planowania
z góry oraz opracowania solidnych
ogólnych ustaleń dotyczących sprzętu,
planów kontroli lokalizacji oraz strategii
etapowania, aby zapewnić synchronizację
rozbudowy budynku, instalowania
nowego sprzętu, przepływów materiałów
oraz dostaw i dystrybucji mediów.
wanych techników, którzy potrafili obsługiwać sprzęt produkcyjny. Natomiast epidemia wymusiła na producentach,
aby zawiesili swoje działania lub zredukowali liczbę pracowników w celu zapewnienia ludziom bezpieczeństwa. Doprowadziło to do zaległości w realizacji zamówień i poważnych
zakłóceń łańcuchów dostaw na całym świecie. W wyniku
tego główni producenci obecnie przyspieszają swoje inwestycje w automatykę, aby zwiększyć odporność łańcuchów dostaw w przyszłości.
Co prawda początkowe inwestycje mogą być duże, jednak automatyka przynosi wiele korzyści. Może ona pomóc
w ochronie zdrowia pracowników poprzez minimalizowanie
wzajemnego kontaktowania się ludzi (automatyka wymaga
mniejszej liczby pracowników w danej przestrzeni). Ponadto
przynosi ona korzyść w postaci utrzymywania odpowiedniej
jakości produktów, zaś w miarę upływu czasu może złagodzić
zwiększanie kosztów produkcji, wynikających z rosnących
wynagrodzeń pracowników, niezależnie od tego, czy produkcja odbywa się w jakimś egzotycznym kraju, czy w USA.
Co prawda producenci mogą nie być w stanie zainwestować od razu w automatykę na pełną skalę, jednak mogą rozważyć zidentyfikowanie jednego lub dwóch obszarów, które
mogłyby zostać zautomatyzowane na początek, oraz włączyć
to do planów głównych i ogólnych zwiększenia mocy produkcyjnych.

Planowanie zdolności produkcyjnych po
zakończeniu pandemii COVID-19

Sektor produkcyjny doświadczył znacznych zakłóceń na
skutek pandemii COVID-19, jednak ponieważ organizacje
wznawiają swoją działalność, planowanie zwiększenia mocy
produkcyjnych, połączone z planami głównymi zagospodarowania terenu oraz rozbudowy zakładów, może pomóc
dyrekcji firm w ponownym postrzeganiu przyszłości z odpornymi łańcuchami dostaw oraz odpowiednio wydajną
produkcją.
Inż. Michael D. Verdier, wiceprezes oraz Market Leader
zintegrowanych projektów przemysłowych w firmie BHDP.
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FIRMA PREZENTUJE
NG ENGINEERING

Od projektowania do Przemysłu 4.0
– 15 lat NG Engineering

W

e Wrocławiu zatrzymała mnie atmosfera. Wcześniej nie
wiedziałem zbyt wiele o tym mieście. Przyjechałem tu
po raz pierwszy w marcu 2004 roku i postanowiłem, że
zostanę. Poczułem to nastawienie, motywację do pracy, chęć zmian,
robienia czegoś ciekawego. To bardzo pasuje do naszej firmy –
mówi Andreas Buechner, CEO NG Engineering, wrocławskiego dostawcy kompleksowych usług inżynieryjnych, który w zeszłym roku
świętował 15-lecie działalności. Rozmawiamy w siedzibie spółki przy
ulicy Strzegomskiej. W całym obiekcie widać innowacyjność i motywację, o której mówił Andreas: jest tu przestronnie, jasno, nowocześnie, a wystrój nawiązuje do branży motoryzacyjnej – dziedziny, która
od początku była jedną z głównych, w których pracowało NG. Przy
wejściu wchodzących wita krasnal Konstruktor, kolejny znak tego, że
NG Engineering na dobre wrosło we wrocławski klimat.
Duże przestrzenie dla zespołów konstruktorskich, obok świetnie
wyposażona hala siostrzanej spółki – NG Tools, zajmującej się produkcją maszyn specjalnych – to zdobycze ostatnich lat. Nie zawsze
wyglądało to w ten sposób. Początki NG to niewielkie biuro, w którym pracowało kilkunastu inżynierów oraz nieduży zespół administracyjno-handlowy.
Team powiększał się jednak i to w dość szybkim tempie. Wraz
z kolejnymi projektami przybywało wykwalifikowanych inżynierów,
rozrastał się także dział administracyjny i handlowy, powstał również
zespół HR, marketing oraz IT. Żeby zapewnić pracownikom komfortowe warunki, firma przeprowadzała się kilkukrotnie do coraz większych biur, zawsze jednak pozostawała w centrum miasta.

Pomysł na firmę

Jak to się stało, że nieduża firma z Wrocławia zawojowała branżę
motoryzacyjną, a potem z sukcesami kontynuowała działalność w kolejnych dziedzinach? Sekretem był zmotywowany zespół, entuzjazm
i pomysł, którego nie było jeszcze na polskim rynku: realizacja kom-
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pleksowych projektów przez odpowiednio dobranych specjalistów
z NG Engineering. Jak wspomina Andreas, zespół handlowy NG
Engineering ciężko pracował, żeby przekonać polskiego klienta do
takiego realizowania projektów. Kiedy spółka rozpoczynała działalność, na rynku panowało przekonanie, że większość danych dotyczących projektu powinno pozostać niejawnych, a konstruktorzy współpracowali z klientami na zasadzie consultingu. Czy NG zmieniło to
przekonanie i udowodniło, że warto powierzyć im wykonanie całego
projektu? Odpowiedź nasuwa się sama, kiedy porówna się jedną
z pierwszych lokalizacji, 45-metrowe biuro na Krzykach i dwa duże,
nowoczesne biurowce, w których obecnie mieści się siedziba NG
Engineering.

Pierwsza lekcja

Jakie uczucia towarzyszą zakładaniu firmy z tak innowacyjnym podejściem? – Byłam za młoda, żeby czuć wtedy jakiekolwiek obawy
– mówi Magdalena Nowak, wiceprezes i dyrektor finansowa NG Engineering, jedna ze współzałożycieli firmy. – Wtedy po prostu mieliśmy pomysł i możliwości i chcieliśmy je realizować. Większości rzeczy
o zarządzaniu, tworzeniu procedur uczyliśmy się na bieżąco.
Pierwsza lekcja dla młodziutkiej firmy przyszła już dwa lata po
jej założeniu, w roku 2008. W chwili gdy projektów przybywało, a do
zespołu dołączali kolejni specjaliści, na świecie wybuchł kryzys finansowy. Odczuły go boleśnie różne branże, ale wyobraźmy sobie, jak
musiało wyglądać to z perspektywy nowego przedsiębiorstwa, przekonującego dopiero klientów o tym, że ich nietypowy sposób pracy
jest naprawdę skuteczny. Sytuacja była skomplikowana.
– Przeżyliśmy to. I wiele się wtedy nauczyliśmy. Procedury, które
wtedy wypracowaliśmy, przydały nam się w wielu innych wymagających sytuacjach, na przykład podczas początków pandemii w 2020
roku. Kiedy przychodziły trudności, wiedzieliśmy, co robić – wspomina Andreas.
www.utrzymanieruchu.pl

– To także wtedy uświadomiliśmy sobie, że struktury w organizacji są naprawdę ważne – dodaje Magdalena. – Wiemy, że warto mieć
odpowiednio sformułowane wytyczne, scenariusze na różne sytuacje
w życiu firmy. Te i inne wyzwania, które napotkaliśmy, pokazały nam
też, jak ważne są długoterminowe współprace, nie tylko z klientami,
ale też z dostawcami. To daje stabilność i choć trochę stałości w niepewnych czasach. Przekonaliśmy się również, jak wiele znaczy zaangażowanie zespołu. Firmę tworzą ludzie – bez ich aktywnej postawy
i oddania byłoby nam o wiele trudniej. Na szczęście wiemy już, że
na naszych pracowników możemy liczyć, a ich lojalność objawia się
także tym, że wielu z nich pracuje w NG przez szereg lat.

Porządek

Przysłowiowy już niemal „niemiecki” porządek panuje nie tylko
w dokumentacji firmy. Odkąd tylko zaczęły pojawiać się projekty
z różnych branż, firma zyskała wyraźniejszą strukturę.
– Motoryzacja, transport publiczny, maszyny ciężkie, przemysłowe, oprzyrządowanie produkcyjne i budowa maszyn specjalnych,
– wylicza Andreas. – Tworzyliśmy je krok po kroku. Branża motoryzacyjna była oczywistym wyborem na początek, to właśnie w tej dziedzinie miałem największe doświadczenie. Później obserwowaliśmy
rynek i reagowaliśmy na to, jak się zmieniał.
Kolejnym kierunkiem był transport publiczny. NG Engineering
może poszczycić się współpracą z wiodącymi międzynarodowymi
producentami autobusów w Polsce. Dalszy rozwój, w tym pojawienie się działu maszyn ciężkich, zaowocował ciekawym zwrotem akcji w historii firmy. Już samo zdobycie głównego klienta z tej branży
wiązało się z wizytą ich przedstawicieli we Wrocławiu – a siedziba ich
biura znajdowała się w Indiach! Negocjacje trwały kilka miesięcy, ale
w efekcie firma współpracuje z NG Engineering do dziś.

Nowy rozdział

Ten wątek sięga jednak dalej. Jak opowiada Andreas: – To było
w roku 2013. Klient zapytał nas, czy możemy wyprodukować części,
które zaprojektowaliśmy. Zaskoczyło nas to, nigdy wcześniej tego
nie robiliśmy. Kilku z naszych inżynierów miało pewne doświadczenie
w budowie maszyn, usiedliśmy, zaplanowaliśmy… i zbudowaliśmy.
Pierwsza maszyna powstała w biurze wśród zsuniętych biurek. Po
kilku miesiącach konieczne było wynajęcie odpowiedniej przestrzeni
– garażu, żeby pomieścić półprodukty i gotowe maszyny. Ta filmo-

wa historia miała swój happy end – klientowi spodobały się maszyny,
a w głowach zarządu NG zakiełkowała myśl o spółce, która będzie
zajmować się wyłącznie produkcją maszyn. Tak powstało NG Tools,
które kilka lat później przeniosło się już do profesjonalnie wyposażonej hali przy ulicy Strzegomskiej.
– Produkowanie maszyn od zera było ryzykowne, jak każdy biznes – dodaje Andreas. – Ale był pomysł, możliwości i wykonanie,
więc po prostu to zrobiliśmy. Tak działamy w NG.

Dalsze perspektywy

Tuż przed pandemią koronawirusa w 2020 roku NG Engineering
osiągnęło własny szczyt – przeprowadzka do biurowców na Strzegomskiej, kolejne spółki, siedziby w kilku miastach w Niemczech
i w Czechach, coraz ciekawsze projekty, które, jak podkreśla Andreas
Buechner, są o wiele lepszym wyznacznikiem rozwoju niż liczba pracowników.
Trudno się nie zgodzić, słuchając o najciekawszych projektach
NG. To między innymi deska rozdzielcza do multivana – skomplikowany projekt, nad którym pracowały zespoły z Niemiec, Czech
i Wrocławia.
– To był złożony, ciekawy projekt. Nasi konstruktorzy byli nim naprawdę zafascynowani i zmotywowani do pracy. Inny, jeden z moich
ulubionych, to niemal całościowy projekt autobusu. Oprócz tego autonomiczne maszyny przemysłowe, projekt i wykonanie linii produkcyjnej, maszyny do produkcji papieru, uczestniczyliśmy w fazie koncepcyjnej projektowania hulajnóg elektrycznych… No i cyfrowy bliźniak – nowoczesna technologia tworzenia maszyn. Działamy w wielu
dziedzinach i w każdej możemy znaleźć coś ciekawego – mówi Andreas.
Choć pandemia była dla firmy wyzwaniem, NG wróciło do formy
błyskawicznie. Obecnie spółka działa na najwyższych obrotach, pracownicy korzystają z możliwości pracy hybrydowej, ale coraz częściej
wracają do biura na stałe.
– To była długa droga, od projektowania maszyn do Przemysłu
4.0. Mamy warunki do obsługiwania całego procesu tworzenia maszyn, od początku do końca, i chcemy robić jeszcze więcej – podsumowuje.
Brzmi jak spełnienie marzeń o firmie. Czy to właśnie była ambicja
CEO NG Engineering, kiedy w małym biurze rekrutował kolejnych
inżynierów?
– Przede wszystkim chciałem przez całe życie zawodowe robić
coś cool – uśmiecha się Andreas.
Wygląda na to, że ten cel również został osiągnięty.
NG Engineering Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55C, 53-611 Wrocław
contact@ng-eng.com, www.ng.engineering

www.utrzymanieruchu.pl 		
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Michael Chang, TrendMiner.

Decyzje podejmowane w oparciu o dane
ulepszają produkcję szczepionek przeciw
COVID-19
Inżynierowie procesu, uzbrojeni w narzędzia do zaawansowanej analizy danych, mogą mieć lepszą kontrolę
nad realizowanymi operacjami produkcji.

S

zybkość, z jaką szczepionki przeciw COVID-19 stają
się dostępne, jest niespotykana – od fazy opracowania do testów klinicznych i masowej produkcji mija
wyjątkowo jak na farmaceutyki krótki czas. Świat się
nigdy nie zetknął z taką sytuacją. W pewnym sensie mieliśmy szczęście, że pandemia wydarzyła się w czasach
znacznych postępów w nauce oraz technologii cyfrowych.
Wyprodukowanie szczepionki przeciw globalnej pandemii
w okresie krótszym od jednego roku jest czymś, co nie byłoby
nigdy możliwe bez technologii cyfrowych.
Wiele firm farmaceutycznych musiało borykać się ze
złożonymi wyzwaniami technologicznymi podczas masowej
produkcji skutecznej i bezpiecznej szczepionki w rekordowym tempie. Tak więc teraz, gdy czas odgrywa największą
rolę, producenci szczepionek nie mogą pozwolić sobie na żadne drobne incydenty na linii produkcyjnej, wytwarzanie partii
złej jakości produktów czy nieplanowane przestoje, spowodowane awariami sprzętu. Na szczęście bardzo szybka adaptacja
rozwiązań dostępnych poprzez technologię Internetu Rzeczy
(IoT), takich jak automatyzacja operacji w fabrykach, symulacje procesów oraz zaawansowana analiza danych, pomogły organizacjom stać się bezpieczniejszymi, wydajniejszymi
i efektywnymi kosztowo. Jeśli chodzi o wytwarzanie czegoś
tak nadzwyczaj ważnego, jak szczepionka przeciw COVID-19,
to szczególnie zaawansowana analiza samoobsługowa (ang.
self-service analytics) jest przełomem w produkcji i kontroli
jakości.

Komponenty jakości szczepionki

Po wybuchu pandemii analiza samoobsługowa znalazła się
w centrum uwagi firm farmaceutycznych, gdyż miała pomóc
w zapewnieniu im utrzymania wysokich standardów produkowanych szczepionek przeciw COVID-19. Dla firmy farmaceutycznej jakość produktu odnosi się do atrybutów jakości i wydajności surowców wykorzystywanych w procesie produkcji
oraz wydajności linii produkcyjnej. Podstawowymi składnikami używanymi do produkcji szczepionek przeciw COVID-19
są: woda, adiuwanty immunologiczne, środki konserwujące
i stabilizujące oraz składnik aktywny (antygeny), który zawiera substancje nieaktywne, występujące w ilościach śladowych
i niezbędne dla właściwego procesu produkcji. Stan techniczny sprzętu fabrycznego, warunki magazynowania i transpor34
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tu, pakowanie i obchodzenie się z produktem to inne kluczowe
czynniki, mające wpływ na jego jakość.
W firmie farmaceutycznej dobrą praktyką produkcji
jest wykorzystywanie systemu sterowania procesem (process
control system – PCS) w celu zapewnienia niezmiennych poziomów jakości, kosztów i wydajności, jednocześnie zaś bezpieczeństwa pracowników. Innym ważnym komponentem
zapewnienia jakości produktu jest samoobsługowa analiza
danych, która może wykorzystywać dane szeregów czasowych
dotyczące procesu produkcji. Dane szeregów czasowych są
przechwytywane z wielu czujników zainstalowanych na całej
linii produkcyjnej i analizowane w celu dostarczenia specjalistom wartościowych informacji, które są wykorzystywane
do zwiększenia wydajności operacyjnej oraz kontrolowania
jakości produktów. Analiza samoobsługowa umożliwia też
zintegrowanie kluczowych informacji dotyczących partii produkcyjnych, które następnie mogą być ocenione i śledzone dla
celów kontroli jakości.
Zapewnienie jakości (quality assurances – QA) daje pewność, że standardy jakości są stale przestrzegane. Mogą być
wykonywane pewne działania, mające na celu zapobieganie
problemom z jakością, poprzez wykorzystywanie systematycznych porównań wyników pomiarów parametrów ze znanymi standardami, monitorowanie procesów i zmiennych
produkcyjnych, a także ustanowienie związanej z tym pętli
sprzężenia zwrotnego. W przypadku szczepionek kluczowymi
zmiennymi parametrami produkcyjnymi są: pH, temperatura
oraz czas cyklu produkcyjnego. Powinny być one monitorowane, ponieważ mogą wpływać na jakość produktu. Generowane przez czujniki dane szeregów czasowych tych zmiennych także powinny być monitorowane.

Wykorzystanie potęgi zaawansowanej
analizy danych

Badacze danych (data scientists) od dawna wykorzystywali
generowane przez czujniki dane szeregów czasowych, które
mogły zawierać też dane z innych źródeł, do stworzenia monitoringu procesów oraz modeli predykcyjnych, wykorzystywanych do rozwiązywania skomplikowanych problemów
związanych z procesami technologicznymi i produkcji. To
podejście do rozwiązywania problemów jest czasochłonne
i wymagające pod względem analizy danych. Wymaga też
www.utrzymanieruchu.pl

zaangażowania ekspertów z tej dziedziny, tak więc może być
wykonalne tylko dla najbardziej kluczowych problemów związanych z procesami.
Jednak specjaliści od procesów oraz eksperci dziedzinowi
(subject matter experts – SME) przeprowadzają już codziennie
pewne analizy danych, wykonując badania i optymalizowanie
swoich procesów oraz rozwiązując problemy. Importowanie danych z czujników oraz integrowanie z nimi informacji
kontekstowych z innych źródeł często obejmuje odfiltrowanie
okresów nieodnoszących się do tematu oraz wykonywanie
manipulacji matematycznych, a także obliczanie korelacji.
Wszystko to jest procesem iteracyjnym. Podobnie jak w przypadku podejść stosowanych przez badaczy danych, tradycyjne
podejścia do analiz procesów bywają czasochłonne. Staranna
eksploracja danych, która wymagałaby wielu dni pracy, a czasem nawet tygodni, jest często wykonywana tylko w przypadku najpoważniejszych problemów.
Bardziej praktycznym, efektywnym podejściem jest pozwolenie ekspertom SME, aby sami wykonywali bardziej zaawansowane analizy. Będą oni mogli wtedy wykorzystać swoją
wiedzę techniczną na temat procesów oraz dane szeregów
czasowych do monitorowania, analizowania i przewidywania
procesów przemysłowych. Przykładem tego podejścia jest wykorzystywanie przez ekspertów dziedzinowych samoobsługowej zaawansowanej analizy danych do optymalizacji produkcji
szczepionki przeciw COVID-19.
Eksperci SME potrafili interpretować dane szeregów
czasowych do odkrywania posiadających duże znaczenie informacji dotyczących procesów produkcyjnych w dowolnej
chwili. Dane te były łatwo wizualizowane, zaś wzorce łatwo
rozpoznawane. Ponadto możliwości uczenia maszynowego
(machine learning – ML) narzędzia do analizy samoobsługowej wspierały użytkowników, pozwalając im na szybsze rozwiązywanie problemów i optymalizowanie operacji.

Wyeliminowanie silosów danych jest
kolejnym wkładem do kontroli jakości
produktu

Zaawansowana analiza danych ma też wpływ na kontrolę
jakości produktu, umożliwiając ekspertom dziedzinowym
kontekstualizację ich danych. Podczas procesu produkcji na
jakość wyrobu oraz wydajność operacyjną mogą mieć wpływ
różne zdarzenia, takie jak zatrzymania maszyn w celach konserwacyjnych, anomalie procesów, pogorszenie się stanu technicznego zasobów, a także zdarzenia zewnętrzne i straty na
produkcji. Zwykle takie informacje są przechowywane w różnych silosach danych przez różne działy firmy przemysłowej,
co uniemożliwia transparentność danych. Za pomocą samoobsługowej analizy danych można zbierać informacje o wspomnianych zdarzeniach i zapisywać je na wspólnej platformie,
aby były dostępne dla wszystkich pracowników i działów zakładu, którzy mogą wtedy uzyskać dodatkowe praktyczne informacje na temat kontroli jakości i wydajności operacyjnej.
W wyniku tego następuje wyeliminowanie silosów danych.
www.utrzymanieruchu.pl 		

Rys. 1. Raport graficzny typu dashboard z pracy bioreaktora, pokazujący
kluczowe zmienne procesowe oraz ogólny obraz produkcji.

Źródło: TrendMiner

Pełne wykorzystanie danych kontekstowych może mieć
zasadnicze znaczenie. Jak widać na przykładzie produkcji
szczepionki przeciw COVID-19, każda partia wyrobów ma
swoje własne metadane, takie jak numer partii, czas cyklu produkcyjnego, dane dotyczące zgodności parametrów z wymaganymi etc. Wszystkie te dane mogą być rozszerzone o wyniki
testów laboratoryjnych. Takie informacje umożliwiają bardziej
miarodajną i szybszą ocenę najlepszych partii produkcyjnych,
Eksperci od procesów mogą wtedy stworzyć „odcisk palca
złotej partii” („golden batch fingerprint” – rys. 3) lub wskaźnik
referencyjny „dobrej partii”, który może być wykorzystany do
oceniania przyszłych partii produkcyjnych. Dane dotyczące
partii niespełniających wymaganych parametrów mogą być
wtedy łatwiej wyznaczone i mogą posłużyć jako niezawodny
punkt startowy do przeprowadzenia analizy dochodzeniowej,
którą opiszemy w szczegółach na przypadku praktycznym.

Zarządzanie kontrolą jakości

Gdy produkcja szczepionki przeciw COVID-19 była już
w toku, zespół ekspertów od procesów z pewnej firmy farmaceutycznej rozpoznał problem z jakością szczepionki. Było
ewidentne, że musieli oni „przekopać się” przez dane z czujników, aby szybko zidentyfikować ten problem. Wykorzystali
pewne samoobsługowe narzędzie analityczne, aby obejrzeć
wszystkie szczegóły trendów danych z produkcji szczepionki
oraz innych kontekstowych informacji dotyczących procesu.
To narzędzie analityczne poprowadziło ekspertów przez kluczowe etapy badania problemu i umożliwiło im pełne zrozumienie, jakie czynniki wpływają na jakość partii produkcyjnych szczepionki. Na podstawie tych informacji można było
określić działania, jakie należało podjąć, aby rozwiązać problem z jakością produkowanej szczepionki.
Fazy dochodzenia przeprowadzonego przez ekspertów
były następujące:
Faza 1. Ocena problemu
Zespół ekspertów w pierwszej kolejności uruchomił kwerendę, aby określić trendy danych dotyczących wadliwej partii
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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Rys. 2. Wadliwe partie produkcyjne szczepionki.

Źródło: TrendMiner

szczepionki. Wykorzystywane przez nich samoobsługowe
narzędzie analityczne może generować raporty graficzne typu
dashboard, które zawierają kafelki będące graficzną reprezentacją ważnych punktów danych procesowych. Analizując kafelki narysowane na wykresie, zespół stwierdził, że czas cyklu
niedawnej partii produkcyjnej był znacznie dłuższy od normalnego. Eksperci byli też w stanie określić, że niektóre z faz
procesu produkcji miały większe odchylenie od innych.
Następnie eksperci sprawdzili na wykresie kafelki „wartości bieżącej” i stwierdzili, że proces ogólnie zachowywał się
w oczekiwanych granicach parametrów sterowania. Na koniec, poszukując rozbieżności w jakości materiału, eksperci
przekopali się do danych kafelków, które zawierały kontekstowe informacje dotyczące procesu, aby przyjrzeć się konkretnym zdarzeniom i wyszukać rozbieżności w parametrach
partii produkcyjnej. Chociaż w ciągu procesu występowały
różne zdarzenia, to eksperci interesowali się tylko zdarzeniami związanymi z „wadliwą partią”, które prezentowały niezgodność z wymaganymi parametrami jakości.

Faza 2. Analiza głównej przyczyny problemu
Ta faza obejmowała analizę głównej przyczyny problemu
z jakością szczepionki. Eksperci od procesu badali w niej
zdarzenia podczas produkcji „wadliwej partii”, aby określić
przyczynę niższej jakości produktu. Ponieważ wartość pH
jest kluczowym czynnikiem w określaniu końcowych parametrów jakości produktu, zespół rozpoczął działania właśnie
od analizy pH. Zespół wykorzystał „silnik zaleceń” narzędzia
analitycznego („recommendation engine”), który wykorzystuje technologię uczenia maszynowego do wygenerowania
zarówno zalecanych rozwiązań problemu, jak i odpowiedzi
na pytania związane z procesem. Eksperci dowiedzieli się
więc, że spadek temperatury spowodował spadek wartości
pH. A zatem byli oni przekonani, że prawdopodobnie to spadek temperatury był przyczyną niższej jakości produktu.
Porównując wadliwą partię produktu z zestawem
uprzednio zatwierdzonych pod względem jakości partii (zapisanych jako „złote odciski palca”) eksperci byli w stanie
precyzyjne określić, w którym miejscu nastąpiło odchylenie
parametrów procesu produkcji od wymaganych. Odkryli,
że temperatura spadła poniżej wartości progowej, co spowodowało spadek wartości pH poniżej wartości progowej.
Wszystkie te odkrycia poparły ich hipotezę o przyczynie
wyprodukowania wadliwej partii szczepionki.
Faza 3. Działania proaktywne
Aby zapobiec odchyłkom parametrów szczepionki w przyszłości oraz utrzymywać parametry partii produkcyjnych
w granicach idealnych wartości progowych, zespół ekspertów skonfigurował monitor programowy, który mógł pracować w połączeniu z „odciskiem palca złotej partii”. W ten
sposób, gdy wykrywana jest dowolna odchyłka parametrów
procesu, samoobsługowe narzędzie analityczne automatycznie wysyła e-mail alarmowy do personelu fabryki, zawiadamiając o wystąpieniu potencjalnego problemu. Alarm

Rys. 3. Porównanie wadliwej partii
szczepionki ze „złotą” partią. Regiony
zacienione pochodzą z „odcisku palca”
wygenerowanego na podstawie „złotych
partii”. Linie ciągłe, czerwona, niebieska
i pomarańczowa, reprezentują wadliwe
partie, które wyraźnie odbiegają od kształtów
wytworzonych przez „złoty odcisk palca”.

Źródło: TrendMiner
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ten daje pracownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli
zająć się tym problemem i zapobiec wyprodukowaniu wadliwej partii.

Wnioski końcowe

Technologia umożliwiona przez Internet Rzeczy może dostarczać działom operacyjnym zakładów przemysłowych
lepszych informacji praktycznych. Nie było to możliwe
nigdy przedtem. Dzięki samoobsługowemu narzędziu do
zaawansowanej analizy danych kluczowe procesy realizowane w przemyśle farmaceutycznym, takie jak produkcja
szczepionek przeciw COVID-19 oraz innych leków ratujących życie, może obecnie czerpać korzyści z kontroli jakości opartej na danych i zoptymalizowanej technologii
produkcji. Oznacza to także, że firmy farmaceutyczne mogą
zmniejszyć straty produkcyjne oraz ilość kosztownych przypadków niepowodzeń, spowodowanych anomaliami podczas produkcji.
Jest to tylko jeden z przykładów, jak samoobsługowa
analiza danych naprawdę spełnia swoją rolę i napędza optymalizację procesów przemysłowych. Szczepionki przeciw
COVID-19 pomagają ratować ludzkie życie i w powro-

cie świata do normalności. Bez takiego samoobsługowego
narzędzia analitycznego produkcja szczepionek mogłaby
nigdy nie spełnić swoich celów, wymaganych do ochrony
i ratowania życia ludzi oraz powrocie społeczeństwa do normalnego funkcjonowania.



Michael Chang jest analitykiem danych
w firmie TrendMiner.
n

Rys. 4.
Programowy
monitor
kontroli jakości
szczepionki.
Źródło:
TrendMiner
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Uszkodzenia sprężarek śrubowych cz. 2
W części pierwszej omówiono ważność czystości oleju dla sprężarek pracujących z olejem, pokazano
przykłady uszkodzeń wirników często powodowane przez nie dość czysty olej i wyrażające się zadrapaniami
ich powierzchni; brudny lub przegrzany olej może powodować pojawienie się osadów wewnątrz sprężarki
i w konsekwencji wtórne uszkodzenia: łożysk (zarówno tocznych, jak i ślizgowych), przekładni synchronizującej
czy nawet ukręcenie wirnika.
Przytarcie wirników na kierunku
promieniowym

Odstępstwo od dobrego stanu technicznego łożysk może być
przyczyną przytarcia wirników. W przypadku postępującego
powiększania się luzów promieniowych w łożyskach będzie
dochodzić do odsuwania się wirników od siebie, co prowadzi
do pogorszenia ich współpracy i finalnie (po wzroście luzu do
wartości porównywalnej z luzem nominalnym między śrubą
a korpusem), do przytarć śruby o korpus na kierunku promieniowym. Przykład takiego nieznacznego śladu kontaktu
na korpusie pokazano na fot. 1, a miejsca kontaktu wskazano
strzałkami.
Pogorszenie stanu technicznego obu łożysk nośnych śruby, polegające na powiększaniu ich luzów promieniowych,
nie następuje tak samo w czasie dla łożysk po stronie ssania
i tłoczenia. Jak wiadomo, łożyska od strony tłocznej są narażone na pracę w znacznie wyższym polu temperatury niż
pole temperatur działających na łożyska po stronie ssawnej.
W konsekwencji ich proces destrukcji rozpoczyna się wcześniej i przebiega szybciej. Tak więc ślady po kontakcie wirnika z korpusem wewnętrznym nie występują na całej długości
wirnika, a zarysowania pokazane na fot. 1 miały miejsce właśnie od strony tłocznej sprężarki.

Wzajemne przemieszczanie się osi śrub sprężarki może
skutkować ich bezpośrednim kontaktem metalicznym. Na fot.
2 pokazano przykłady uszkodzenia powierzchni śrub w konsekwencji takiego wzajemnego kontaktu. Miejsca dominującego zużycia zaznaczono elipsami.
Opisany mechanizm dochodzenia do kontaktu między
wirnikami wskutek powiększenia luzów promieniowych łożysk nośnych jest jednym z dwóch scenariuszy prowadzących
do uszkodzenia powierzchni śrub. Scenariusz drugi to zmiana
położenia osiowego jednego lub obu wirników. Zmiana taka
może wystąpić zarówno w konsekwencji zarówno zużycia segmentów ślizgowego łożyska oporowego, jak i w wyniku uszkodzenia łożyska tocznego pełniącego funkcję łożyska oporowego. Do kontaktu śrub dojdzie wtedy, gdy wzajemna zmiana
położenia osiowego wirników będzie porównywalna z wartością nominalnego luzu poosiowego między ich powierzchniami. Przykład takiego uszkodzenia pokazano na fot. 3D.
W rzeczywistości trudno jest mówić o pojedynczej przyczynie doprowadzającej do kontaktu wirników. Zmiana stanu
technicznego łożysk prowadzi w praktyce zawsze do jednoczesnego w czasie przemieszczania wirnika zarówno na kierunku
promieniowym, jak i osiowym, a o wystąpieniu kontaktu metalicznego między śrubami dodatkowo współdecyduje pole

Fot. 1. Ślady na korpusie po przytarciach spowodowanych przez wirniki. (© Mekawey & Kuebari)
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temperatur wirników i korpusu sprężarki. Mogą także współdecydować niektóre inne uszkodzenia, tak jak np. pęknięcie
wirnika. To ostanie jest uzależnione zarówno od bieżącego
obciążenia procesowego maszyny, jak i od efektywności działania systemu chłodzenia jej elementów.
Na zakończenie tej części dodajmy, że oprócz wyżej omówionych przyczyn przytarć na kierunku promieniowym jest
jeszcze jedna, które do takich uszkodzeń wirników może doprowadzić. Jest to zawór suwakowy wykorzystywany do sterowania wydatkiem sprężarki.

Fot. 2. Pogorszenie jakości powierzchni wirników w konsekwencji kontaktu
metalicznego między nimi. (© Mekawey & Kuebari)

Przytarcie czoła śruby

Naruszenie prawidłowości stanu technicznego łożyska oporowego będzie prowadzić do zmiany położenia osiowego wirnika. W konsekwencji przemieszczenia osiowego każdej śruby
sprężarki, osiągającego wartość bliską wartości luzu nominalnego między nią a korpusem, dojdzie do przytarcia czoła
śruby.

Fot. 3. Skutki
przytarcia:
wirników
na kierunku
osiowym (A)
(B), korpusu (C),
wzajemnego
między
wirnikami (D).
(© Zima)
www.utrzymanieruchu.pl 		
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Fot. 4. Uszkodzenia (A) kryzy tłumiącej pulsacje, (B) tłumika pulsacji po
stronie sprężania. (© Donald & Smith)

Na fot. 3A, B i C pokazano przykłady przytarć będące
skutkiem przesuwu osiowego wirników.
Jeśli przemieszczenia te występują dla obu wirników, ale
w różny sposób, i w ich konsekwencji dojdzie do wykasowania luzu osiowego między wirnikami, to będzie miało również
miejsce przycieranie śruby o śrubę tak, jak to pokazano na fot.
3D.

Uszkodzenia w bliskim otoczeniu
sprężarki

W bezpośrednim otoczeniu sprężarki może znajdować
się różny osprzęt, który wspomaga działanie instalacji
sprężanego przez nią medium. Mogą to być tłumiki hałasu,
układy tłumiące pulsację medium, separatory oleju, filtry etc.
Uszkodzenia tych podzespołów będą zakłócać poprawność

działania sprężarki i w konsekwencji mogą wpływać na
ciągłość bądź też wydolność pracy całej instalacji sprężanego
medium.
Na fot. 4A pokazano zaawansowane wykruszenia zmęczeniowe w kryzie mającej minimalizować pulsacje ciśnienia
w instalacji. Zapoczątkowanie destrukcji kryzy i jej postępujące skokowo uszkadzanie skutkuje systematycznym podnoszeniem się amplitudy pulsacji w instalacji w miarę postępowania
destrukcji.
Natomiast na fot. 4B pokazano zaawansowane pęknięcie
ściany tłumika akustycznego, do którego doszło w konsekwencji błędu w projekcie: jedna z częstotliwości drgań własnych ściany korpusu tego tłumika była zbyt bliska częstotliwości pulsacji medium. Pobudzenie do drgań rezonansowych
ściany spowodowało jej pęknięcie.
Na fot. 5A pokazano inne rozwiązanie, które bywa stosowane na okoliczność minimalizacji pulsacji, jakim jest rezonator. Trzy sztuki rezonatorów zostały zainstalowane dla
rurociągu transportującego sprężone medium. Rezonator
został tak skonstruowany, aby generował falę stojącą o długości odpowiadającej ¼ długości fali pulsacji. Natomiast co zostało zaprojektowane poprawnie po stronie pulsacji medium
(podobnie jak w poprzednim przykładzie z tłumikiem pulsacji), niekoniecznie musiało być zrealizowane poprawnie po
stronie właściwości dynamicznych konstrukcji mechanicznej rezonatorów. Przeprowadzony impulsowy test modalny
tej konstrukcji pokazał prawie pełną koincydencję z PPF –
w opisywanym przypadku była to częstotliwość ~300 Hz. Tak
więc zaistniała konieczność zmiany częstotliwości własnej
rezonansu mechanicznego rezonatorów, do czego można doprowadzić, zmieniając ich masę i/lub sztywność mocowania.
W tym przypadku postanowiono zwiększyć sztywność przez
dodanie do istniejącej konstrukcji dwóch płetw (pokazane na
fot. 5B). Modyfikacja spowodowała zwiększenie sztywności

Fot. 5. Dodanie (A) rezonatorów minimalizujących pulsacje ciśnienia między sprężarką a separatorem oleju oraz (B)
dodanie płetw usztywniających utwierdzenie rezonatora.

40

I kwartał 2022

INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU

www.utrzymanieruchu.pl

rezonatorów i w konsekwencji podwyższenie częstotliwości
rezonansowej ich mechanicznych drgań własnych do ~420
Hz. W ten sposób spowodowano, że częstotliwość wymuszenia przez pulsacje znajdowała się prawie 30% poniżej częstotliwości mechanicznych drgań własnych zespołu rezonatorów, co typowo jest aż nadto, aby uniknąć niekorzystnych
sprzężeń.
Szereg uszkodzeń sprężarek jest spowodowanych przez
nieprawidłowości w działaniu układu olejowego. Na fot. 6 pokazano mocno już zabrudzony filtr oleju. Dalsze użytkownie
takiego filtru prowadzi do progresji zabrudzenia skutkującego wystąpieniem tzw. głodu olejowego. Rozpoznanie zbyt
niskiego ciśnienia w części instalacji doprowadzającej olej do
sprężarki powoduje (w przypadku konstrukcji szeregu maszyn) zadziałanie zabezpieczenia polegającego na bypassie
takiego zatkanego filtru. W konsekwencji zużyty i nie oczyszczony jeszcze olej jest kierowany ponownie do sprężarki – co
jest traktowane jako mniejsze zło dla maszyny niż jej praca
w przypadku zupełnego brak oleju.
Zauważmy, że w niektórych przypadkach tego typu osady
w filtrze powodują również:
• oblepianie się nimi wnętrza korpusu i wirników sprężarki, co wpływa na obniżenie jej sprawności,
• pogorszenie pracy separatora odpowiedzialnego za oddzielenie oleju od sprężanego medium, co przyczynia
się do pogorszenia czystości medium w instalacji.

Nieosiowości na sprzęgłach

Między sprężarką a jej napędem są wykorzystywane sprzęgła.
Często są to sprzęgła membranowe. Ulegają one tym szybszemu uszkodzeniu, im ma miejsce większa nieosiowość łączonych wirników. Prowadzi ona do naprzemiennego obciążenia
sprzęgła w przeciwnych kierunkach i skutkuje przyspieszonym zmęczeniem jego elementów. Skutkiem zmęczenia będą

Fot. 6. Zabrudzenie filtru oleju prowadzące do dysfunkcji systemu
olejowego.

pęknięcia membran, co finalnie prowadzi do funkcjonalnego
uszkodzenia sprzęgła.
Symptomem początkowej fazy takiego uszkodzenia jest
zmniejszanie sprawności agregatu sprężarkowego, bowiem
część momentu generowanego przez napęd jest tracona na
straty w sprzęgle.
Nieosiowość będzie przyczyniać się do zaburzenia pracy
łożysk. Jeśli wykorzystywane są łożyska ślizgowe, to nieosiowość może powodować ich dociążenie/odciążenie. W przypadku łożyska odciążonego mogą pojawić się drgania olejowe
prowadzące do osłabienia przylegania metalu łożyskowego.
Jeśli wykorzystywane są łożyska toczne, to brak osiowości na

Fot. 7. Uszkodzone łożysko silnika oraz zanieczyszczenie spalonym smarem uzwojeń stojana.
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czasami dokonuje się, celem polepszenia sytuacji na podstawie jakiegoś-tam-kryterium, zamiany sprzęgła na sprzęgło
innej konstrukcji, nie biorąc pod uwagę faktu, że krok ten
może zmienić częstotliwość skrętnych drgań rezonansowych
systemu wirników. Nie znaleziono źródła odwołania, pokazano efekt dezintegracji wirnika sprężarki. Takie uszkodzenia
spotykać można również po stronie jednostki napędowej sprężarki śrubowej, co zostało pokazane na fot. 8.

Zakończenie

Fot. 8. Ukręcona końcówka wirnika silnika napędzającego sprężarkę
śrubową.

sprzęgle będzie skutkował uszkodzeniem kosza łożyska oraz
innych jego elementów, a także osłabieniem połączeń śrubowych mocujących węzeł łożyskowy. Wzrastające pobudzenie
siłowe generowane przez psujące się łożysko będzie prowadzić
do wzrostu poziomów drgań innych podzespołów sprężarki.

Uszkodzenie jednostki napędowej

Uszkodzenia po stronie napędu mogą dotyczyć zarówno samego napędu, jak i przekładni między nim a sprężarką, jeśli
takowa występuje. Uszkodzenia wymienionych elementów
wpływają bezpośrednio na dostępność sprężarki dla realizowania przypisanego jej zadania.
W przypadku jednego agregatu rozpoznano, na bazie pomiarów realizowanych na rzecz predykcyjnego UR, zły stan
techniczny silnika. Podjęto decyzję o odstawieniu agregatu
i dokonaniu jego przeglądu. Stwierdzono uszkodzenie łożyska
silnika oraz zanieczyszczenie uzwojeń stojana rozbryzgami
spalonego smaru łożyskowego, co pokazano na fot. 7.
W tym konkretnym przypadku koszty przeprowadzonych
działań służb UR (naprawa silnika oraz przeprowadzonej
przy okazji prewencyjnej wymiany łożysk sprężarki) wyniosły
~26 000 USD. Natomiast oszacowanie hipotetycznych kosztów, które mogły zostać poniesione w konsekwencji niespodziewanej awarii, gdyby było stosowane reakcyjne UR (dla
najbardziej niekorzystnego scenariusza), dawało oszacowanie
w wysokości 365 000 USD, a więc kilkunastokrotnie wyższe
od poniesionych kosztów.
Ważna jest świadomość częstotliwości rezonansowych
drgań skrętnych agregatu. Tego typu informacja wiąże się
ściśle ze sztywnością określonego typu sprzęgła wykorzystywanego do podłączenia napędu do sprężarki. Zauważmy, że
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Sprężarki śrubowe są maszynami stosunkowo tanimi. Natomiast w przypadku niektórych awarii koszty odtworzenia wiążą się z koniecznością nabycia zarówno nowych wirników, jak
i nowego korpusu maszyny. Długie okresy pracy bezawaryjnej
są uwarunkowane brakiem projektowych błędów konstrukcyjnych (np. źle zaprojektowane, bowiem rezonujące elementy) oraz na ogół są skorelowane z bardzo wysoką dbałością
o czystość i dobre właściwości smarne oleju.
Pomocne w rozpoznawaniu postępującego pogorszenia
stanu technicznego są systemy monitorowania On-Line, które
mogą wykorzystywać różne sygnały i pomiary: drgania mechaniczne, pulsacje ciśnienia, wzajemne położenia elementów,
temperatury, właściwości oleju, czy też (w przypadku sprężarek napędzanych silnikami elektrycznymi) zaawansowane
analizy prądów i napięć. W tym ostatnim przypadku określenia „zaawansowane” nie należy wiązać ze słowem kosztowne.
Pomiary elektryczne dla wszystkich maszyn elektrycznych
prowadzi się jako statyczne. Natomiast w diagnostyce technicznej można również się posługiwać, i czasami się to robi,
także „dynamicznymi pomiarami elektrycznymi”. Takie pomiary mogą nieść informacje nie tylko świadczące o nieprawidłowościach w obwodach elektrycznych, ale również mówiące
o zmianach stanu technicznego po stronie mechanicznej oraz
wpływających na przepływ medium.
Dysponowanie systemem monitorowania klasy On-Line
nie tylko warunkuje możliwość sterowania remontami agregatu stosownie do potrzeby wynikającej z wiarygodnej oceny
bieżącego stanu technicznego, ale także zdecydowanie wspomaga właściciela w ocenie jakości przeprowadzanych remontów agregatów sprężarkowych.
Stosowanie systemów monitorowania stanu technicznego zapobiega nie tylko rozległym i niespodziewanym awariom (dzięki funkcjonalności zabezpieczeń), ale umożliwia
prowadzenie utrzymania w ruchu majątku produkcyjnego
w oparciu o podejście wykorzystujące świadomość zmian stanu technicznego. Tym samym przyczynia się do zwiększenia
płynności produkcji poprzez zapobieżenie kosztownym perturbacjom, jak przykładowo opisane w tym artykule.
Ryszard Nowicki – niezależny ekspert
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie systemów nadzoru
i diagnostyki stanu technicznego majątku produkcyjnego.
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organizowane po raz drugi
w Polsce w dniach 19-20.05.2022
Arena Gliwice

Wielu producentów z branży samochodowej, lotniczej, elektronicznej, optycznej,
a także medycznej, zmaga się z problemem spełnienia wysokich wymagań czystości technicznej
podczas produkcji. Na Forum spotkają się z Państwem osoby zajmujące się na co dzień
zapewnieniem czystości technicznej aby wskazać jak wprowadzić i utrzymać jej wymagania
w procesie produkcyjnym.

I panel tematyczny – technologie gratowania
przemysłowego
II panel tematyczny – przygotowanie i utrzymanie procesu
mycia i gratowania
III panel tematyczny – technologie mycia
przemysłowego
IV panel tematyczny - Automatyzacja procesów
czystego montażu
V panel tematyczny – Laboratorium czystości
technicznej - badania

I panel tematyczny – CleanRoom – budowa i walidacja
II panel tematyczny – CleanRoom – materiały
i utrzymanie
III panel tematyczny – kontrola czystości technicznej
podczas czystej produkcji
IV panel tematyczny - Czyste linie produkcyjne
V panel tematyczny – Laboratorium czystości
technicznej – wyposażenie i zarządzanie

Zapisz się już dziś i skorzystaj z możliwości jakie daje spotkanie podczas
II Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO PARTS4ASSEMBLY,
19-20 maja 2022, Arena Gliwice

ROZWIĄZANIA

PRODUKCJA EKOLOGICZNA

Steve Kuhlmann, Uniwersytet A&M w stanie Teksas

Upcykling odpadów z tworzyw sztucznych
– przetwarzanie ich na wysokiej jakości środki
smarne do układów mechanicznych
Pewien zespół badawczy, składający się z przedstawicieli różnych instytucji, pracuje obecnie nad
przetwarzaniem w ramach upcyklingu odpadów z tworzyw sztucznych na płynne środki smarne, w tym oleje,
płyny hydrauliczne, płyny do przenoszenia ciepła oraz smary ciekłe.

Z

najdowanie nowych rozwiązań problemów
z odpadami z tworzyw sztucznych może znacznie ulepszyć światowe praktyki zrównoważonego rozwoju oraz pomóc w uzyskaniu zielonej
przyszłości. Podczas gdy obecnie wielu badaczy
w skali międzynarodowej pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, pewien nowy zespół, złożony z pracowników wielu
instytucji, poszukuje sposobu zamiany tych odpadów w produkty o wysokich parametrach, mające wkład w ochronę środowiska.
Ten zespół badawczy pracuje nad upcyklingiem odpadów
z tworzyw, polegającym na przekształcaniu ich w płynne środki smarne, takie jak oleje, płyny hydrauliczne, płyny przenoszące ciepło oraz smary ciekłe.
Na czele projektu stoi Uniwerstytet Stanu Iowa (USA).
Zespół obejmuje pracowników Państwowego Laboratorium
Argonne (Argonne National Laboratory), firmy chemicznej
Chevron Philips, firmy American Packaging Corp., zakładu
utylizacji zasobów miasta Ames, sieci supermarketów Hy-Vee
oraz Uniwersytetu A&M z Teksasu. Ali Erdemir, profesor na
66 Wydziale Mechanicznym J. Mike Walkera oraz Wydziale

Inżynierii Materiałowej, kieruje pracami ze strony Uniwersytetu A&M.
Projekt ten jest jednym z 12 finansowanych przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych w ramach inicjatywy
Plastics Innovation Challenge (Innowacyjne wyzwanie w dziedzinie tworzyw sztucznych), której celem jest zarówno zmniejszenie ilości odpadów tworzyw sztucznych w oceanach i na
wysypiskach śmieci, jak i umieszczenie USA na pozycji światowego lidera w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych
oraz produkcji takich tworzyw, które z założenia nadają się
do recyklingu. Wyniki badań nad przetwarzaniem odpadów
z tworzyw na syntetyczne środki smarne oraz własnościami
tribologicznymi tych smarów zostały ostatnio opublikowane
w magazynie ChemSusChem (https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cssc.202100912).

Przetwarzanie odpadów na środki smarne
do układów mechanicznych

Prof. Erdemir powiedział, że jego zespół pracuje nad wspólnym
celem zademonstrowania, w jaki sposób odpady z tworzyw
sztucznych mogą być rozważnie i ekonomicznie przekształcane na środki smarne o wysokich parametrach i wykorzystane
do minimalizacji tarcia oraz zużycia w układach mechanicznych. Zespół ma nadzieję, że jeśli badania zakończą się sukcesem, to ich wyniki będą mogły pomóc w redukcji zarówno
zużycia energii, jak i emisji gazów cieplarnianych.
– Celem tego projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania setek milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych
poprzez upcykling tych odpadów, co będzie wspierało gospodarkę o obiegu zamkniętym i minimalizowało jej wpływ na środowisko naturalne. Te odpowiedzialnie przetwarzane materiały
dostarczą nowych bodźców ekonomicznych poprzez rozwój
Zespół badawczy pracuje nad tym, aby mógł pokazać
ludziom, że środki smarne wyprodukowane przy
wykorzystaniu odpadów z tworzyw sztucznych mogą
być tańsze i potencjalnie mieć lepsze parametry
użytkowe, co zmniejszy negatywny wpływ smarowanych
mechanizmów na środowisko.

Źródło: Uniwersytet A&M, Teksas, Wydział Inżynierii
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w ramach nowatorskiego procesu upcyklingu, w celu wytworzenia innowacyjnych produktów o wartości dodanej – stwierdził
prof. Erdemir.
Prof. Erdemir powiedział, że ogół społeczeństwa będzie
mógł z dnia na dzień zobaczyć korzyści z tych badań w postaci
mniej negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych
oraz tańszych – i potencjalnie lepiej funkcjonujących – środków smarnych używanych w samochodach oraz przemyśle.
– Zmniejszanie ilości opadów z tworzyw sztucznych dzięki
zamianie ich na oleje smarne jest godne uwagi i może doprowadzić do bardziej zielonej i bardziej zrównoważonej przyszłości. Korzyści mogą być ogromne, ponieważ produkty końcowe
opracowane w tym projekcie nie tylko pomogą zmniejszyć negatywny wpływ odpadów sztucznych na środowisko, ale także
wykorzystać je w bardzo „zielony” i ciągle recyklingowy sposób
– powiedział prof. Erdemir.
Prof. Erdemir stwierdził także, że dzięki zamianie odpadów na środki smarne o wysokich parametrach, które funkcjonują tak samo lub nawet lepiej od swoich tradycyjnych
odpowiedników, mogą zostać osiągnięte korzyści dla komponentów mechanicznych, wykorzystujących smary do bezpro-

blemowego i bezpiecznego działania. Korzyści te to: większa
trwałość mechaniczna, sprawność oraz zgodność ze środowiskiem.
W dalszej kolejności zespół badawczy będzie zajmował się
zarówno kosztami i technologią upcyklingu odpadów z tworzyw w celu zamiany ich na środki smarne, jak i właściwościami użytkowymi uzyskanego w ten sposób produktu.
– Mamy nadzieję, że na końcu naszego projektu zamienimy plastikowe śmieci na drogocenne środki smarne w rozsądny
i opłacalny kosztowo sposób. Dzięki temu pomożemy w złagodzeniu strasznych konsekwencji istnienia wielkich ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które już szkodzą naszej planecie na
wiele sposobów. Jeśli metoda przetwarzania będzie opłacalna, to
oczekujemy, że wyniki naszych badań przełożą się na produkcję
szerokiego zakresu środków smarnych, w tym olejów silnikowych
i wielu rodzajów smarów dla przemysłu, co pomoże zmniejszyć
zużycie energii oraz ślad węglowy przyszłych środków transportu oraz systemów przemysłowych – powiedział prof. Erdemir.



Steve Kuhlmann, Uniwersytet A&M w stanie Teksas
n

DODATEK DO

Zapraszamy do lektury!

https://www.utrzymanieruchu.pl/dodatek-bezpieczenstwo-2022/

TEMAT Z OKŁADKI

DRUK 3D

Aleksandra Solarewicz

Druk 3D w przemyśle – raport wiosna 2022
Masowa produkcja wielu elementów według jednego schematu – żaden problem. Dlatego druk 3D znajduje
zastosowanie w wielu gałęziach: motoryzacji, lotnictwie, medycynie, kolejnictwie, odlewnictwie i wielu
innych, w zależności od zapotrzebowania na konkretne elementy, części. Świetnie sprawdza się w produkcji
rozmaitych modeli testowych i produkcji małoseryjnej. Stanowi też proces tak zautomatyzowany, że daje
znaczną oszczędność pracy, czasu i pieniędzy.

N

azywany jest inaczej drukiem przestrzennym,
wytwarzaniem przyrostowym lub wytwarzaniem addytywnym. Polega na wytwarzaniu
fizycznego obiektu poprzez nanoszenie na
siebie kolejnych warstw materiału. Do tego
potrzebne są cztery rzeczy:
1. 	trójwymiarowy model komputerowy obiektu (w uniwersalnym formacie stl, 3mf),
2. program do do przygotowania modelu do druku,
3. maszyny drukującej, czyli w skrócie drukarki 3D,
4. materiału do druku (filamentu, żywicy, proszku).
Wielość rozwiązań i…wyobraźnia powodują, że rynek druku
3D jest bardzo zróżnicowany.

Wyobraź sobie i drukuj. Zastosowanie
drukarek 3D

Druk 3D jest tematem modnym. Raz po raz media donoszą
o wydrukowaniu na przykład protezy albo części do samochodu, tak jak się prezentuje ciekawostkę. A tymczasem technologia przestrzenna funkcjonuje w przemyśle już od kilku dekad.
Stosownie do tego ma wiele zastosowań. – Obecnie drukarki
3D stosowane są nie tylko do produkcji elementów końcowych,
ale coraz częściej stają się elementem wyposażenia narzędziowni w firmach – tłumaczy Monika Bożek z firmy 2B3D, autory46
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zowanego resellera marki Zortrax i BCN3D. Z powodzeniem
można na nich drukować części zamienne, obudowy, przyciski urządzeń, czyli w zasadzie wszystko to, co z upływem
czasu ulega zużyciu, a co stało się ostatnio towarem trudno
dostępnym. Ostatnie lata przyniosły wielu firmom trudności
w zdobywaniu części eksploatacyjnych zamiennych do maszyn i urządzeń, znacznie wydłużył się też czas oczekiwania na
ich dostawę. Tym samym często samodzielne zaprojektowanie
detalu, a następnie jego wydruk na drukarce 3D z materiału
o odpowiednich parametrach, stał się doskonałym sposobem
na rozwiązanie tego typu problemów. Daje to szerokie możliwości dla tworzenia spersonalizowanych rozwiązań, które po
zaprojektowaniu wystarczy po prostu… wydrukować.
Drukarki bardzo często są stosowane również do prototypowania, ale takie zastosowanie druku 3D znane i rozpowszechniane jest już od dawna w przedsiębiorstwach. Każdy
detal, który docelowo ma stać się produktem finalnym, warto
wydrukować i przetestować przed zleceniem produkcji wielkoseryjnej. Podobny tok postępowania stosowany jest również
w przypadku różnego rodzaju prototypów, w tym również
prototypów np. form wtryskowych. W razie konieczności korekty zmieniamy projekt, drukujemy ponownie i mamy pewność, że uzyskane elementy będą w 100% zgodne z naszymi
oczekiwaniami. – Ważnym elementem jest tu również czynnik
www.utrzymanieruchu.pl

ekonomiczny. Koszt wydruku czy też kilku wydruków prototypowych jest nieporównywalnie niższy niż koszt nieudanej formy wtryskowej czy całej serii produkcyjnej – zauważa Monika
Bożek.

Na biurku – dla fabryki. Klasy drukarek

Ogólnie, ze względu na budżet i zastosowanie, wyróżnia się
drukarki amatorskie i przemysłowe, a także uniwersalną kategorię – desktopowe. Urządzenia amatorskie to drukarki 3D,
którym nie można przypisać takich cech, jak jakościowe wartości w zakresie dokładności wymiarowej, wytrzymałości i powtarzalności. Drukarki amatorskie to urządzenia hobbystyczne, które wykorzystują techniki wytwarzania przyrostowego,
jednak nie pozwalają zapewnić kluczowych dla przemysłu
parametrów. Urządzenia przemysłowe natomiast to systemy,
które z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne/technologiczne pozwalają zaspokoić zapotrzebowanie określonych gałęzi
przemysłu. Te ostatnie rozwiązania gwarantują odpowiednią
jakość druku w zakresie dokładności wymiarowej wytwarzanych elementów, ich wytrzymałości oraz powtarzalności zarówno w zakresie wymiarów, jak i właściwości mechanicznych.
Biurkowe drukarki 3D mogą występować zarówno w obszarze
drukarek amatorskich, jak i przemysłowych, a swą nazwę zawdzięczają gabarytom oraz ergonomii pracy, która umożliwia
wykorzystanie tych drukarek w warunkach biurowych.
Drukarki amatorskie drukują głównie z materiałów PLA/
PET-G (prostych w przedruku, ale i mających dość ograniczone zastosowanie ze względu na kruchość – PLA i niską wytrzymałość temperaturową detali). Mają one otwarte komory
robocze i wykorzystują podstawowe materiały, które są łatwe
do przetwarzania. Takie materiały, jak PLA czy PET-G są stosunkowo tanie i szeroko dostępne, nie wymagają specjalnych
warunków podczas drukowania, ale też cechują się ograni-

czonymi właściwościami mechanicznymi, przez co nie mogą
być stosowane w warunkach przemysłowych. Druga grupa to
drukarki typowo dla przemysłu – i tu zarówno mamy drukarki
mieszczące się na biurku (desktopowe), jak i systemy przemysłowe o wielkich gabarytach i często dodatkowych wymaganiach. Te ostatnie wymagają więcej miejsca, a czasem nawet
dodatkowych warunków (takich jak wyciąg, III faza, uziemienie itd.). Natomiast ze względu na technologie reprezentują
one klasy: FDM / FFF (druk 3D z termoplastów w formie żyłki), SLA / DLP / UV LCD (druk 3D z żywic światłoutwardzalnych) oraz proszkowe – SLS (sproszkowane tworzywa sztucz- Monika Bożek, 2B3D
ne) i SLM / DMLS / PBF/ DMP (sproszkowane stopy metali)
czy ADAM (druk z żyłki składającej się z metalowego proszku
i odpowiednich lepiszczy).
Podsumowując, drukarki amatorskie cechują się otwartą
komorą roboczą i prostą konstrukcją, wymagają częstej kalibracji i ręcznego dostosowywania parametrów druku do
materiału. Takie urządzenia przetwarzają podstawowe materiały nadające się do szybkiego prototypowania. Przemysłowe
drukarki 3D – zarówno desktopowe, jak i wielkogabarytowe
– mają zamkniętą komorę roboczą, która powinna być dodatkowo ogrzewana w kontrolowany sposób. Są wyposażone
w rozwiązania technologiczne (np. serwonapędy, czujniki,
systemy kalibracji), zapewniające powtarzalność produkcji
i dokładność wymiarową. Maszyny tej klasy przetwarzają inżynieryjne i produkcyjne tworzywa, które wymagają bardzo
rygorystycznych parametrów procesu druku, np. wysokiej
temperatury.

Polska trójwymiarowa

Część firm pracujących na terenie Polski zajmuje się zarówno
produkcją, jak i dystrybucją drukarek 3D. Część natomiast to
dystrybutorzy sprzętu innych marek, szkoleniowcy, doradcy.

– Te urządzenia
przyciągają bardzo
dobrą jakością druku
i ceną, która jest
atrakcyjna także
dla mniejszych
przedsiębiorstw
– mówi Michał
Bryda-Przybyszewski
o drukarkach serii
MakerBot METHOD.
www.utrzymanieruchu.pl 		
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FIRMA PREZENTUJE
PROSOLUTIONS

Przemysłowy druk 3D
dla utrzymania ruchu
Poszczególne etapy cyklu produkcyjnego coraz częściej wspierane są przez techniki
wytwarzania przyrostowego, czyli drukarki 3D. Podstawowe rodzaje materiałów stosowanych
w druku 3D pozwalają na wsparcie pierwszej fazy cyklu produkcyjnego, czyli prototypowania.
Kolejne etapy cyklu produkcyjnego wymagają wysokiego poziomu zaawansowania i konieczne
jest stosowanie platform produkcyjnych, takich jak: Stratasys czy Xact Metal. Produkcja części
i narzędzi wspierających procesy produkcyjne wymaga zastosowania odpowiednich rodzajów
materiałów i technologii.

T

echnologia FDM opiera się na zaawansowanych, inżynieryjnych tworzywach termoplastycznych, które z uwagi na swoje właściwości pozwalają utrzymać kształt i funkcjonalność,
pracując m.in. w wysokiej temperaturze, otoczeniu odczynników
chemicznych czy też pod wpływem czynników mechanicznych
(ścieranie, obciążenie etc.). Tworzywa termoplastyczne w technologii FDM Stratasys bardzo często pozwalają na zastępowanie
narzędzi, które tradycyjnie wytwarzane są z metalu (stali czy aluminium). W tym przypadku kompozytowe materiały wypełnione
włóknem węglowym pozwalają utrzymać odpowiedni poziom
funkcjonalności przy znacznie wyższej ergonomii pracy, krótszym
czasie wytwarzania i bardzo często niższym koszcie produkcji narzędzi. Druk 3D pozwala ponadto na tworzenie spersonalizowanych narzędzi, które odpowiadają na bieżące zmiany i potrzeby

48
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linii produkcyjnej (dostosowanie narzędzi do nowych produktów
wprowadzanych do oferty, personalizacja robotów i narzędzi montażowych czy kontrolnych). Szeroka gama tworzyw FDM Stratasys
pozwala na bieżące zaspokojenie potrzeb dostarczania części zamiennych, komponentów maszyn i urządzeń etc.
Technologia PolyJet Stratasys w procesie druku 3D wykorzystuje żywice, które pozwalają uzyskać niemal idealną gładkość
powierzchni. Zaletą urządzeń PolyJet jest możliwość łączenia kilku
rodzajów materiału i ich właściwości w jednym procesie druku, co
pozwala na wytwarzanie narzędzi wielokomponentowych (narzędzia kontrolne wytworzone z materiałów sztywnych i elastycznych
w ramach jednej bryły, co pozwala uniknąć uszkodzeń, zarysowań
oraz innych defektów, na które narażone są produkty końcowe
w cyklu montażowym). Technologia PolyJet pozwala również wytwarzać formy wtryskowe czy rozdmuchowe.
Technologia PBF Firmy Xact Metal to idealne rozwiązanie, odpowiadające na potrzeby w zakresie części
i narzędzi wytwarzanych z metalu.
Szeroki zakres dostępnych stopów
metali (od stali nierdzewnej przez
narzędziową po superstopy) pozwala
wytwarzać w pełni funkcjonalne części z metalu zaledwie w kilkadziesiąt
godzin.
Bieżące problemy logistyczne,
przerwane łańcuchy dostaw bardzo często powodują opóźnienia
w produkcji, które wynikają z braku
dostępności poszczególnych komponentów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej. Drukarki 3D dostępne w ofercie
PROSOLUTIONS Majewscy Sp. J.
odpowiadają na wszystkie potrzeby
w zakresie wsparcia działów utrzymania ruchu.
n
www.utrzymanieruchu.pl

PROFESJONALNE
ROZWIĄZANIA
W DRUKU 3D

Od ponad 15 lat działamy w branży druku 3D. W naszej ofercie znajdują się
wyłącznie profesjonalne systemy i materiały ﬁrm Stratasys oraz Xact Metal.
Drukujemy, doradzamy i serwisujemy. Możesz nam zaufać!

FDM

POLYJET

PBF

Technologia oparta na stosowanych
w przemyśle termoplastach, oferująca
pełen zakres aplikacji - od prototypowania, przez narzędzia po produkcję
gotowych
elementów.
Mnogość
i zróżnicowanie ﬁlamentów przekłada
się na ogromną liczbą zastosowań
i aplikacji. Stratasys oferuje materiały
wysokowytrzymałe,
inżynieryjne,
biokompatybilne a nawet certyﬁkowane: (FST - ogień, dym, toksyny, czy
też ESD - rozpraszanie ładunków).

PolyJet korzysta z żywic fotoutwardzalnych światłem UV. Charakterystyka tej
technologii umożliwia uzyskanie
bardzo wysokiej jakości powierzchni
oraz dokładności wymiarowej. PolyJet
pozwala mieszać materiały o różnych
właściwościach (np. sztywne z elastycznymi) co umożliwia tworzenie narzędzi
montażowych i kontrolnych, zabezpieczających powierzchnię przed uszkodzeniem mechanicznym (miękka
powłoka nadrukowana na wytwarzanych narzędziach). Wysoka gładkość
detali pozwala na druk form wtryskowych (i nie tylko) w celach testowych
oraz produkcji niskoresyjnej.

Technologia ﬁrmy Xact Metal
polegająca na spiekaniu złoża proszku metalowego za pomocą lasera.
Szereg zaawansowanych technologii
zawartych we ﬂagowym urządzeniu
XM200G umożliwia dokładny, szybki
druk przy wykorzystaniu szerokiej
gamy materiałów. Otwartość systemu pozwala na stosowanie dowolnych proszków metali, co przekłada
się na szeroki zakres aplikacji w tym:
drukowanie spersonalizowanych,
w pełni funkcjonalnych narzędzi czy
bezpośrednią produkcję cyfrową.

Skontaktuj się z nami!
https://prosolutions.pl
info@prosolutions.pl
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DRUK 3D

Paweł Ślusarczyk,
CD3D Sp. z o.o.
Przykłady produktów wykonanych z materiału otrębowego GF3D Branfill3d.

Jacek Krzyżanowski,
Omni3D.
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– Jako spółka CD3D jesteśmy wydawcą największego portalu
o druku 3D w Polsce i jednego z większych w Europie, jesteśmy
także firmą szkoleniową, wdrożeniową i doradczą z obszaru
technologii przyrostowych – deklaruje Paweł Ślusarczyk reprezentujący spółki CD3D i Greenfill3D. – Produkujemy także
własne materiały ekologiczne, oparte na bioplastikach, domieszkowanych naturalnymi materiałami pochodzenia spożywczego
– otrębami pszennymi.
Na podstawie oferty można odnieść wrażenie, że w Polsce
sprzedaje się znakomita większość drukarek 3D dostępnych
na świecie. Z obserwacji Pawła Ślusarczyka wynika, że klienci
najczęściej interesują się modelami: polską drukarką Zortrax
(modele M200 Plus, M300 Plus, M300 Dual), Sinterit (Lisa,
Lisa Pro, NILS), Omni3D (Omni200, Factory 2.0). W kategorii najpopularniejszych zagranicznych drukarek 3D: Creality
(wszystkie modele), Flashforge (wszystkie modele), Prusa (i3
Mk3 oraz Mini), XYZPrinting/da Vinci (wszystkie modele),
Anycubic (wszystkie modele), Formlabs (Form), MakerBot
METHOD, Stratasys (wszystkie modele).
Wątpliwości nie ma Jacek Krzyżanowski z Omni3D.
W Polsce sprzedawane są wszystkie drukarki, jakie ta firma ma w ofercie. – Klienci w Polsce nauczyli się doceniać
jakość produktów. Nasze drukarki znajdują bardzo wielu
nabywców z powodu dużej pojemności druku, jakie oferują. Nie bez znaczenia jest fakt, iż zamknięta grzana komora
pozwala drukować z około 200 różnych rodzajów filamentów. Klienci doceniają otwarty system materiałowy i różnorodność zastosowań. Modelem sztandarowym w roku 2021
była drukarka Factory 2.0, doceniana przez klientów za stabilność (produkowana od 2016 roku). Obecnie w ofercie
Omni3D na plan pierwszy wysuwa się drukarka Factory 2.0
NET, nagrodzona złotym medalem podczas targów ITM 2021
w Poznaniu. – Klienci cenią ten produkt za komorę o objętości
142 dm³. Pozwala drukować bardzo duże elementy z ABS bez
konieczności obawiania się o skurcz materiału. Drukarka ta
łączy się bezprzewodowo oraz posiada system zdalnego zarządzania – ocenia Krzyżanowski.
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Zdaniem Piotra Mitasa z DPS Software, w Polsce najbardziej popularne są drukarki serii biurkowej, a modele przemysłowe znajdują się na drugim miejscu.

Technologia a popularność

Popularność drukarki zależy też od: wykorzystywanej technologii wytwarzania przyrostowego. – Z tego względu największą
popularnością cieszą się urządzenia w technologii FDM. Mają
one wszechstronne zastosowanie, które wynika z szerokiej gamy
dostępnych tworzyw termoplastycznych – zauważa Krzysztof
Brodzik z firmy PROSOLUTIONS Majewscy Sp. J. Możliwości
w zakresie wykorzystania odpowiednich materiałów i ich właściwości determinują odpowiednie zastosowania. Od prototypowania koncepcyjnego, po funkcjonalne modelowanie na
etapie projektowania, poprzez produkcję seryjną do wytwarzania w pełni funkcjonalnych części i narzędzi wspierających
procesy produkcyjne. Biorąc pod uwagę wdrożenia technologii Firmy Stratasys w Polsce na przestrzeni 15 lat, możemy
powiedzieć, że dominującą linią produktową są urządzenia
klasy biurowej, które służą do prototypowania koncepcyjnego
i funkcjonalnego, jak również wstępnego tworzenia przyrządów wspierających linie produkcyjne.
Jednak z uwagi na zmieniające się otoczenie, rosnącą świadomość użytkowników drukarek 3D oraz oczekiwania rynku
tendencja ta w ostatnim czasie ulega zmianie. Coraz większym
zainteresowaniem cieszą się urządzenia klasy produkcyjnej,
które dają możliwość wytwarzania w pełni funkcjonalnych
narzędzi wspierających linie produkcyjne, bądź też rozwiązania, które pozwalają zastępować tradycyjne metody wytwórcze (wtryskarki, frezarki etc.) i wykonywać serie produkcyjne
docelowych produktów trafiających na rynek.

W trybie duplikacji i odbicia lustrzanego

Spośród popularnych modeli sprzedawanych w naszym kraju
Monika Bożek z 2B3D wymienia drukarki, które sprawdzają się jako element narzędziowni czy też prototypowni. Są to
modele Zortrax M200 Plus oraz M300 Plus. – Ich niewątpliwą
www.utrzymanieruchu.pl

zaletą jest to, że są wytrzymałe, a także proste w serwisowaniu
czy utrzymaniu i przede wszystkim niezawodne – przekonuje
Monika Bożek. Bardziej wymagającym firmom proponuje
również drukarki dwugłowicowe (np. Zortrax M300 DUAL
czy Epsilon od firmy BCN3D), które pozwalają na tworzenie detali o bardziej skomplikowanej geometrii (ze względu
na możliwość druku z wypłukiwanym w wodzie materiałem
podporowym). Dodatkowo w przypadku modelu Epsilon
firmy BCN3D, druga głowica może być stosowana do druku w trybie duplikacji (dwa identyczne elementy drukowane
w tym samym czasie) lub odbicia lustrzanego (dwa detale –
lustrzane odbicia drukowane jednocześnie).
Na rynku są również dostępne drukarki do druku z wysoko specjalistycznych materiałów, tj. PEEK czy Ultem, np.
drukarka Zortrax Endureal. Stosując tego typu rozwiązania,
uzyskać możemy detale o niebywale dużej wytrzymałości,
zwłaszcza o wysokiej wytrzymałości temperaturowej. Warto
jednak podkreślić, że wdrożenie druku 3D na tym etapie wymaga bardzo indywidualnego podejścia i mocnego uzasadnienia ekonomicznego.
Coraz prężniej rozwija się również przemysłowy druk
ze specjalistycznych żywic, dedykowany przede wszystkim
aplikacjom wymagającym niezwykłej precyzji i dokładności.
Na razie bazuje on w większości na prostych rozwiązaniach
technologii UV LCD (żywica utwardzana światłem LED)
oraz SLA (żywica utwardzana światłem lasera), ale wygląda
na to, że wkrótce na rynku pojawią się przemysłowe modele drukarek, które pozwolą na zastosowanie tej technologii
w przemyśle w zdecydowanie większym wymiarze. Ważna
jest technologia PolyJet, która także jest oparta na żywicach
utwardzanych lampą UV. PolyJet pozwala mieszać ze sobą
kilka materiałów w jednym procesie druku, uzyskując w ten
sposób zróżnicowane właściwości mechaniczne (materiały sztywne, symulujące gumę) oraz wizualne – jest to jedyna technologia oferująca tak dokładne odwzorowanie barw
z palety CMYK oraz Pantone, łącznie z gładkimi przejściami
tonalnymi (dotyczy serii J Prime). Drukarki te potrafią łączyć
różne właściwości i kolory w ramach jednego detalu – możemy więc uzyskać wydruk posiadający elementy elastyczne,
sztywne, przezroczyste i do tego w różnych kolorach z gładkimi gradientami.
Nie należy również pomijać rozwiązań z zakresu technologii SLS (drukowanie z proszków, spiekanych wiązką lasera),
która zyskuje coraz więcej zwolenników. Druk w tej technologii, mimo że jest procesem czasochłonnym i kosztochłonnym,
daje bardzo dobre rezultaty, zwłaszcza dla firm poszukujących
wydruków o dużej wytrzymałości i jednolitej powierzchni.
– Bazując na naszym doświadczeniu, możemy stwierdzić,
że w wielu firmach stosowanie rozwiązań druku 3D zaczyna
się najczęściej od drukarek Zortrax czy BCN3D, a z czasem firmy, przekonując się do samej technologii druku 3D i znajdując
ekonomiczne uzasadnienie druku 3D w swoich aplikacjach, sięwww.utrzymanieruchu.pl 		

Drukarki Zortrax

gają po bardziej specjalistyczne rozwiązania – podsumowuje
Monika Bożek.

Klasa przemysłowa – klasą najwyższą

PROSOLUTIONS Majewscy Sp.J. ma w ofercie wyłącznie
drukarki przemysłowe, z uwzględnieniem różnych rozwiązań technologicznych, od fotopolimerów (żywice utwardzane
światłem UV – technologia PolyJet Firmy Stratasys), przez
tworzywa sztuczne (technologia FDM Firmy Stratasys), po
bezpośrednie wytwarzanie elementów z metalu (technologia
PBF Firmy Xact Metal). Ponadto oferta produktowa Stratasys
obejmuje systemy wytwarzania przyrostowego przeznaczone
do bezpośredniej produkcji cyfrowej (krótkoseryjna produkcja) docelowych części z zaawansowanych fotopolimerów
(technologia P3 i urządzenia Origin) oraz w technologii zespajania proszków tworzyw sztucznych (technologia SAF i urzą-

Krzysztof Brodzik,
PROSOLUTIONS.

Drukarka Stratasys
FDM Fortus 450mc
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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FIRMA PREZENTUJE
CUBIC INCH

Druk 3D jako zabezpieczenie
łańcucha dostaw
Sprawnie działający i bezpieczny łańcuch
dostaw to cel, którego osiągnięcie
wymaga coraz większej kreatywności
i bardziej niekonwencjonalnych działań.
Nieprzewidywalne sytuacje, kryzysy czy nagłe
wzrosty cen z każdym rokiem wydają się
komplikować to i tak bardzo trudne wyzwanie.
Jak pokazuje coraz więcej firm, włączenie
technologii druku 3D może być niezwykle
istotnym krokiem do poprawy tej sytuacji.
Jakie problemy rozwiązuje wdrożenie druku 3D
do łańcucha dostaw?

Chociaż technologie przyrostowe, takie jak druk 3D, nie są jeszcze
powszechnie wykorzystywane do produkcji finalnych części, ich rola
w produkcji części zamiennych rośnie bardzo szybko. Najczęściej tą
metodą tworzy się części do linii produkcyjnych i innych narzędzi używanych w procesie produkcji. Wraz z tym nurtem, producenci zaczęli dostrzegać potencjał technologii i zaczęli wykorzystywać druk 3D jako pierwotną technologię do wytwarzania części, jak
np. obudowy do urządzeń.

Brak dostępności części zamiennych

Częstą bolączką działów utrzymania ruchu jest konieczność zakupu
części zamiennych od producentów maszyn. Niestety, firmy te często nie mają potrzebnych części na stanie, a zamówienie ich wiąże
się z dużym czasem oczekiwania, na który nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się być stworzenie własnego magazynu części zamiennych, jednak ma ono pewne
istotne wady.
Po pierwsze, wiąże się to z wydzieleniem przestrzeni i wymusza
stałe dbanie o stany magazynowe. Po drugie, zamrażamy w ten

sposób kapitał firmy, który moglibyśmy wykorzystać w bardziej sensowny sposób. W ten sposób, rozwiązując jeden problem, generujemy dwa nowe, które jeszcze bardziej komplikują sprawne prowadzenie biznesu.

Brak możliwości modyfikacji części

Z doświadczenia wiemy, że pracownicy działów utrzymania ruchu
mają swoje pomysły na modyfikacje i ulepszenia części tak, aby lepiej spełniały ich wymagania. Niestety, w przypadku zamówień
od producenta jakiekolwiek zmiany w geometrii nie wchodzą
w grę, ponieważ części produkowane są seryjnie według jednego, ustalonego schematu.

Rewolucyjność druku 3D w łańcuchu dostaw

Wszystkie wymienione problemy możemy wyeliminować poprzez
wdrożenie wirtualnych magazynów części zamiennych i szybką produkcję just-in-time w technologii druku 3D. W Cubic Inch współpracujemy obecnie z 17 działami utrzymania ruchu z bardzo różnych
branż, od automotive i elektroniki po kosmetyki i żywność. Niezależnie od sektora, pomagamy znacznie redukować koszty i czasy dostaw części, dzięki czemu zapewniamy ciągłość pracy i pozwalamy unikać kosztownych strat i kosztów serwisowych.

Jak wygląda wdrożenie druku 3D do łańcucha
dostaw?

Proces wprowadzenia druku 3D do łańcucha dostaw dzieli się na kilka etapów. Przejdźmy po kolei przez każdy z nich.
1. Audyt części
Pierwszą fazą wdrożenia druku 3D jest audyt części, podczas
którego ustalamy, które elementy będziemy najprawdopodobniej
mogli skutecznie i opłacalnie wytworzyć w technologii przyrostowej.
Podczas selekcji zwracamy uwagę na:
•	Zapotrzebowanie i dostępność części – szukamy głównie takich elementów, na które jest duże zapotrzebowanie, a w przeszłości były problemy z ich dostępnością.
•	Wymiary – skupiamy się na niewielkich częściach, ponieważ to
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Kolejną przewagą technologii HP MJF jest duża wydajność maszyn. Jedno urządzenie jest w stanie produkować nawet 160 części na dobę. Dzięki tej wydajności wyprodukowaliśmy w 2021 roku
107 000 części dla naszych klientów.

Czy warto zainwestować we własną drukarkę 3D?

na nich najwięcej da się zaoszczędzić, korzystając z produkcji
przyrostowej zamiast tradycyjnej.
•	Stopień skomplikowania geometrycznego – w przeciwieństwie
do innych technologii, kształt nie ma wpływu na koszty w druku
3D, więc przy skomplikowanych częściach da się osiągnąć większą redukcję kosztów.
Dla przykładu:
W fabryce Colgate Palmolive Manufacturing Poland udało
nam się zredukować koszty niektórych części o 60% i skrócić
czasy dostaw z 6 tygodni do 4-5 dni roboczych. Cały opis tej
współpracy znajdziesz na stronie Cubic Inch.
2. Odtwarzanie dokumentacji technicznej – modelu 3D
Do rozpoczęcia produkcji w druku 3D potrzebny jest model
CAD detalu, więc po ustaleniu części do produkcji przechodzimy
do tworzenia wirtualnego modelu. W Cubic Inch najczęściej robimy to przy pomocy skanera 3D i specjalnego oprogramowania
do inżynierii odwrotnej. To jest też ten moment, w którym możemy wdrożyć pomysły pracowników utrzymania ruchu na ulepszenia
i modyfikacje. Zawsze po stworzeniu modelu 3D wysyłamy próbny
wydruk na testy. Po zatwierdzeniu egzemplarza testowego możemy
przejść do zamówienia.
3. Stworzenie wirtualnego magazyn części
Na potrzeby m.in. działów utrzymania ruchu stworzyliśmy Cubic.Parts, czyli system wirtualnego magazynu, w którym możemy bezpiecznie przechowywać wszystkie modele 3D, historię
ich zmian, a także w łatwy i szybki sposób zamawiać części. Ma
on na celu maksymalnie usprawnić proces dostarczania części oraz
zapewnić firmie stabilność i przejrzystość działań.

Przełom napędzany technologią HP Multi Jet
Fusion

W Cubic Inch korzystamy z technologii HP MJF (Multi Jet Fusion).
Jest to najszybciej rozwijająca się technologia druku 3D, która idealnie sprawdza się w produkcji krótkoseryjnej. Dlaczego jest ona tak
dominująca?
Najważniejszy powód to właściwości mechaniczne. Części wykonane w technologii MJF z poliamidu PA12 mają praktycznie
taką samą wytrzymałość, jak części z tego samego materiału
wykonane w technologii wtrysku. Dużym atutem jest również jednolita struktura wewnętrzna detali, dzięki czemu części mają taką
samą wytrzymałość we wszystkich kierunkach.
www.utrzymanieruchu.pl 		

Wiele firm produkcyjnych zadaje sobie pytanie, czy kupować swoją
drukarkę 3D, czy korzystać z usług firm zewnętrznych. Odpowiedź
to znane każdemu w biznesie “to zależy”.
Pierwszy czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, to czy
mamy na pokładzie kompetencje projektowania 3D oraz potrzebne oprogramowanie. Bez takich zasobów posiadanie swojej
drukarki 3D jest pozbawione sensu.
Druga kwestia to cel, do jakiego chcemy wykorzystywać drukowane części. Jeśli potrzebujemy ich do szybkiej weryfikacji projektów i drobnych usprawnień na liniach produkcyjnych, to posiadanie
niedużej drukarki 3D jest jak najbardziej uzasadnione. Jeśli jednak
zależy nam na produkcji większych wolumenów części kluczowych w procesie produkcyjnym, sugerujemy skorzystanie z firm
zewnętrznych. Firmy usługowe dysponują przemysłowymi maszynami do produkcji addytywnej, takimi jak właśnie HP Multi Jet Fusion, a urządzenia tej klasy wymagają dużej wiedzy i doświadczenia,
nie mówiąc już o kosztach zakupu i utrzymania.

Wprowadzamy druk 3D do przemysłu na całym
świecie

W Cubic Inch współpracujemy z branżą przemysłową od 2014 roku.
W 2021 roku pomogliśmy rekordowej liczbie 231 firm produkcyjnych. Doświadczenie z tylu projektów pozwala nam skutecznie
i sprawnie wprowadzać druk 3D do firm z rozmaitych branż, a co za
tym idzie – usprawniać procesy i redukować koszty.
Dla czytelników Inżynierii & Utrzymania Ruchu mamy specjalną ofertę – rabat 30% na pierwsze zamówienie. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt mailowy i umieszczenie
kodu UR2022 w temacie wiadomości.


Zapraszamy do kontaktu!
MAGDALENA PIETRASIŃSKA
m.pietrasinska@cubicinch.pl
T: +48 533 193 909
INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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Drukarka Stratasys PolyJet J55 Prime

Małgorzata
Filipek, Category
and Business
Development Lead
EMEA, HP Inc
Polska.
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dzenie H350). – Klasa przemysłowa tych urządzeń – jak podkreśla Krzysztof Brodzik, reprezentujący PROSOLUTIONS
– gwarantuje dokładność wymiarową, powtarzalność oraz
wytrzymałość wytwarzanych elementów. PROSOLUTIONS
oferuje również rozwiązania z linii MakerBot, które pozwalają
zaspokoić podstawowe potrzeby w zakresie druku 3D, takie
jak prototypowanie koncepcyjne i funkcjonalne, jak również
wstępne wspieranie procesów produkcyjnych.
Koncern Hewlett Packard opracował technologię druku 3D Multi
Jet Fusion, opartą na warstwowej
konsolidacji proszków polimerowych za pomocą światła podczerwonego. – Odpowiednio przygotowany i wstępnie podgrzany proszek
nakładany jest w obszarze roboczym
przy użyciu rolki. Następnie głowica
drukująca nanosi dwa rodzaje sub-
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stancji wspomagających proces druku – tłumaczy Małgorzata
Filipek, Category and Business Development Lead EMEA, HP
Inc Polska. Pierwszy ze środków, tzw. fusing agent (środek spajający), dozowany jest w obszarach modelowych, a jego własności
powodują zwielokrotnienie absorpcji promieniowania cieplnego dokładnie tam, gdzie chcemy, aby proszek się skonsolidował.
Drugi z nich, detailing agent (środek precyzujący), nanoszony
jest przy zewnętrznych konturach elementów celem łatwiejszego
oddzielenia niespieczonego proszku i zwiększenia dokładności
odwzorowania. Po zaaplikowaniu tych środków nad warstwą
materiału przejeżdża specjalna głowica nagrzewająca (składa się
ona z lamp światła podczerwonego), powodująca przetopienie
warstwy modeli, po czym proces jest powtórzony dla kolejnej
warstwy, aż do uzyskania końcowej geometrii. W procesie nie są
stosowane żadne struktury podporowe.
Obecnie dostępne są dwa rodzaje maszyn przeznaczonych
do produkcji nisko- i średnioseryjnej oraz prototypowania –
HP Jet Fusion 3D 4200 oraz 5200. Składają się one z 3 części:
drukarki, stacji roboczej oraz mobilnej komory roboczej.
Firma CADXPERT jest platynowym partnerem marki Stratasys oraz wyłącznym dystrybutorem drukarek Formlabs w Polsce. W naszym kraju są sprzedawane wszystkie modele tych marek, a dzięki staraniom firmy CADXPERT od 2021 roku polscy
przedsiębiorcy mają dostęp także do nowych, zaawansowanych
technologii i urządzeń Stratasys, takich jak SAF, P3, Neo. Najbardziej cenione przez nich drukarki 3D to w tej chwili: Stratasys
F123 (modele F170, F270, F370) oraz seria MakerBot METHOD
w różnych wersjach materiałowych. – Te urządzenia przyciągają
bardzo dobrą jakością druku i ceną, która jest atrakcyjna także dla
mniejszych przedsiębiorstw – przekonuje Michał Bryda-Przybyszewski. Bardzo dużą popularnością cieszą się też drukarki 3D
Formlabs: zarówno inżynieryjna Form 3, stomatologiczna Form
3B, jak i wielkoformatowa Form 3L. Tutaj zaletą jest przyjazny
workflow (wygodna i czysta praca z żywicą), dostęp do ponad 25
materiałów, wysoka gładkość powierzchni i precyzja w odwzorowaniu drobnych detali. – Z roku na rok zauważamy jednak coraz większe zainteresowanie produkcyjnymi systemami, takimi jak
Stratasys Fortus 450mc (FDM) – mówi Michał Bryda-Przybyszewski. – Jest to maszyna, która przetwarza bardzo wytrzymałe
i certyfikowane tworzywa, takie jak ULTEM 1010, ULTEM 9085,
Antero 800NA, ABS ESD, Nylon Carbon Fiber. Coraz więcej firm
wdraża druk 3D właśnie z użyciem tak specjalistycznych materiałów. Jedną z najbardziej zaawansowanych technologii druku
3D jest PolyJet. Ta z kolei technologia zyskuje coraz więcej odbiorców wśród klientów z branży stomatologicznej i medycznej.
Dzieje się to za sprawą jej dynamicznego rozwoju, jakości urządzeń i materiałów dla tych właśnie branż.

Cennik 3D, czyli odpowiedzi jest wiele

Jeżeli właściciel chce wdrożyć druk 3D w firmie, musi dobrze
przeliczyć koszty. – Starając się podpowiedzieć wybór technowww.utrzymanieruchu.pl

Michał BrydaPrzybyszewski,
CADXPERT.

Drukarka 3D
Formlabs Form 3L

logii naszym klientom, wskazujemy (oprócz oczywistych czynników, czyli sposobu wykorzystania drukarki, wykonania kilku
wydruków testowych, parametrów i możliwości samej drukarki, pola roboczego, możliwych do wykorzystania materiałów)
konieczność przyjrzenia się kwestiom ekonomicznym (elementom eksploatacyjnym, kosztom materiałów do druku) – wylicza Monika Bożek. Radzi, by w razie potrzeby zacząć od
rozwiązań nieco tańszych w eksploatacji, zamiast porywać
się na drogie rozwiązania, które często są już dedykowane
mocno specjalistycznym i wąskim aplikacjom (ograniczenia
materiałowe/kolorystyczne detali/konieczność rozbudowanego postprocesingu detali).
Trudno jest podać jednolity cennik dla przemysłowych
drukarek 3D, przy tylu ich modelach, zastosowaniach i zaimplementowanych technologiach. Każdy z ekspertów szacuje
na podstawie oferty, jaką operuje jego firma, i oczekiwań
swoich klientów.
Krótką diagnozę podaje Krzysztof Brodzik z PROSOLUTIONS: w zależności od technologii oraz odpowiedniej linii
produktowej ceny drukarek 3D kształtują się w przedziale od
20 000 EUR do 600 000 EUR. W przypadku podstawowych
zastosowań druku 3D, takich jak prototypowanie koncepcyjne i funkcjonalne, możliwe jest wdrożenie w przedziale od
kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Michał Bryda-Przybyszewski szacuje, że ceny profesjonalnych drukarek 3D, z których korzystają firmy, zaczynają
się już od ok. 20 000 PLN brutto. Za taką kwotę można już
nabyć drukarkę 3D do szybkiego prototypowania, ale także
do drukowania narzędzi produkcyjnych czy obudów. Drukarki 3D w przedziale cenowym od 50 000 do 100 000 PLN
pozwalają na bardziej zaawansowane wydruki z inżynieryjnych materiałów, ale też na druk części o większych gabarytach. Kolejną półką cenową są drukarki 3D za ok. 400 000
PLN. Typowo produkcyjne maszyny do druku 3D to koszt
www.utrzymanieruchu.pl 		

rzędu od 400 000 PLN do 800 000 PLN. Najbardziej zaawansowane systemy to koszt przekraczający 1 mln PLN. – Co
ciekawe, jeśli porównamy te ceny z cenami, jakie osiągają wieloosiowe centra obróbcze, okazuje się, że drukarki 3D osiągają
podobne pułapy. Warto jednak zaznaczyć, że technologia druku 3D daje nam znacznie niższy próg wejścia, co ma znaczenie
zwłaszcza dla firm, które dopiero zaczynają wprowadzać druk
3D w procesy produkcyjne – podsumowuje Michał Bryda-Przybyszewski.
Klient, który wybierze ofertę 2B3D, w przypadku najbardziej podstawowych rozwiązań (M200+/M300+) będzie
poruszał się w przedziale 10 000 – 15 000 PLN. W przypadku
drukarek dwugłowicowych kwota będzie wyższa, bo 25 000
– 45 000 PLN. Specjalistyczne rozwiązania z zakresu druku
z materiałów wysokotemperaturowych czy z proszków to
koszt rzędu 140 000 – 300 000 PLN.
Piotr Mitas DPS Software wylicza:
•	Seria biurkowa to ceny między 5000 a 20 000 USD netto.
•	Seria przemysłowa to ceny między 40 000 a 150 000 USD
netto.
•	System metal X to ceny od niecałych 150 000 do ponad
400 000 USD netto (w zależności od konfiguracji).
•	Seria produkcyjna to cena powyżej 300 000 USD.
– Drukarki przemysłowe nie mają swojego cennika, możemy posługiwać się tylko rzędem wielkości – mówi krótko Jacek
Krzyżanowski z Omni3D. – Jest to związane z dobieraniem
produktu możliwie najbliższego oczekiwaniom każdego klienta. Wszystko zależy od potrzeb klienta. Niektóre firmy korzystają z tanich, chińskich drukarek 3D, bo nie mają wysokich
wymagań dotyczących dokładności wymiarowej, funkcjonalności wydruków, wytrzymałości materiałowej itd. Specjaliści
jednak rekomendują zakup profesjonalnych drukarek 3D,
z uwagi na łatwość obsługi (oszczędza się czas potrzebny na
częstą kalibrację urządzeń lub na dostosowywanie parameINŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU
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trów druku do materiału), a także, zwyczajnie, na produkt
finalny. Lepsza drukarka to lepsze parametry druku.

Druk 3D jako zabezpieczenie łańcucha
dostaw

Technologie przyrostowe mogą dzisiaj służyć działom utrzymania ruchu jako narzędzie do zabezpieczenia łańcucha
części zamiennych. – Wiele firm dzisiaj boryka się z problem nieprzewidywalnych oraz często bardzo długich czasów dostaw – zauważa Maciej Stefańczyk z Cubic Inch 3D
Printing. Często firmy rozwiązują ten problem poprzez zaMaciej Stefańczyk,
Cubic Inch 3D Printing. mawianie zapasów części na magazyn. To rozwiązanie nie
jest optymalne pod względem płynności finansowej – wymaga zamrożenia kapitału. – My wychodzimy do naszych
klientów z propozycją tworzenia wirtualnych bibliotek części
i zamawiania ich w trybie just-in-time. Wybieramy części,
które opłaca się wytwarzać w technologiach przyrostowych,
tworzymy bibliotekę modeli 3D online, a działy utrzymania ruchu mogą zamawiać w łatwy i szybki sposób części
z 3 – 4-dniowymi czasami dostaw. Dodatkowym atutem jest
możliwość wprowadzania dowolnych modyfikacji części.

Oprogramowanie (nie zawsze) CAD

Projektowanie CAD jest wskazane dla skutecznego i prawidłowego przygotowywania projektów do druku 3D. Sprawny
projektant i dobry program projektowy maksymalnie wykorzysta jego możliwości. Zdaniem Moniki Bożek najczęściej
wybieranymi w firmach programami do projektowania są
programy Fusion 360, Solidworks, Inventor oraz DesignSpark Mechanical. – Programy te najczęściej pojawiają się
w firmach. Ich formuła jest na tyle rozbudowana, że pozwala
na wykorzystanie wielu, nawet najbardziej skomplikowanych
opcji – mówi.
Modele do druku można zaprojektować, wykorzystując
dowolne oprogramowanie CAD. Programy CAD służą tyl56
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ko i wyłącznie do projektowania detali. Każda drukarka ma
swoje własne oprogramowanie do przygotowania elementu
do wydruku (tzw. Slicer). Slicery dają możliwość tylko przygotowania pliku do wydruku lub zmiany rozmiaru detali,
powielenia detalu, aby można było wydrukować kilka elementów w jednym procesie druku. W większości są to rozwiązania bazujące na slicerach typu Cura czy Simplify 3D,
często dany producent tworzy też własną autorską wersję
slicera (np.Z-Suite w przypadku Zortrax, BCN3D Stratos
w przypadku drukarek BCN3D). Piotr Mitas radzi: – Ważne
jest to, aby można było z programu wyeksportować plik w formacie STL oraz ustawić dokładność siatki w eksportowanym
pliku. Wszystkie programy CAD-owskie, z których kiedykolwiek korzystałem, mają wymienione możliwości, więc samo
przygotowanie plików nie powinno nikomu sprawić trudności.
Należy pamiętać przy tym o zasadach projektowania pod druk
3D, aby gotowe wydruki były w miarę możliwości pozbawione podpór oraz aby część była projektowania pod urządzenie
i ustawienia drukowania, jakie chcemy wykorzystać.
Niektóre urządzenia nie są sprzężone z CAD i pracują na własnym firmware. Tak jest w przypadku drukarek
w ofercie Omni 3D. Jako nakładki stosuje się tam program
Simplyfyi3d.

Fundament = cel i filament

Wdrożenie druku 3D to kwestia indywidualna. Monika
Bożek radzi, by w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie,
jak firma planuje wykorzystywać druk 3D. Pozwala to na
przygotowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta i przedstawienie konkretnych modeli drukarek oraz ich
możliwości.
Obok drukarki istotnym czynnikiem są same materiały
do druku – filamenty. Rynek materiałów do druku aktualnie rozwija się bardzo intensywnie w kierunku materiałów
specjalistycznych. Są to np. materiały antystatyczne, np. Pet-G ESD/ABS ESD, materiały wykrywalne magnetycznie, np.
PET-G MDT, materiały o nowych składach, np. materiał
CALIBRAM, łączący w sobie cechy dobrze znanego wszystkim ABS-u i Nylonu, materiały o właściwościach antybakteryjnych i antywirusowych (materiały Copper3D). Korzystając z drukarki w technologii FDM/FFF, można drukować
elementy o bardzo dobrych parametrach technicznych,
elementy bardzo dobrej jakości i przy okazji odpowiadające
szczególnym wymaganiom branżowym. W zakresie przemysłowym coraz większą rolę odgrywają materiały kompozytowe, takie jak ABS czy Poliamid, które są wypełnione włóknem węglowym. Takie materiały z powodzeniem zastępują
narzędzia na linii produkcyjnej, które wcześniej wykonywane były z metalu.
Aleksandra Solarewicz


n
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Świat technologii
w zasięgu ręki
Jesteśmy Wydawnictwem
specjalizującym się w publikowaniu treści
kierowanych do inżynierów związanych
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które kształtują światowy przemysł.
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TEMAT Z OKŁADKI

DRUK 3D

Claudia Jarrett, EU Automation

Rozwiązywanie problemów z przestarzałym
sprzętem przemysłowym za pomocą
produkcji addytywnej
Części zamienne wytwarzane za pomocą technologii druku 3D są rewolucyjną formą pomocy firmom
przemysłowym, poszukującym nieprodukowanych już części zamiennych do swojego starszego sprzętu.

S

tarzenie się maszyn i sprzętu jest zjawiskiem nieuniknionym w każdym środowisku przemysłowym.
Jednak bardzo wiele firm przyznaje, że nie wie, kiedy ich podstawowy sprzęt wymaga wymiany podzespołów, a jeśli już zamierzają to zrobić, to mają
wielkie trudności ze znalezieniem zamienników. Jednak ostatnie postępy w dziedzinie produkcji addytywnej mogą być odpowiedzią na problemy fabryk z przestarzałym sprzętem, do
którego brakuje części zamiennych.
Produkcja addytywna albo przyrostowa jest transformacyjnym podejściem do produkcji przemysłowej. Umożliwia
ona tworzenie komponentów przy wykorzystaniu różnych
technik druku 3D.
Przed zagłębieniem się w problemy związane z przestarzałością maszyn i urządzeń, najpierw zdefiniujmy to, co rozumiemy przez druk 3D. Proces ten rozpoczyna się wyborem
materiału na komponent, będącego początkowo w formie
proszku. Proszek ten jest stapiany za pomocą lasera, tworząc
po kolei warstwę na warstwie, aż uzyska się pożądany kształt.
Zasadniczo produkcja addytywna różni się od tradycyjnej
produkcji subtraktywnej dodawaniem materiału, zamiast jego
usuwania (odejmowania).

Zakres materiałów, które mogą być użyte do druku 3D, jest
niemal nieograniczony. Mogą to być innowacyjne tworzywa
sztuczne, stopy metali, beton, wosk, żywice, a nawet ludzkie
tkanki. Jednym z najnowszych osiągnięć technologii produkcji addytywnej jest, niedawno zbadana przez firmę Sandvik
Coromant, możliwość drukowania z proszku diamentowego,
dzięki czemu można uzyskać z najtwardszego materiału na
ziemi pożądany kształt.
Ponieważ dzięki produkcji addytywnej możliwe jest drukowanie skomplikowanych i drążonych kształtów nieposiadających zadrapań, w procesie wykorzystywana jest tylko taka
ilość materiału, jaka jest konieczna. To uczyniło druk 3D techniką popularną w dziedzinach, w których wymagana jest produkcja wysoce wyspecjalizowanych komponentów w małych
partiach, takich jak lotnictwo czy biomedycyna. Doprowadziło też do badań nad możliwością pomocy firmom przemysłowym w sprawie starzejącego się sprzętu.

Problemy związane z przestarzałością

Nasze społeczeństwo charakteryzuje się szybkimi postępami
technologicznymi w dziedzinie analityki Big Data, automatyzacji oraz komputerów i oprogramowania. Technologie te
miały i mają pozytywny wpływ na
przemysł produkcyjny, umożliwiając dyrekcji fabryk maksymalizację
wydajności produkcji, redukcję ilości odpadów oraz stworzenie bezpieczniejszego środowiska pracy
dla swoich załóg.
Z drugiej jednak strony komponenty tych technologii, zarówno
sprzęt, jak i oprogramowanie, mają
tendencję do krótkiej żywotności.

Nowa generacja drukarek 3D
będzie alternatywnym środkiem
zabezpieczania potrzeb firm
przemysłowych na trudne do
znalezienia na rynku części
zamienne do starszego sprzętu.

Źródło: EU Automation
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W miarę jak nowsze wersje tych samych komponentów są
wprowadzane na rynek, producenci wyposażenia oryginalnego (OEM) mogą kończyć produkcję wersji nabytej przez firmę
przemysłową, czyniąc ten komponent przestarzałym.
Gdy przestarzałe komponenty ulegają awarii, trudnym
może się okazać znalezienie podobnych zamienników. A zatem zarządzanie przestarzałością w zakładzie przemysłowym
jest kluczowe, ponieważ awaria czy nieprawidłowe funkcjonowanie przestarzałych komponentów naraża firmę na ryzyko
kosztownych przestojów lub nawet na konieczność modernizacji całego systemu.
Specjaliści od inżynierii materiałowej badają obecnie
potencjał produkcji addytywnej do zarządzania niektórymi
aspektami przestarzałości. Podstawową ideą jest to, że gdy jakiś komponent nie jest już produkowany przez firmę OEM, to
można go po prostu wytworzyć za pomocą druku 3D.
Na przykład siły powietrzne USA rozpoczęły badania nad
wykorzystaniem technologii druku 3D do produkcji części zamiennych do starych samolotów, wykorzystując oprogramowanie Figure 4 3D Printing Platform firmy 3D Systems. Wojskowi specjaliści zbadają, jak ta platforma może odtworzyć
komponenty do samolotów, które nie są już produkowane.
Siły powietrzne USA często potrzebują części wycofanych
z produkcji z powodu przestarzałych maszyn, niewystarczającej dokumentacji czy zbyt wysokich kosztów wytworzenia.
A ponieważ części zamienne mogą być wytworzone znacznie
szybciej i w mniejszych partiach za pomocą produkcji addytywnej, nie jest już wymagana minimalna wielkość zamówienia. To może zredukować czas, jaki samoloty spędzają na ziemi oraz potrzebę posiadania przestrzeni magazynowej.

Kwestia elektroniki

Co prawda technologia produkcji addytywnej jest bardzo
obiecująca w przypadku produkcji części do samolotów, jednak nadal są pytania, na które należy znaleźć odpowiedź,
zanim technologia ta stanie się standardem rozwiązywania
problemów z przestarzałością w innych gałęziach przemysłu.
Przede wszystkim nie jest jasne, do jakiego stopnia produkcja addytywna może pomóc w zarządzaniu przestarzałością komponentów elektronicznych. Ten sektor jest jednym
z tych, które najbardziej cierpią z powodu konsekwencji stale skracającej się żywotności komponentów, spowodowanej
szybkością, za jaką nowe produkty i rozwiązania są wypuszczane na rynek.
Wprawdzie niemal każdy komponent mechaniczny mógłby być wytworzony za pomocą drukarki 3D, jednak znacznie trudniej jest, chociaż teoretycznie nie jest to niemożliwe,
wydrukować coś takiego, jak płytka drukowana czy kable
i przewody. Jednak nawet jeśli byłoby to możliwe, producenci
powinni przeanalizować koszty i złożoność druku 3D takich
komponentów.
Posiadanie w zakładzie przemysłowym możliwości produkcji addytywnej może wymagać początkowej inwestycji

oraz wyznaczonego zespołu inżynierów projektantów. Co
prawda takie inwestycje mogą mieć sens w środowisku badawczo-rozwojowym, jednak produkowanie części zamiennych, które są wykorzystywane tylko okazjonalnie, może być
nieopłacalne.
W takich przypadkach jak ten znacznie szybciej i taniej
będzie skorzystać z oferty producenta elementów automatyki,
który specjalizuje się w zamiennikach przestarzałych komponentów. Chociaż przestarzałość jest nieunikniona w każdym
środowisku produkcyjnym, firmy przemysłowe nie muszą się
już męczyć ze znalezieniem zamienników.
Części zamienne wytworzone za pomocą druku 3D mogą
być odpowiedzią na potrzebę znalezienia zamienników dla
przestarzałych części, jednak całkowicie nie zastąpią potrzeby
istnienia silnej sieci sprzedaży części w całych Stanach Zjednoczonych.
Claudia Jarrett jest menedżerem na obszar USA
w firmie EU Automation.

n

Prototypy
wyprodukowane
za pomocą
technologii
druku 3D.
Źródło: 3D
Automation

Szczegół operacji druku 3D. Źródło: EU Automation
www.utrzymanieruchu.pl 		
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Najważniejsze trendy w druku 3D na 2022
Prognozy HP Inc.
Przerwane łańcuchy dostaw w ostatnich latach dla wielu firm były ogromnym wyzwaniem – szczęśliwie druk
3D może pomóc tę sytuację rozwiązać. Co więcej, w czasach coraz większej troski o środowisko druk 3D
staje się jednym z ważnych narzędzi, które pomagają zadbać o minimalizację zużycia zasobów naturalnych
i obniżenie emisji CO2. Co jeszcze? O najnowszych trendach w druku 3D opowiada Emilio Juárez,
wiceprezes EMEA sekcji druku 3D w HP Inc.
I Rosnące znaczenie zrównoważonego
rozwoju

Przedsiębiorstwa oraz konsumenci coraz częściej domagają
się bardziej zrównoważonych produktów i opakowań, co ma
wpływ na strategie związane z łańcuchem dostaw. Kiedy pod
koniec 2020 roku HP przeprowadziło ankietę wśród decydentów zajmujących się globalną produkcją cyfrową i drukiem 3D,
przytłaczająca większość (89%) stwierdziła, że zmienia swoje
modele biznesowe, a co najmniej 9 na 10 badało nowe, bardziej
zrównoważone modele łańcucha dostaw. Druk 3D zapewnia bardziej zrównoważone metody produkcji, począwszy od
zrównoważonego projektowania, które eliminuje zbędną wagę
i odpady, a skończywszy na produkcji lokalnej, która prowadzi
do zmniejszenia śladu węglowego.

Przykład wdrożenia: Decathlon
Decathlon używa technologii druku 3D HP w ADDLAB,
firmowym laboratorium wytwarzania przyrostowego. Zakład
produkuje części zamienne do produktów Decathlon, a także
oferuje inne usługi, w tym projektowanie prototypów, walidację projektów i produkcję małych narzędzi. Od momentu zainstalowania dwóch drukarek HP Multi Jet Fusion w ADDLAB
w 2016 roku, Decathlon może produkować funkcjonalne części
o złożonych detalach w określonej skali, zwiększać wydajność,
usprawniać procesy przepływu pracy i ukierunkowywać się na
nowe zastosowania. Jednak przede wszystkim firma obniżyła
swój ślad węglowy dzięki możliwości ponownego wykorzystania materiałów HP 3D.
Przykład wdrożenia: L'Oreal
L'Oréal, największa na świecie firma kosmetyczna, współpracuje z HP w celu zwiększenia elastyczności produkcji, stworzenia nowych opakowań i zdobycia doświadczeń klientów,
a także zapewnienia większej elastyczności w odpowiedzi na
zmiany zwyczajów zakupowych konsumentów. Firma planuje
wykorzystać cyfrową sieć produkcyjną HP w swoim globalnym
łańcuchu dostaw, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez wydajną produkcję części tam, gdzie i kiedy są one potrzebne.

II Nowa era masowej personalizacji

Produkcja cyfrowa zrewolucjonizuje szereg dużych gałęzi przemysłu; będzie napędzać innowacje i stworzy nową wartość,
szczególnie w branżach takich jak zdrowie i well-being, które
obecnie czekają na rewolucję.
Wysoce spersonalizowany sektor zdrowia i wellness to branża, w której widzimy największy potencjał dużego wzrostu. Ludzie dążą i nadal będą dążyć
do uzyskania lepszych efektów zdrowotnych w oparciu
o indywidualne potrzeby. Na przykład, ortotyka i protetyka to
szybko rosnące możliwości dla produkcji przyrostowej, szczególnie w odniesieniu do masowej personalizacji.
Emilio Juárez, wiceprezes EMEA sekcji druku 3D w HP Inc.
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Po drugie, jesteśmy szczególnie podekscytowani perspektywą zastosowania technologii addytywnych
w masowej produkcji z metalu, biorąc pod uwagę, że jest to najszybciej rozwijający się segment tradycyjnego rynku druku 3D.
Technologia HP Metal Jet umożliwia produkcję unikalnych,
pełnowartościowych części, zastępując produkcję masową.
Producenci samochodów, tacy jak Volkswagen, i producenci
sprzętu sportowego, jak na przykład Cobra Golf, coraz częściej
wykorzystują technologie 3DP, takie jak metal binder jetting do
produkcji elementów konstrukcyjnych i spersonalizowanych
części.
Przykład wdrożenia: Arize
Obecnie współpracujemy z przemysłem zajmującym się
ortotyką kończyn dolnych, aby zmienić status quo dzięki nowemu, kompleksowemu cyfrowemu rozwiązaniu ortotycznemu
Arize, zapewniającemu wydajność i możliwości dostosowania
do indywidualnych potrzeb, które nie są możliwe w tradycyjnych procesach produkcyjnych.
Przykład wdrożenia: Volkswagen
Volkswagen wykorzystuje części wyprodukowane w technologii HP Metal Jet do budowy słupka A w modelu T-Roc
Cabriolet. Te części strukturalne przeszły pomyślnie certyfikację w testach zderzeniowych, a jednocześnie ważą prawie o połowę mniej niż konwencjonalne komponenty. We współpracy
z klientami, w tym z firmą Volkswagen, kontynuujemy testy
i wdrażanie zastosowań produkcyjnych. Ten trend prowadzi
nas do opracowania szerszego komercyjnego systemu Metal
Jet, który będzie dostępny w 2022 roku.
Przykład wdrożenia: LMI
Laser Modelling Israel (LMI), pionier w branży szybkiego
projektowania prototypów, wykorzystuje technologię HP Multi
Jet Fusion do produkcji skomplikowanych i realistycznych modeli drukowanych w 3D, które pomagają chirurgom i lekarzom
w przeprowadzaniu skomplikowanych operacji.
Zastosowanie drukarek HP Multi Jet Fusion do produkcji prototypów przez LMI niesie wiele korzyści. Po pierwsze,
drukowane części są niezwykle tanie, mogą być produkowane
szybko i często. Kolejną zaletą jest materiał, z którego wykonany jest produkt końcowy, który można nie tylko pomalować
na kolor skóry, ale także wysterylizować, dzięki czemu jest
wystarczająco bezpieczny, aby umieścić go w pobliżu sal operacyjnych. Nieoceniona jest również dokładność – kontrola
jakości w drukarce pomaga zminimalizować liczbę błędów
i umożliwia łatwe oraz dokładne śledzenie postępu prac. Co

więcej, technologia HP pozwala na wyprodukowanie modelu
w jednym zestawie, co oznacza, że nie ma potrzeby drukowania
wielu oddzielnych części.
Ponadto klienci, w tym SmileDirectClub w USA i Impress
w Europie, nadal przesuwają granice w dziedzinie pielęgnacji
jamy ustnej, wykorzystując druk 3D do wytwarzania wysoce
spersonalizowanych produktów na skalę przemysłową.

III Druk 3D jako sposób na innowacje
w łańcuchach dostaw

W następstwie globalnej pandemii firmy zaczynają opracowywać nowe strategie łańcucha dostaw, aby zabezpieczyć
się przed jego przyszłymi przerwaniami, w tym zmiennymi
cyklami globalnego handlu gospodarczego. Zaawansowane
rozwiązania druku 3D mogą im pomóc w przyspieszeniu tej
transformacji. Spodziewamy się, że branże będą zwracać uwagę
na druk 3D, aby udoskonalić tradycyjne łańcuchy dostaw oraz
uczynić je bardziej wydajnymi i elastycznymi. Oprócz nowych
zastosowań, wierzymy, że pojawią się zupełnie nowe ekosystemy i partnerstwa, ponieważ firmy będą starały się dostarczać
większą wartość klientom końcowym. Już teraz obserwujemy
ten trend w branży konsumenckiej, przemysłowej, opieki zdrowotnej i motoryzacji.
Przykład wdrożenia: Nissan
Nissan wykorzystuje technologię druku 3D firmy HP, aby
tchnąć życie w starsze samochody. Globalny producent samochodów produkuje na żądanie drukowane w 3D części zamienne do starszych modeli firmy, aby rozwiązać problem „długiego
ogona” części zamiennych, których nie da się utrzymać przez
dłuższy czas w tradycyjnych procesach produkcyjnych.
Przykład wdrożenia: L'Oreal
Oprócz realizacji celów związanych ze zrównoważonym
rozwojem, firma L'Oréal wykorzystała technologię HP Multi
Jet Fusion, aby szybko reagować na zmiany w swoich procesach
produkcyjnych i liniach produkcyjnych. Firmy współpracowały nad szybkim zaprojektowaniem i zwiększeniem skali dużych ilości regulowanych „krążków”, umożliwiających firmie
L'Oréal przenoszenie, napełnianie i etykietowanie produktów
z większą sprawnością, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów
o 33 procent i oszczędność czasu o 66 procent. Możliwość dostosowania krążków okazała się również cenna podczas pandemii COVID-19, zapewniając Grupie L'Oréal dodatkową
elastyczność w reagowaniu na zmiany w zachowaniach zakupowych konsumentów.

n

O firmie HP
HP Inc. tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi. Szerokie portfolio produktów firmy obejmuje drukarki, komputery osobiste, urządzenia mobilne oraz rozwiązania i usługi, które sprostają
nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Więcej informacji na temat HP (NYSE: HPQ) można znaleźć pod
adresem www.hp.pl
www.utrzymanieruchu.pl 		
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TEMAT Z OKŁADKI

DRUK 3D

BENTLEY MOTORS

Bentley zwiększa możliwości druku 3D
do produkcji nowych komponentów
•	Dzięki inwestycji wartej 3 miliony funtów Bentley
Motors podwaja możliwości produkcyjne
w fabryce w Crewe w zakresie druku 3D.
•	W 2021 roku w nowoczesnym obiekcie Additive
Manufacturing wyprodukowano rekordową
liczbę 15 000 komponentów.
•	Innowacyjna technologia umożliwia stworzenie
min. sprzętu potrzebnego do wykonania części
historycznych modeli, narzędzi wspomagających
codzienną pracę czy osłon na twarz, używanych
w związku z trwającą pandemią.
•	W przyszłości technologia będzie
wykorzystywana przy procesie personalizacji
samochodów marki Bentley.

B

entley Motors ujawnił szczegóły dotyczące podwojenia
zdolności produkcyjnych zakładu Additive Manufacturing
(AM), który mieści się w siedzibie firmy w Crewe w Anglii. Dzięki inwestycji wartej 3 miliony funtów, w 2021 roku
w obiekcie wyprodukowano ponad 15 000 komponentów.
Modernizacja umożliwi także szersze wykorzystanie zaawansowanych
technologii oraz jeszcze większą personalizację samochodów.
To kolejny krok w realizacji strategii firmy, która zakłada stworzenie
długoterminowego, zrównoważonego modelu biznesowego, a tym samym pozwoli jej pozostać w czołówce postępu technologicznego.

Innowacyjne technologie wsparciem w procesie
produkcji

Systemy wykorzystywane w obiekcie są uznawane za jedną z najszybciej
rozwijających się technologii na świecie. Zespół badawczo-rozwojowy
firmy Bentley zidentyfikował już szeroką gamę elementów przeznaczonych do wydrukowania. Wśród nich są narzędzia wspomagające pracę, sprzęt potrzebny do wykonania części historycznego modelu Bentley
Blower Continuation, a nawet osłony twarzy, przeznaczone dla sektora
opieki zdrowotnej, w związku z trwającą pandemią COVID-19.
W obiekcie AM stworzono fizyczne komponenty kilku prototypów
samochodów marki Bentley, w tym pełnowymiarowych modeli układu
napędowego i modeli tuneli aerodynamicznych. Zaawansowane technologie zostały również wykorzystane przy produkcji części modeli samochodów Bentley, które brały udział w wyścigach Pikes Peak Challenge
w Ameryce.
Dzięki zastosowanym unowocześnieniom firma przyspieszyła rozwój produktu, dzięki czemu jest zdolna wytwarzać dużą ilość części, bez
konieczności zlecania ich produkcji firmom zewnętrznym. Jest to spójne
ze strategią firmy Beyond100, której celem jest przywództwo w zakresie
zrównoważonej mobilności.
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Inwestycja przekuta w oszczędności

W zakresie produkcji części innowacyjny system umożliwia uzyskanie
oszczędności na poziomie 50%. Ponadto, działając przez całą dobę, zakład jest w stanie wyprodukować tysiące komponentów w ponad 25 różnych opcjach materiałowych.
Aktualnie trwają szkolenia dla pracowników firmy, podczas których
dowiadują się, w jaki sposób mogą skorzystać z tego nowoczesnego procesu w swojej pracy.
– Ta inwestycja ma duży wpływ na naszych pracowników, ponieważ
tworząc zaawansowane narzędzia, które wspomagają doskonalenie procesów produkcyjnych, znacząco wspieramy ich pracę. Patrząc w przyszłość,
widzę ogromny potencjał, dzięki któremu ta innowacyjna technologia może
się rozwijać, a także szansę na jeszcze większe możliwości personalizacji samochodów naszych klientów – zwraca uwagę Peter Bosch, członek zarządu Bentley ds. produkcji.

O marce

Bentley Motors to jedna z najbardziej pożądanych marek samochodów luksusowych na świecie. W siedzibie firmy w Crewe
znajdują się wszystkie działy marki – projektowania, R&D, mechaniki oraz cztery linie produkcyjne modeli: Continental, Flying
Spur, Bentayga i Mulsanne. Połącznie wyrafinowanego rzemiosła, opartego na umiejętnościach przekazywanych z pokolenia
na pokolenie, z inżynierską biegłością oraz najnowocześniejszą
technologią stanowi wyróżnik Bentleya jako jednej z brytyjskich
marek samochodów luksusowych. Bentley stanowi przykład brytyjskiego wytwórstwa wysokiej jakości w najlepszym wydaniu.
W zakładach w Crewe pracuje około 4000 osób. W Polsce oficjalni dealerzy samochodów Bentley znajdują się w Warszawie
i w Katowicach.
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PRODUKTY
NORD DRIVESYSTEMS

Cyfryzacja w technice napędowej: Zyski dla użytkownika
wynikające z analizy danych z napędów
Konserwacja predykcyjna to ciągła analiza stanu w celu proaktywnej konserwacji
maszyn i urządzeń oraz wykrywania zmian,
skrócenia przestojów i zwiększenia wydajności całego zakładu. Konserwacja zorientowana na status zastępuje tradycyjną konserwację opartą na czasie.
W przypadku systemów napędowych
w wymagających środowiskach produkcyjnych, gdzie przekładnie przemysłowe pracują we wrażliwych zastosowaniach, a ich
awaria może spowodować poważne uszkodzenia, szczególnie w intralogistyce, przemyśle spożywczym lub sektorze ciężkim,
monitorowanie stanu uzupełnia tradycyjne
trio napędowe (przekładnia, silnik elektryczny i przetwornica częstotliwości) zapewniając podwyższony poziom bezpieczeństwa
i niezawodności. Monitorowanie stanu dla
konserwacji predykcyjnej okazuje tutaj swoją wartość: W oparciu o inteligentne algorytmy i oprogramowanie w środowisku IIoT,
połączone w sieć jednostki napędowe mogą
gromadzić swoje dane o stanie we własnym
sterowniku PLC falownika i wstępnie przetwarzać je wraz z danymi podłączonych
czujników i siłowników. Wynik wstępnego
przetwarzania lub kompletne dane można
opcjonalnie przesłać do urządzenia brzegowego. Tam dane wszystkich podsystemów
są zarządzane i oceniane. Są one następnie
dostępne jako wstępnie wybrane i edytowane inteligentne dane do dalszego wykorzystania i przejrzystej wizualizacji.

Analiza danych zamiast samego
odczytu danych

Konkretnym przykładem zastosowania jest
bezczujnikowe określanie optymalnego czasu wymiany oleju na podstawie temperatury oleju. Wynika to z faktu, że temperatura
oleju ma kluczowe znaczenie dla starzenia
się oleju w przekładniach. Informacje te
w połączeniu z dostępnymi parametrami
przekładni oraz określonymi parametrami
eksploatacyjnymi pozwalają precyzyjnie wyliczyć czas wymiany oleju. Fizyczny czujnik
temperatury nie jest wymagany. Wstępne
www.utrzymanieruchu.pl 		

Szybka, wydajna i kompleksowa ocena danych analogowych i cyfrowych przez
inteligentny sterownik PLC w technologii napędowej NORD stanowi podstawę
monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej.
Fot. NORD DRIVESYSTEM
przetwarzanie danych napędowych odbywa
się w zintegrowanym sterowniku PLC przemiennika częstotliwości NORD, który służy
jako jednostka analizująca. Klient ma dostęp do obliczonych danych za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów.

Właściwa architektura
oprogramowania PLC dla każdego
rozwiązania

Wyposażenie napędowe można opcjonalnie rozbudować i dostosować do danego
zadania automatyzacji. Klienci mogą wybrać
zadania (monitorowanie napędu, sterowanie napędem, sterowanie procesem), które
chcą bezpośrednio przenieść do napędu.
W mniejszych obszarach produkcyjnych
ta skalowalność daje możliwość zdobycia
pierwszych doświadczeń przed reorganiza-

cją zakładu. Dostępne są trzy poziomy konfiguracji. Na pierwszym poziomie sterownik
PLC jednostki napędowej wykonuje jedynie
monitorowanie napędu. Parametry napędu
są wstępnie przetwarzane w sterowniku PLC
i przekazywane do systemu sterowania wyższego poziomu, który jest odpowiedzialny
za sterowanie napędem i procesem. Na
poziomie średnim PLC integruje sterowanie
napędem, a także obsługuje funkcje związane z napędem. Na wyższym poziomie konfiguracji sterownik PLC falownika całkowicie zastępuje system sterowania wyższego
poziomu. Oprócz komunikacji z jednostką
sterującą, lokalne zarządzanie danymi bez
połączenia z Internetem może opcjonalnie
zastosować dane.
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PRODUKTY
ECOCLEAN CONNECT

Połączenie zapewniające lepszą produktywność
i konkurencyjność
Zwiększające się wymagania jakościowe, coraz więcej projektów specyficznych dla danego klienta i krótsze terminy dostaw – wyzwania stojące przed firmami produkcyjnymi stają
się coraz bardziej różnorodne. Automatyzacja,
cyfryzacja i łączność to kluczowe warunki żeby
je pokonać. Firma Ecoclean wspiera cyfrową
transformację procesów mycia detail za pomocą innowacyjnego rozwiązania w chmurze
Ecoclean Connect.
Konkurencyjność firmy i przyszły rozwój
zależą w dużym stopniu od tego, jak efektywnie i szybko potrafi odpowiedzieć na
zmieniające się wymagania klientów i rynku.
Wśród nich są rosnące wymagania jakościowe, identyfikowalność w łańcuchu wartości
dodanej, niezawodność dostaw, elastyczność
i ekonomiczność. Sam rozwój techniczny
maszyn wykorzystywanych do produkcji nie
jest wystarczający, żeby sprostać temu zadaniu. Potrzebne są dostosowane rozwiązania
software'owe, które minimalizują interfejsy
i interwencje manualne, zapewniają wysoki
stopień przejrzystości i pozwalają na pełną
łączność.

Ecoclean Connect – optymalne
pozyskiwanie danych procesu
mycia

Te wymagania zostały wzięte pod uwagę
przy tworzeniu innowacyjnego rozwiązania
w chmurze Ecoclean Connect. Określone
dane wygenerowane przez układ sterujący
maszyny myjącej są przenoszone w zaszyfrowanej formie do chmury poprzez bezpieczne
połączenie. Są przechowywane, oszacowane,

Za pomocą panelu obsługi tego rozwiązania, Ecoclean Connect wyświetla wszystkie
dane urządzenia i procesu na komputerze lub tablecie.  Źródło zdjęć: Ecoclean GmbH
analizowane i inteligentnie połączone w platformie IoT (Internet Rzeczy) przy użyciu najnowszej technologii i infrastruktury. Dzięki
temu to narzędzie do digitalizacji tworzy wartość dodaną w następujących obszarach:
• Monitorowanie stanu: wyświetla status
maszyny na podstawie danych online; wizualizacja procesu, łącznie z preselekcją i sekwencją kroków; historia danych roboczych; przegląd kluczowych wskaźników efektywności
(KPI), takich jak wykorzystanie i efektywność;
archiwum wiadomości i statystyki.
• Dokumentacja: przegląd wszystkich
wykonanych procesów mycia; indywidualne
raporty, łącznie z parametrami procesu; zarządzanie programami mycia z historią wersji
i raportowaniem; biblioteka wszystkich kluczowych dokumentów związanych z urządzeniem; oś czasu dla ważnych wydarzeń.
• Planowanie
produkcji:
wyświetlanie Całkowitej Efektywności
Sprzętu (OEE) oraz
dostępności i wykorzystania; przegląd czasu pracy

i wydajności; monitorowanie wszystkich maszyn w systemie, niezależnie od czasu i miejsca (zarządzanie float); statystyki wiadomości.
• Serwisy zapobiegawcze: wyświetlanie
statusu urządzenia w dowolnym momencie
w przyszłości; specyficzne prognozy konserwacyjne dla pomp, grzałek, zaworów motylkowych i filtrów; zalecenia serwisowe dla
tworzenia planów serwisów zapobiegawczych
i zautomatyzowanych instrukcji konserwacji.
• Łączność: połączenie ze strukturami
kontrolnymi wyższego poziomu poprzez
wspólne protokoły interfejsu; zoptymalizowany interfejs do Ecoclean Service; usługa automatycznych powiadomień em e-mail.
Dane wyświetlane są w prosty i czytelny
sposób na komputerze lub tablecie.

Pakiety dostosowane do Państwa
potrzeb

Żeby sprostać różnorodnym potrzebom
i wymaganiom klientów, usługa Ecoclean
Connect jest dostępna w następujących pakietach: Comfort, Premium i Premium Plus.
Konto demo pozwala uzyskać wgląd w działanie tego rozwiązania bezpłatnie i bez zobowiązań.


Digitalizacja i łączność są koniecznymi warunkami sprostania
wielu wymaganiom związanym z produkcją, jak np.
Identyfikowalność, rosnące wymagania jakościowe czy
niezawodność dostaw.
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HITACHI ENERGY

Hitachi Energy przedstawia transformatory EconiQ™
Hitachi Energy ogłosiła wprowadzenie transformatorów EconiQ™, będących wyrazem
celu przedsiębiorstwa: wspierania zrównoważonej przyszłości energetycznej dla
wszystkich.
Zaprojektowane w sposób ekoefektywny i oparte na naukowych metodologiach
zapewniających transparentność, transformatory EconiQ są kolejnym dowodem zaangażowania światowego lidera technologii
i rynku sieci energetycznych w dążenie do neutralności węglowej – celu określonego w strategicznym
planie firmy Sustainability
2030. W swoim ostatnim
komunikacie
prasowym
Hitachi Energy ogłosiła, że
jest orędownikiem pilnej
transformacji energetycznej poprzez pionierskie
technologie, które pomogą
przyspieszyć
osiągnięcie
neutralnej węglowo przyszłości.
Poprzez
dostosowywanie poziomów napięcia, transformatory mają
kluczowe znaczenie dla
zapewnienia
wydajnego
i bezpiecznego przepływu
energii elektrycznej. Od momentu jej wytworzenia do końcowego wykorzystania, przechodzi ona średnio przez cztery do pięciu
transformatorów. Szacuje się, że w tym procesie, na drodze strat cieplnych, urządzenia
te zużywają prawie pięć procent energii elektrycznej wytwarzanej na całym świecie.
Transformatory EconiQ wnoszą dodatkową wartość dla środowiska w zakresie dekarbonizacji, zwiększonego bezpieczeństwa
ludzi, ochrony ekosystemów i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów w całym cyklu
życia transformatora. Transformatory będą
dostosowywane do konkretnych wymagań
klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju
przy wykorzystaniu sprawdzonych metodologii naukowych, takich jak środowiskowa analiza cyklu życia*.
Przykładowo, jeden z transformatorów
EconiQ – 115/21 kilowoltów (kV), 40 megawww.utrzymanieruchu.pl 		

wolt-amperów (MVA) – powinien zmniejszyć
emisję dwutlenku węgla o około 23 procent1
w ciągu całego cyklu życia, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na
eutrofizację i toksyczności wody o około 15
procent. Wyeliminowałby również wpływ na
środowisko związany z rzadkimi przypadkami
wycieku oleju mineralnego.
− Rozwiązanie pilnego problemu globalnej transformacji energetycznej wymaga

nu pomaga chronić otaczające ekosystemy
przed ryzykiem zanieczyszczenia i zwiększa
bezpieczeństwo ludzi. W pierwszej fazie
transformatory EconiQ będą dostępne dla
aplikacji izolowanych cieczą.
Transformatory są produkowane w fabrykach Hitachi Energy przy użyciu energii
elektrycznej wolnej od paliw kopalnych.
W swoim planie Sustainability 2030 firma wyznaczyła sobie cel osiągnięcia neutralności

zarówno współpracy, jak i innowacji − powiedział Bruno Melles, szef biznesu Transformatorów w Hitachi Energy. − Jestem podekscytowany współtworzeniem rozwiązań
z zakresu zrównoważonego rozwoju wraz
z naszymi klientami – a nasze transformatory
EconiQ™ bezpośrednio pomagają przyspieszyć podróż w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich.
Transformatory EconiQ zostały opracowane z wykorzystaniem zasad ekoprojektowania, aby zmaksymalizować zrównoważony rozwój w całym cyklu życia. W ramach
projektów kluczowe aspekty są dalej optymalizowane, aby uzyskać m.in. zwiększoną
wydajność energetyczną i odpowiedzialne
wykorzystanie materiałów poprzez procesy takie jak recykling i utylizacja odpadów.
Zastosowanie biodegradowalnych płynów
izolacyjnych o wyższej temperaturze zapło-

węglowej we własnej działalności operacyjnej i spodziewa się, że do 2022 roku zrealizuje pierwszy cel, jakim jest wykorzystanie
100% energii elektrycznej wolnej od paliw
kopalnych w ramach własnej działalności.

Ekoefektywne portfolio EconiQ™
firmy Hitachi Energy

Na początku roku Hitachi Energy przedstawiła swoje ekoefektywne portfolio EconiQ™,
które obejmuje produkty, usługi i rozwiązania o udowodnionej wyjątkowej skuteczności
w zakresie ochrony środowiska w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi


* Wspomniany przykład transformatora EconiQ
uwzględnia miks energetyczny w Unii Europejskiej
i opiera się na analizie cyklu życia, która zakłada
35 lat eksploatacji i 75-procentowe obciążenie
transformatora.
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OD PODSTAW

FELIETON

Ryszard Nowicki

Jakie stado, taki lider – jaki lider, takie stado

P

o trwającym kilka lat sporze sfinalizowały się na
poziomie rządowym negocjacje w sporze (w zasadzie nie międzykrajowym a międzyregionalnym) o wodę. K. Kilian (były prezes PGE) ocenia, że z powodu ich opieszałości Polska zapłaci
za spór wielokrotnie wyższą cenę, niż powinna. No cóż, jaki
lider, takie negocjacje. Jakie negocjacje, takie skutki finansowe.
Od ponad 20 lat trwam w przekonaniu, że krajowa energetyka pozostaje w tyle za krajową chemią o jakieś 20 lat
w zakresie dojrzałości implementacji Systemów Nadzoru
Stanu Technicznego (SNST) na nowych inwestycjach oraz
przy modernizowaniu starych. Czy to bardzo źle? Może nie
„bardzo”. Ten dystans… na Ukrainie, Białorusi i w Rosji oceniam na jeszcze większy. Jacy liderzy, takie dystanse.
W ramach debaty, na ubiegłorocznej konferencji dedykowanej UR w energetyce wygłosiłem pogląd, że organizacja
krajowych koncernów energetycznych różni się od podejścia prezentowanego przez koncerny (i to nie tylko energetyczne) w krajach wyżej od naszego rozwiniętych. Tam
bowiem UR bazuje na danych przetwarzanych w informacje
użyteczne dla tegoż UR przez koncernowe centra diagnostyczne. Spotkałem się z ostrą ripostą jednego z prezesów
dużego koncernu. Stwierdził, że kwestia „Centrum Usług
Wspólnych” w koncernie była dyskutowana i postanowiono,
że takie Centrum nie będzie tworzone, bo najlepiej jest tak,
jak jest (=dotąd było). Z autorytarną mądrością zbiorową
trudno dyskutować. Acz zwracam uwagę: co innego „Centrum Usług Wspólnych”, a co innego „Koncernowa Grupa
Diagnostyczna”. Jaka świadomość argumentów za i przeciw,
taka organizacja. Jakie postrzeganie i rozumienie rzeczywistości, taka organizacja. Jaka organizacja, takie koszty UR.
Jakie koszty, taki wynik finansowy.
Od ponad dekady prezentuję oficjalnie pogląd, że
SIWZ-y w zakresie wymagań formułowanych dla SNST maszyn i urządzeń dla inwestycji w energetyce są redagowane
ogólnikowo, w licznych przypadkach błędnie i bez śladu
nawiązania do idei Przemysłu 4.0. Pisząc krótko: bardzo
niekompetentnie. Kilka lat temu na konferencji UR dedykowanej energetyce zasugerowałem, że może taka uwspólnotowiona organizacja, jaką jest Towarzystwo Gospodarcze
Polskie Elektrownie, podjęłaby się trudu opracowania brygu pomocnego na ww. okoliczność. Wszak celami TGPE
są m.in.: „inicjowanie postępu technicznego” oraz „inicjowanie wzorcowych opracowań”. Kamień w wodę. Minęło
kilka lat. Aktualnie buduje się w Polsce kilka bloków, dla
których wymagania dla SNST zostały znowu sformułowane
na poziomie jakościowym zbliżonym do prezentowanego
w przeszłości. Czasem myślę, że najważniejszym wydaje się
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mieć dobre samopoczucie. Jacy liderzy, takie postrzeganie
i kształtowanie rzeczywistości. Jakie zorganizowanie, taka
efektywność UR i czasami produkcji.
W bliskiej przeszłości uruchomionych zostało w kraju
kilka bloków energetycznych, na których skonfigurowanie
SNST turbozespołów nie przystaje do najnowszych wymagań, nie tylko najlepszych na tę okoliczność praktyk inżynierskich, ale również najnowszych (obowiązują już od
kilku dobrych lat) powszechnie uznawanych standardów
międzynarodowych. W sytuacji, w której narusza się najlepsze praktyki dla najbardziej krytycznej maszyny wirnikowej, czyż można mieć nadzieję, że nie są one naruszane dla
innych maszyn wirnikowych? Nadzieję można mieć, ale…
nadzieje sobie, a rzeczywistość sobie. Są wciąż tacy, co to
wierzą, że wiara czyni cuda. Łatwiej żyć z nadzieją i głęboką
wiarą, niż pogłębiać wiedzę i umiejętności.
Na początku tego wieku miałem przyjemność być zaproszonym na kilkudniowe spotkanie menedżerskiej kadry
technicznej przedsiębiorstw chemicznych z prezentacją mającą realizować jeden z punktów programu: nowoczesność
w systemach nadzoru. Na zakończenie spotkania organizatorzy, dbając o proporcje między wysiłkiem umysłowym
i fizycznym uczestników, zorganizowali pieszą wycieczkę
w góry. Pogoda dopisała. Na jej zakończenie podszedł do
mnie prezes dużego przedsiębiorstwa i spytał, czy byłbym
skłonny udzielić mu korepetycji w temacie wystąpienia.
Trudno odmówić. Pojechałem. Dwugodzinna rozmowa
przy zamkniętych drzwiach i wyłączonych telefonach. Nie
mam wątpliwości, że w przedsiębiorstwie tym dążenie do
nowoczesności przyspieszyło. Nie mam też wątpliwości, że
jaskółka wiosny nie czyni.
W czerwcu 2021 opublikowany został kolejny raport
EIS, w którym została przeprowadzona, jak co roku, ocena
innowacyjności krajów europejskich. W gronie 27 krajów
Polska zajmuje miejsce 24., wyprzedzając Łotwę, Bułgarię
oraz Rumunię. Wymienione kraje wraz ze Słowacją, Węgrami i Chorwacją zakwalifikowane zostały do innowacyjnych
niemowlaków. Ocena Polski jest na poziomie ~50, podczas
gdy czterech europejskich liderów w przedziale ~140…150.
Panta rhei: w podobnym raporcie, opublikowanym rok
wcześniej, miejsce Polski było takie samo, ale ocena o ~20%
wyższa. Jakie zarządzanie, taki trend rozwojowy. Jakie trendy „rozwojowe”, taka przyszłość.
Takie stado, jaki lider. Grunt to synekury?
Ryszard Nowicki – niezależny ekspert
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie systemów nadzoru
i diagnostyki stanu technicznego majątku produkcyjnego.
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Szkolenia

Szkolenia
dla utrzymania ruchu
2022

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

Harmonogram szkoleń na 2022 rok
18.03.2022
31.03.2022
15.04.2022
12.05.2022
19.05.2022
26.05.2022
02.06.2022

WIOSNA:
Zarządzanie częściami zamiennymi
Organizacja i przygotowanie pracy
w służbach utrzymania ruchu
Lean Maintenance w utrzymaniu ruchu
(5S, OPL, VSM, SMED, A3…)
Zarządzanie projektami w procesach
produkcyjnych
Rozwiązywanie problemów w parku
maszynowym
Zarządzanie częściami zamiennymi
Autonomiczne Utrzymanie Ruchu, czyli
jak wdrożyć TPM

15.09.2022
29.09.2022
13.10.2022
27.10.2022
10.11.2022
17.11.2022
01.12.2022

JESIEŃ:
Zarządzanie częściami zamiennymi
Organizacja i przygotowanie pracy
w służbach utrzymania ruchu
Lean Maintenance w utrzymaniu ruchu
(5S, OPL, VSM, SMED, A3…)
Zarządzanie częściami zamiennymi
Zarządzanie projektami w procesach
produkcyjnych
Rozwiązywanie problemów w parku
maszynowym
Zarządzanie energią i redukcja
konsumpcji

Specjalna oferta on-line:
cena za każdą osobę za szkolenie zostaje obniżona z 998 zł do 598 zł
Więcej informacji na stronie www.utrzymanieruchu.pl/szkolenia

Wiemy, że potrzebujesz rzetelnego partnera,
który wesprze Cię fachową wiedzą i doświadczeniem.

WIEDZA
+ PRAKTYKA
Otrzymujesz wsparcie naszych inżynierów oraz innowacyjne
produkty i rozwiązania, dostosowane do Twoich potrzeb.

Micropilot FWR30 – bezprzewodowa radarowa sonda poziomu z chmurą Netilion lub SupplyCare
• Przejrzystość – ciągły i bezpieczny dostęp do informacji o napełnieniu
zbiorników w dowolnej lokalizacji
• Praktyczność – zakup przez internet, unikatowa łatwość montażu
i uruchomienia, wieloletnia żywotność baterii
• Industry 4.0 – wybierz pakiet usług Endress+Hauser w chmurze,
dopasowanych do Twoich potrzeb
• Dokładność i powtarzalność – mały kąt wiązki pasma 80 GHz i swoboda
zmian rodzaju substancji w zbiorniku

Chcesz dowiedzieć się więcej?
www.pl.endress.com/fwr30

