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Jak napisać procedurę zadania konserwacyjnego  s. 22



INTELIGENTNE
SMAROWANIE ŁOŻYSK 
Zdalny monitoring i optymalne 
smarowanie łożysk

System OnTrak SmartLube jest wyjątkowym systemem łączącym 
zdalny ciągły monitoring z optymalnym smarowaniem 
monitorowanych łożysk. Dzięki zdalnemu smarowaniu opartemu na 
znajomości stanu łożysk możesz znacząco obniżyć ryzyko ich awarii. 

UMÓW SIĘ Z NAMI NA DEMONSTRACJĘ I ZOBACZ 
DZIAŁANIE SYSTEMU W CZASIE RZECZYWISTYM! 

UE SYSTEMS EUROPE - JERZY HALKIEWICZ    
+48 510 518 832  |  jurekh@uesystems.com

SYSTEM MODUŁOWY
Każdy OnTrak może 

obsłużyć do 16 czujników. 
OnTrak pozwala na 
dodawanie tysięcy 

czujników do jednego 
zbiorczego widoku danych.

KOMUNIKACJA
(Ethernet, wi-fi lub sieć 

komórkowa).

PUNKTOWA 
SMAROWNICA

Podawaj smar precyzyjnie, 
w momencie gdy jest to 

konieczne, wykorzystując 
16 punktowych smarownic 
na jedną skrzynkę OnTrak.

MOBILNY PODGLĄD
Możliwość podglądu 
danych na każdym 

urządzeniu obsługującym 
przeglądarki internetowe: 
PC, laptopie, tablecie czy 

smartfonie.

POWIADOMIENIA
Wbudowany 

konfigurowalny system 
zdarzeń pozwala na 

wyświetlanie i przesyłanie 
powiadomień 

o przekroczeniach 
przez e-mail czy SMS.

System wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe, dzięki czemu wykrywa 
problemy z łożyskami w najwcześniejszej fazie, jednocześnie pozwalając 
na optymalne smarowanie.

Dokonuj smarowania łożysk zdalnie poprzez jedno kliknięcie, podając 
zawsze właściwą ilość odpowiedniego smaru.

Wszystkie dane są dostępne w czasie rzeczywistym z dowolnego 
urządzenia poprzez przejrzyste widoki danych.

System zawiera punktowe smarownice: nigdy więcej problemów 
smarowniczych!

Łatwe w montażu, tanie i proste w rozbudowie.

Łatwa integracja z istniejącymi bazami danych i systemami CMMS.
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Drodzy Czytelnicy

Michael Majchrzak, 
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

Michael Majchrzak, wydawca 
michael.majchrzak@trademedia.pl 

Na świecie rozpowszechniła się opinia, że najważniejszym skutkiem pandemii CO-
VID-19 jest przyśpieszenie transformacji cyfrowej w zakładach przemysłowych, co 
było spowodowane koniecznością wykonywania pracy zdalnej oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom. Jednym z największych czynników towarzyszących 
tej konieczności technologicznej stała się potrzeba monitorowania oraz analizowa-

nia wszystkich danych pochodzących z hal fabrycznych w celu zdalnego i wydajnego zarządzania 
procesami przemysłowymi. W  dzisiejszym środowisku produkcyjnym, opartym na technologiach 
IIoT, większość danych potrzebnych do tej analizy pochodzi ze sterowników brzegowych oraz prze-
mysłowych komputerów PC. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu do czasów, gdy firmy produk-
cyjne, aby wykonywać tego rodzaju analizy, inwestowały w duże systemy informatyczne obsługujące 
całe przedsiębiorstwo, takie jak ERP i MPP II. Obecnie, przy wykorzystaniu technologii chmury ob-
liczeniowej oraz przetwarzania danych na krawędzi sieci do analizy danych, firmy mogą rozpocząć 
cyfryzację od małych kroków – instalując czujniki na kilku maszynach i wykonując analizę danych 
z tych czujników jako oddolną zamiast odgórnej. Jest to znacząca zmiana w strategii – przejście od 
złożonej i kosztownej metody analizy do prostszej i lepiej dostosowanej do użytkownika, co jest wy-
nikiem lepszych strategii technologii IT/OT oraz IIoT. W tym numerze magazynu I&UR, w temacie 
z okładki opisujemy, w jaki sposób rozpocząć skuteczny program wdrażania technologii IIoT oraz 
wykorzystywać przetwarzanie danych na krawędzi i odpowiednie oprogramowanie analityczne do 
kompletnej wizualizacji pracy i stanu technicznego maszyn oraz procesów produkcji. Trwa tendencja 
do wykorzystywania do analizy danych coraz tańszego sprzętu i oprogramowania.

Pozostańmy w temacie przemysłowej analizy danych oraz IIoT. W artykule zatytułowanym „Naj-
lepsze praktyki predykcyjnego utrzymania ruchu, opartego na technologii IIoT” Glen Schulz, prezes 
Grupy FDT – międzynarodowej organizacji non-profit – wyjaśnia, w jaki sposób technologia FDT 
umożliwia oparte na chmurze monitorowanie zasobów dla urządzeń realizujących procesy przemy-
słowe oraz stanowi elastyczne rozwiązanie do wdrożenia predykcyjnego utrzymania ruchu, opartego 
na Przemysłowym Internecie Reczy, czyli IIoT. Dzięki takiemu utrzymaniu ruchu firmy przemysłowe 
mogą zredukować koszty wsparcia, zwiększyć dyspozycyjność sprzętu oraz dostarczać użytecznych 
informacji personelowi technicznemu, pracującemu na obiektach w zakładach lub w terenie. 

Cyberzagrożenie w Polsce wzrasta, a ilość naruszeń danych w naszym kraju w ciągu ostatniego 
roku zdecydowanie się zwiększyła. W tym numerze magazynu zajmujemy się tym samym tematem, 
jednak w formie wywiadu, przeprowadzonego z jednym z wiodących ekspertów od cyberbezpieczeń-
stwa w USA, Bradem Bonnette, dyrektorem technicznym w firmie Wood Automation and Control. 
Brad Bonnette radzi, jak często firmy powinny dokonywać oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa, poda-
je zalecenia dotyczące cyberbezpieczeństwa dla systemów sterowania SCADA i opartych na PLC oraz 
wyjaśnia, czy stosowanie systemów przewodowych i przechowywanie wszystkich danych w zakła-
dach jest bezpieczniejsze od stosowania systemów sieciowych. W rozmowie poruszono także temat 
szkoleń dla personelu zakładów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W tym wydaniu nasz raport z rynku obejmuje systemy UPS, wykorzystywane do zasilania awa-
ryjnego w fabrykach w Polsce. Raport dotyczy głównych typów systemów UPS oraz zawiera wypo-
wiedzi i komentarze głównych dostawców z tej branży na polskim rynku.

Ten artykuł i wiele innych, przeznaczonych do pomocy inżynierom zajmującym się utrzymaniem 
ruchu w przemyśle, publikujemy w tym wydaniu magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Życzę 
wszystkim miłej lektury i pogodnego lata. Do zobaczenia jesienią!
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Klienci produktów motion plastics – od przewodów do napędów po przekładnie – wciąż szybko otrzymywali 
bardzo dużą część swoich zamówień w 2021 r. Plan inwestycji w produkcję i łańcuch dostaw z 2019 roku pomógł 
sprostać wzrostowi popytu. To intensywne zwiększanie skali potrwa do 2023 r., także z myślą o konflikcie w Ukrainie. 
Skoncentrowaliśmy się na celu firmy: ulepszyć to, co się porusza w sposób neutralny pod względem emisji CO2, bez 
produkowania odpadów z tworzyw sztucznych, i stać się „najlepszą firmą do współpracy”. 

– W ciągu jednego roku sprzedaż wzrosła o 234 
miliony euro, przy niemalże takich samych ce-
nach sprzedaży do końca roku, a wszystko to przy 
produkcji i pozyskiwaniu we własnym zakresie – 
nigdy wcześniej nie mogliśmy się tym pochwalić 
– stwierdza Frank Blase, CEO firmy igus. – Nasi 
koledzy dokonali cudów. I mieliśmy szczęście re-
alizować nasze plany inwestycyjne nawet w słab-
szym 2020 roku. Obroty w 2021 roku wyniosły 
961 mln euro.

O  32% większe obroty niż w  2020 roku 
to także 26% więcej niż w  rekordowym 2019. 
W tym roku rozpoczęła się również realizacja 
planu, który wewnętrznie określany jest jako 
„No. 1 Catalogue”: od tego czasu zwiększyli-
śmy ilość pozycji magazynowych o  ponad 80 
000. W  15 światowych centrach dystrybucyj-
nych odsetek produktów katalogowych wysyła-
nych tego samego dnia lub w ciągu 24 godzin 
wzrósł do co najmniej 25%. – Prawdopodobnie 
dlatego wzrost sprzedaży jest niemalże taki sam 
we wszystkich liniach produktów – stwierdził 
Blase. Poprawił się również sklep internetowy. 
W  2021 sprzedaż internetowa wzrosła o  55%.  

– Klienci muszą mieć możliwość natychmiasto-
wego podjęcia decyzji, czy rozwiązanie z tworzy-
wa sztucznego jest odpowiednie do ich zastoso-
wania, a następnie szybko je otrzymać. Według 
Franka Blase to część celu bycia „najlepszą firmą 
współpracującą.   

500 nowych wtryskarek 
– kontynuujemy główne 
inwestycje 
Wojna w Ukrainie i niedobory na wielu ryn-
kach powodują, że igus jeszcze więcej inwestu-
je w dostępność materiałów w krótkim czasie. 
Jednocześnie firma stale rozwija swoje moce 
produkcyjne. Od 2020 produkcja w  Kolonii 
została zwiększona o  300 wtryskarek. Zamó-
wiono już kolejnych 200 sztuk. Oczekuje się, 
że nowy budynek produkcyjny w  Kolonii, 
z  dodatkowymi 20 000 m² powierzchni pro-
dukcyjnej, zostanie ukończony 1 maja 2023. 
Już w 2021 wybudowano nowe magazyny na 
12 000 stanowisk paletowych. Plany dalszej 
rozbudowy „igus Campus” w Kolonii, dla któ-
rych firma nabyła przyległe powierzchnie ma-

jące 20 000 m², są obecnie w toku. W 35 zagra-
nicznych oddziałach obszar rozrostu placówek 
wyniósł łącznie 60 000 m². 

168 innowacji – wyższa 
wydajność w produkcji chipów 
Klienci z ponad 50 branż nieustannie przycho-
dzą do igus z  nowymi wyzwaniami. Jednym 
z  przykładów są przewody dla pomieszczeń 
cleanroom  do produkcji chipów: – Nowatorskie 
rozwiązania w zakresie elastycznych przewodów, 
takie jak e-skin flat, są bardzo potrzebne, zwłasz-
cza w dynamicznie rozwijającym się przemyśle 
półprzewodników – mówi Peter Mattonet, dy-
rektor działu pomieszczeń cleanroom w firmie 
igus. – Możliwość wymiany przewodu w  cią-
gu kilku minut to rewolucja w produkcji, która 
zwiększa wydajność. 

W  drugim roku pracy zdalnej tempo in-
nowacji w firmie igus nie zwolniło – dowodem 
tego jest 168 nowych produktów, takich jak koła 
zębate motion plastics produkowane metodą 
formowania wtryskowego, z  740 różnymi ar-
tykułami dostępnymi w sklepie internetowym. 
Tylko w 2021 r. czteroletni dział smart plastics 
wprowadził na rynek dwanaście nowych pro-
duktów do monitorowania stanu, konserwacji 
predykcyjnej i  IoT. W  połączeniu z  monito-
rowaniem w  czasie rzeczywistym przewodów 
Ethernet i  zintegrowanym, zasilanym energią 
słoneczną czujnikiem stanu „EC.I”, klienci 
mogą teraz całkowicie uniknąć nieoczekiwa-
nych przestojów maszyn.  

IGUS

Rekordowy rok przekroczony dzięki 188 000 
aktywnych klientów – igus zwiększa możliwości 
dostaw i rośnie o 32% 

32% wzrost i 80 000 więcej produktów 
dostępnych z magazynu – igus GmbH 
kontynuuje inwestycje w produkcję 
i możliwości dostawcze: w kampusie igus 
w Kolonii w budowie jest kolejne 20 000 
m² powierzchni produkcyjnej.   Źródło: igus
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Cyfryzacja – inżynieria „zrób to 
sam” w sieci 5000 razy dziennie 
Ekonomiczna integracja robota z  ustaloną 
ceną za pośrednictwem konsultacji online – tę 
obietnicę spełnia platforma RBTXpert, któ-
rą firma igus uruchomiła w  2021 jako usługę 
cyfrową i osobistą. Przed złożeniem oferty, na 
obszarze testowym o powierzchni 400 m², eks-
perci sprawdzają wymagania klientów. Koszty 
typowych rozwiązań wynoszą 8500 euro za 
sprzęt i 20 godzin pracy integracyjnej – równo-
wartość kilku miesięcy zwrotu z inwestycji. Na 
arenie międzynarodowej usługa jest już dostęp-
na w  siedmiu krajach, a  dla kolejnych 14 jest 
w przygotowaniu. Dzięki trzem nowym narzę-
dziom online łączna liczba usług internetowych 
wzrosła do 58. Według Franka Blase interne-
towa inżynieria „zrób to sam”, tylko w zeszłym 
roku, podwoiła dodaną wartość dzienną do 
5000 zastosowań. 

Postęp – neutralność 
klimatyczna, oszczędność 
zasobów, recykling 
W drodze do osiągnięcia produkcji neutralnej 
klimatycznie do 2025 – obecnie 95% w zakre-
sie poziomu emisji 1 i  2 (protokół dotyczący 
gazów cieplarnianych) – firma igus zrealizo-
wała w  zeszłym roku różne projekty: łącznie 
100 starszych wtryskarek zostało zastąpionych 
modelami o 40% bardziej energooszczędnymi. 
Zarządzanie energią zostało dodatkowo zop-
tymalizowane, a certyfikat ISO w tym zakresie 
został wydany pod koniec marca. Firma igus 
posadziła 15 687 drzew w 23 krajach. Produk-

cja odpadów z  tworzyw sztucznych, których 
nie można bezpośrednio poddać recyklingowi, 
zmniejszyła się o  21%. Globalny program re-
cyklingu prowadników „eko-prowadnik” rów-
nież rozrósł się w  ostatnich latach i  wkroczył 
na arenę międzynarodową. Tej wiosny firma 
igus zaprezentuje swój pierwszy e-prowadnik 
wykonany w 100% z materiałów pochodzących 
z programu recyklingu „eko-prowadnik”. 

Bezsmarowy świat 
Firma zaprezentowała te i  ponad 100 innych 
innowacji motion plastics wiosną 2022 roku, 
począwszy od kwietnia, kiedy cyfrowe targi igus 
motion plastics wejdą w trzeci rok istnienia. 

Frank Blase: – W  tej chwili, oczywiście, 
wszyscy jesteśmy poruszeni trudną sytuacją ludzi 
na wojnie i ogromną walką polityczną na świe-
cie. Ale oprócz wielu inicjatyw pomocy staramy 
się nadal koncentrować na postępie technicznym. 
Ulepszanie świata ruchu za pomocą motion 
plastics – to marzenie firmy igus. Na przykład 
poprzez koncept bezsmarowości.  Według da-
nych firmy jeden litr oleju przedostający się do 
środowiska zanieczyszcza milion litrów wody 
pitnej. Według danych z  2006 roku 22,7 mi-
liona ton smarów zanieczyszcza gleby i  wody 
na całym świecie, każdego roku.  Coraz więcej 
klientów zwraca się do igus w  poszukiwaniu 
bezsmarowego rozwiązania. – Mamy nadzieję, 
że zobaczymy się na targach branżowych i  już 
nie możemy się doczekać, kiedy znajdziemy tam 
wiele innowacji firmy igus – w tym bardzo różne, 
dotyczące mobilności.”

 n

IGUS

Targi METAL 
2022 już we 
wrześniu
Już od 20 do 22 września 2022 
roku hale Targów Kielce wypełni 
najnowsza oferta urządzeń i usług 
dedykowanych branży odlewniczej. 

 „Przemysłowa Jesień” od lat ściąga do Kielc czo-
łowe firmy międzynarodowego sektora odlewni-
czego. W trakcie targów będzie można zapoznać 
się z  szeroką gamą produktów poświęconych 
branży odlewniczej i pozyskać nowych klientów. 
Targi to także doskonała okazja do podtrzyma-
nia dotychczasowych kontaktów biznesowych. 
W  programie wydarzenia zaplanowano liczne 
konferencje i  seminaria branżowe. Targi Metal 
oraz towarzyszące im wystawy: Targi Obróbki 
Cieplnej Metali HEAT TREATMENT, Między-
narodowe Targi Aluminium i Technologii, Ma-
teriałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALU-
MINIUM&NONFERMET, Targi Recykling oraz 
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz 
Badań Nieniszczących CONTROL-TECH od 
lat stanowią obowiązkową pozycję w kalendarzu 
branży odlewniczej. Podczas kilku wrześnio-
wych dni Kielce stają się stolicą światowego od-
lewnictwa. Ostatnia, pandemiczna edycja targów 
zgromadziła ponad 150 firm z  Polski, Austrii, 
Czech, Danii, Niemiec, Francji, Włoch, Słowa-
cji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Indii, 
Japonii oraz Stanów Zjednoczonych. Kieleckie 
targi odlewnicze z  przyjemnością odwiedzają 
m.in. członkowie Stowarzyszenia Dostawców 
Maszyn i Materiałów dla Odlewni AMAFOND, 
które jest wieloletnim Partnerem wystawy. War-
to wspomnieć, iż od lat parterami wydarzenia są 
liczące się w branży zagraniczne organizacje od-
lewnicze. Do tej pory targi METAL wraz z towa-
rzyszącymi wystawami wspierały, między inny-
mi: Chińskie Stowarzyszenie Odlewnicze (CFA) 
i  Włoskie Stowarzyszenie Dostawców Odlew-
niczych Amafond. Zgłoszenia odbywają się za 
pośrednictwem Portalu Klienta na stronie www.
metal.targikielce.pl. Już dziś zachęcamy do zapo-
znania się z Portalem i rezerwacji powierzchni na 
nadchodzące wydarzenia. Nie czekaj na ostatnią 
chwilę!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: 
https://www.targikielce.pl/en/metal

 n

W Kolonii, w igus GmbH zainstalowano łącznie 500 nowych wtryskarek, a 100 starszych 
zastąpiono modelami o 40% bardziej energooszczędnymi. Do 2025 roku igus chce, aby 
jego produkcja była neutralna dla klimatu – osiągnięto już 95%.  Źródło: igus
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ABB, we współpracy z  Hyundai Engineering 
i  Técnicas Reunidas, zainstaluje w  komplek-
sie Olefin III rozproszony system sterowania 
(DCS) ABB Ability™ System 800xA. Po inte-
gracji architektury sterowniczej systemu na 
całym kompleksie, będzie można w czasie rze-
czywistym monitorować i analizować produk-
tywność instalacji i  poszczególnych zasobów, 
zarządzać zużyciem energii i  optymalizować 
procesy produkcyjne.

  Generowane na bieżąco dane pozwolą 
operatorowi podejmować lepsze decyzje, m.in. 
w  zakresie ścisłej kontroli zużycia surowców, 
poziomów energii czy też produktów ubocz-

nych z procesów. Wszystko to przełoży się na 
wydajniejsze wykorzystanie energii elektrycz-
nej i pomoże w realizacji celu redukcji emisji 
CO2 o 30 proc. na każdą tonę produktu.

Oprócz systemu sterowania, ABB dostar-
czy również kilka systemów mających zagwa-
rantować jak najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa w  poszczególnych instalacjach – m.in. 
Burner Management System (BMS), Emergen-
cy Shutdown System (ESD) i  High-Integrity 
Pressure Protection System (HIPPS). Zostaną 
one uzupełnione rozwiązaniem z zakresu bez-
pieczeństwa cybernetycznego.

– Od wielu lat dostarczamy do PKN Orlen 

zaawansowane technologie z  zakresu automa-
tyki, zasilania, aparatury kontrolno-pomiaro-
wej i  cyfryzacji. Nasze systemy wspierają mię-
dzy innymi wytwarzanie ekologicznego glikolu 
w rafinerii w Trzebini. Cieszymy się, że możemy 
uczestniczyć w ambitnych projektach dla polskiej 
petrochemii, które realizowane są zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju – powiedział Piotr 
Szkoda, dyrektor sprzedaży biznesu Przemysłu 
Energetycznego ABB w Polsce.

Składające się z różnych kombinacji węgla 
i wodoru olefiny służą do produkcji wielu pro-
duktów codziennego użytku – higienicznych, 
czyszczących czy medycznych. Stanowią m.in. 

•  Rozwiązania ABB pomogą spółce PKN Orlen 
w zmniejszeniu emisji CO2 o 30 proc. na tonę 
produktu w kompleksie Olefin III – głównie etylenu 
i propylenu.

•  Inwestycja o wartości 13,5 mld zł zwiększy moce 
produkcyjne zakładu o ok. 60 proc. i obejmie 
obszar o powierzchni blisko 100 ha (odpowiednik 
140 boisk piłkarskich).

•  Zaawansowane systemy automatyki i sterowania 
ABB będą odpowiadać m.in. za zachowanie 
odpowiedniej jakości produktu, analizę zużycia 
surowców i monitoring konsumpcji energii, 
zwiększając tym samym ogólną wydajność 
produkcji.

ORLEN

Dzięki ABB PKN Orlen zmniejszy emisję CO2 o 30%

Platforma Przemysłu Przyszłości w  ramach 
swojej działalności edukacyjnej przygotowała 
raport, w  którym zidentyfikowano i  przedsta-
wiono najważniejsze koncepcje związane z cy-
fryzacją łańcuchów wartości w  klastrach. Pu-
blikacja służyć będzie nie tylko jako pomoc dla 

koordynatorów i pracowników grup przedsię-
biorstw, ale może być przydatna także dla tych 
firm, które chcą usprawnić swoje działania pro-
dukcyjne i sprzedażowe poprzez ich cyfryzację.  

– Zapewnienie odpowiedniego poziomu 
cyfryzacji klastrów w  najbliższych latach bę-

Wraz z cyfryzacją biznesu transformacji ulegają także łańcuchy wartości, stop-
niowo zmierzając w kierunku całkowitej digitalizacji. Słabo rozwinięte sieci do-
staw czy brak rzetelnych systemów rejestracji danych to tylko niektóre bariery, 
które zidentyfikowała powołana przez Platformę Przemysłu Przyszłości Grupa 
ds. Cyfryzacji Łańcuchów Wartości.  24 maja br. w Platformie Cyfrowej Przemy-
słu Przyszłości został opublikowany raport, w którym zaprezentowano nie tylko 
wyniki analizy uwarunkowań cyfryzacji łańcuchów wartości, ale również wskaza-
no skuteczne metody na jej przeprowadzenie.

PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI

Cyfryzacja łańcuchów wartości  
w klastrach przemysłowych   

dzie stanowiło o  ich przewadze konkurencyjnej. 
W kontekście burzliwych zmian w otoczeniu wy-
wołanych obecnymi i przyszłymi kryzysami, digi-
talizacja łańcuchów wartości staje się podstawą 
ich stabilności i odporności – opowiada dr Piotr 
Kryjom, zastępca dyrektora Działu Strategii 
i Rozwoju w Platformie Przemysłu Przyszłości. 

Identyfikacja i zrozumienie mechanizmów 
kierujących procesem kształtowania łańcuchów 
wartości jest wyzwaniem, z którym mierzą się 
ośrodki badawcze oraz grupy doradców na 
całym świecie. W opracowaniu omówiono za-
gadnienie modelowania procesów zarządzania 
organizacją klastrową, a  także warunki osią-
gnięcia pełnej dojrzałości cyfrowej. Wyniki pra-
cy ekspertów PPP w postaci raportu dostępne 
są bezpłatnie już od 24 maja w Platformie Cy-
frowej Przemysłu Przyszłości. 

Bezpłatne opracowania dostępne są na Plat-
formie Cyfrowej Przemysłu Przyszłości. Logo-
wania można dokonać za pośrednictwem stro-



www.utrzymanieruchu.pl   INŻYNIERIA & UTRZYMANIE RUCHU  II kwartał 2022  7

element włókien syntetycznych wykorzystywa-
nych w środkach ochrony osobistej PPE. Glo-
balny rynek olefin, który w 2020 roku szacowa-
no na 232 mld USD, ma rosnąć około 4,5 proc. 
rocznie, aby w 2028 roku osiągnąć wartość pra-
wie 340 mld USD. Wzrost jest wynikiem po-
pytu konsumpcyjnego, ale i coraz szerszego za-
stosowania w przemyśle tworzyw sztucznych.

– W  ramach naszej strategii zrównowa-
żonego rozwoju, ABB wspiera swoich klientów 
w ograniczeniu ich emisji CO2 w sumie o ponad 
100 megaton rocznie     do 2030 roku. Nasza 
wiedza ekspercka i  wiodąca technologia DCS 
dla złożonych procesów produkcyjnych pomogą 
PKN Orlen zmaksymalizować zwrot z inwesty-
cji – dodaje Brandon Spencer, dyrektor global-
nego biznesu Przemysłu Energetycznego ABB.

Zakończenie projektu rozbudowy kom-
pleksu instalacji planowane jest na 2024 rok, 
a uruchomienie produkcyjne na początek 2025 
roku. Aby mieć pewność, że harmonogram zo-
stanie zachowany, ABB wdroży swoją unikalną 
metodę realizacji projektów Adaptive Execu-
tion™. Metoda wykorzystuje rozwiązania cy-
fryzacji i wirtualizacji, aby usprawnić i ustan-
daryzować procesy zgodnie z podejściem typu 
agile. Dzięki nowej metodzie firma jest w stanie 
skrócić czasy dostaw nawet do 30 proc., czas 
rozruchu do 40 proc., a także wygenerować do 
40 proc. oszczędności w ramach nakładów ka-
pitałowych powiązanych z automatyką.

 www.abb.com   n

Spółka WEG Poland powstała oficjalnie 
w marcu 2021 r., a otwarcie tego nowego od-
działu podkreśla wzrost i rozwój firmy w cią-
gu ostatniej dekady. Kraje Europy Środkowej 
i  Wschodniej były zawsze dla WEG ważnym 
rynkiem. Firma jest obecna w Polsce od ponad 
dziesięciu lat i  utrzymuje wieloletnie relacje 
biznesowe w tym regionie przez inne europej-
skie oddziały, zapewniając wsparcie techniczne 
i handlowe oraz szybką obsługę dotychczaso-
wym klientom. 

Nowy magazyn w  Polsce będzie począt-
kowo skupiał się na dostawach silników ni-
skonapięciowych zgodnych ze standardami 
IEC o  klasie sprawności IE3 i  IE4 oraz silni-
ków komutowanych elektronicznie (WECM) 
o klasie sprawności IE6, zaprojektowanych dla 
sektora HVAC. W  planach jest jednak także 
poszerzenie oferty magazynowej o  produkty 
do systemów automatyki, takie jak seria prze-
mienników CFW, seria softstarterów SSW oraz 
urządzenia sterujące. Dzięki dostępnemu bliżej 
wsparciu oferowanemu przez nową placówkę 
w Europie Środkowej firma WEG Poland bę-
dzie mogła dostarczyć klientom w Polsce do-
wolny wybrany przez nich silnik w dużo krót-
szym czasie.

WEG otworzył także imponujący nowy 
magazyn w  Niemczech do obsługi rynków 
środkowoeuropejskich. W  pełni zautomaty-
zowany, supernowoczesny obiekt będzie ściśle 
współpracował z  nowym polskim oddziałem, 
aby zapewniać wysoki standard obsługi i szyb-
szy dostęp do silników i sprzętu, jakiego mogą 
potrzebować klienci w Polsce. 

Polska jest szybko rozwijającą się gospo-
darką, w której sektory intensywnie wykorzy-
stujące technologię, takie jak produkcja proce-
sowa, HVAC oraz obróbka, przechodzą okresy 
wzrostu. Firma WEG Poland będzie miała do-
skonałe warunki, aby zapewniać specjalistycz-

ne wsparcie i doradztwo tym sektorom, kiedy 
przedsiębiorstwa będą chciały dalej rozwijać 
działalność.

– Europa Wschodnia jest dla WEG kluczo-
wym rynkiem. Oddział ten będzie zaopatrywał 
niektóre z  najważniejszych sektorów w  Polsce 
w nasz wiodący na świecie sprzęt i udostępniał 
specjalistyczną wiedzę – powiedział Łukasz 
Grzybowski, dyrektor generalny WEG Poland. 
– Naszym pierwszym krokiem jest zapewnienie 
klientom pełnego wsparcia technicznego i  apli-
kacyjnego oraz dostarczanie kompleksowego 
asortymentu silników elektrycznych o  wysokiej 
klasie sprawności IEC do wszystkich zastoso-
wań. Obok silników będziemy oferować pełny 
wybór produktów z  zakresu automatyki i  roz-
wiązań cyfrowych.

– Nowa placówka w  Polsce wzmacnia fir-
mową strategię rozwijania działalności na ska-
lę światową – dodał Elder Stringari, dyrektor 
międzynarodowy w WEG. – Otwarcie nowego 
oddziału w Polsce pozwoli firmie oferować na-
szym klientom w krajach wschodnioeuropejskich 
wsparcie techniczne i handlowe na nowym po-
ziomie dostosowanym do ich potrzeb.

Więcej informacji o produktach i usługach 
WEG można znaleźć na stronie internetowej 

www.weg.net/institutional/GB/en/
n

Czołowy producent silników i napędów WEG otworzył oddział handlowy w 
Polsce zgodnie z przyjętą przez grupę strategią rozwijania działalności zarówno 
w Europie, jak i na arenie globalnej. Nowy oddział w Skawinie koło Krakowa 
będzie obsługiwał rynek polski, czeski i słowacki. Placówka pozwoli firmie WEG 
dostarczyć każdy silnik do klientów w Polsce w ciągu kilku dni oraz oferować 
skuteczniejsze wsparcie lokalne na polskim rynku.

WEG

Producent silników i napędów 
otwiera nowy oddział w Polsce

ny https://platforma.przemyslprzyszlosci.gov.pl 
Platforma Cyfrowa to interaktywne narzędzie, 
które łączy przedsiębiorców z  organizacjami 
wsparcia rozwoju Przemysłu 4.0. 

***** 
Platforma Przemysłu Przyszłości to orga-

nizacja, której celem jest budowa Przemysłu 
4.0 w Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eks-
perckiego w  zakresie transformacji cyfrowej 
oraz rozwija kadry przedsiębiorstw. Organizuje 
szkolenia i  promuje nowatorskie rozwiązania 
z  obszarów: inteligentnej analizy danych, au-
tomatyzacji, komunikacji ludzi z  maszynami, 
wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeń-
stwa. Platforma Przemysłu Przyszłości pomaga 
w procesie modernizacji i transformacji bizne-
su, tak aby krajowe firmy stawały się jak naj-
bardziej konkurencyjne na rynku globalnym. 
PPP jest fundacją skarbu państwa nadzorowaną 
przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl   n
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Wycinarka HT WU-2 świetnie sprawdzi się 
zarówno w dużych zakładach przemy-
słowych , jak i w tych mniejszych oraz w 

warsztatach mechanicznych – wszędzie tam, gdzie 
dostęp do uszczelki „od ręki” ma znaczenie dla 
ciągłości pracy uszczelnianych urządzeń.

Urządzenie to pozwala na precyzyjne wycina-
nie uszczelek z różnych materiałów dla średnic do 
1000 mm, o grubościach do 8 mm (płyty syntetycz-
ne) lub 3 mm (płyty grafitowe, zbrojone).

Wycinarka HT WU-2 jest urządzeniem wy-
sokiej jakości, produkowanym od ponad 15 
lat, więc sprawdzonym przez wielu odbior-
ców. Wśród zadowolonych nabywców jest 
wiele firm, m.in. z branży energetycznej, ga-
zowniczej, chemicznej, rafineryjnej, spożyw-
czej oraz firm zewnętrznych (tzw. outsourcingo-
wych) zajmujących się na zlecenie utrzymaniem 
ciągłości ruchu w zakładach przemysłowych.  
O zaletach wycinarki niech świadczy fakt, że wielu z 
naszych klientów nabywa u nas kolejne urządzenia.

Jedną z największych zalet tego urządzenia jest 
jej mobilność – dzięki niewielkiej wadze pozwala 

ona na przygotowanie potrzebnej uszczelki w każ-
dym miejscu, gdzie mamy dostęp do energii elek-
trycznej.

Kolejną korzyścią jest brak konieczności trzyma-
nia na stanie magazynowym uszczelek o różnych 
rozmiarach. Wystarczy posiadać odpowiednią ilość 
płyt uszczelniających, aby w sytuacji awaryjnej w 
przeciągu kilkunastu minut mieć gotową uszczel-
kę. Pozwala to także na częściowe uniezależnienie 
się od dostaw zewnętrznych, które zawsze obar-
czone są ryzykiem opóźnień.

Wycinarka HT WU-2 charakteryzuje się łatwo-
ścią obsługi, dlatego wycinanie nią uszczelek nie 
wymaga specjalnego doświadczenia. Dzięki napę-
dowi elektrycznemu oszczędza nasz czas w porów-
naniu z urządzeniami ręcznymi, szczególnie jeżeli 
potrzebne jest wycięcie większej ilości uszczelek.

Dzięki stosunkowo prostej konstrukcji oraz do-
stępności części zamiennych (nożyki, paski klino-
we) wycinarka może prawidłowo funkcjonować 
przez wiele lat.

 n

Produkowana przez firmę HTH-Novotech Elektryczna Wycinarka HT WU-2 
przeznaczona jest do wycinania uszczelek okrągłych z płyt uszczelkowych, np. 
gumowych, teflonowych, EPDM, syntetycznych, aramidowych czy grafitowych 
(także zbrojonych). 

Elektryczna Wycinarka Uszczelek 
HT-WU2

NOVOTECH

FIRMA PREZENTUJE
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ZALETY:
• uniwersalność
• mobilność
• niezawodność
• wysoka jakość
• trwałość
• krótki czas „produkcji” uszczelki
• dostępność części zamiennych
• polska produkcja

DANE TECHNICZNE WYCINARKI HT-WU2:

Średnica uszczelki      max  [mm]
                                     min.  [mm]

1000
60

Grubość max płyty [mm] 8,0

Szerokość pierścienia max  [mm]
                                      min.  [mm]

140
3

Napęd elektryczny [kW] 0,12 (230 V/50 Hz)

Prędkość [obr/min.] 30

Gabaryty (dł. x szer. x wys.) [mm] 1150 x 240 x 230

Masa [kg] 18 www.gasket-cutter.com
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ENERGIA SOLARNA

SOLAREDGE TECHNOLOGIES

Moc wytwarzana z paneli fotowoltaicznych w Polsce jest rekordowo wysoka. W 2020 roku te 
instalacje wyprodukowały trzy razy więcej energii niż rok wcześniej1. Jednak w obliczu wciąż niepewnej 
przyszłości Michał Marona, Country Manager SolarEdge Technologies w Polsce, analizuje rolę, jaką energia 
odnawialna, a w szczególności energia słoneczna, może odegrać w pomocy sprzedawcom i producentom  
w obniżeniu kosztów i zabezpieczeniu ich firm w niepewnej przyszłości.

Węgiel pozostaje głównym źródłem energii 
w Polsce, odpowiadając za 70% całkowi-
tej produkcji energii elektrycznej w kraju 
w 2020 roku. Jednak rynek energii zaczął 
się zmieniać, a udział energii odnawial-

nej ma wzrosnąć z 10,75% na koniec 2020 roku do 21% do 
2030 roku2. Wśród odnawialnych źródeł energii fotowolta-
ika jest najszybciej rozwijającym się sektorem. Oczekuje się, 
że polski rynek energii słonecznej będzie kontynuował swój 
szybki rozwój, osiągając roczny wzrost na poziomie 35% i ge-
nerując 8,3  GW mocy w  2024 roku3. Jednym z  czynników 
napędzających tę zmianę jest unijny system handlu upraw-
nieniami do emisji, w ramach którego przemysł obciążany jest 
kosztami emisji CO2, co ma zachęcać do inwestowania w ni-
skoemisyjne źródła energii. Polityka ta oznacza, że w Polsce 
emisja tony dwutlenku węgla kosztuje teraz 12 razy więcej niż 
cztery lata temu4, a w przyszłym roku spodziewane są dalsze 
podwyżki cen.

Ponieważ koszty nadal odgrywają dużą rolę, a  budżety 
pozostają zamrożone, ten gwałtowny wzrost zachęcił firmy 
we wszystkich branżach do poszukiwania sposobów uela-
stycznienia modeli operacyjnych i  zainwestowania środków 
w celu zwiększenia długoterminowej efektywności, obniżenia 
kosztów i zabezpieczenia przychodów. Wiele firm zdaje sobie 
obecnie sprawę, że inwestowanie w odnawialne źródła energii 
może nie tylko poprawić społeczną odpowiedzialność ich biz-
nesu (CSR), ale także stanowić kluczowy sposób na obniżenie 
ryzyka poprzez obniżenie kosztów energii. 

Dla sprzedawców i producentów argumenty za inwesto-
waniem w energię odnawialną są szczególnie atrakcyjne. Po-
mimo podejmowanych w ostatnich latach prób zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie bardziej 
energooszczędnych technologii w obszarach takich jak oświe-
tlenie i chłodzenie, rachunki za energię elektryczną pozostają 
wysokie i oczekuje się, że więcej obiektów przejdzie na działal-
ność w trybie 24/7.

Wśród firm, które stawiają na zrównoważony rozwój, 
jest Amazon. W  2020 r. ten gigant detaliczny zainwestował 
w nowe projekty słoneczne i wiatrowe o łącznej mocy ponad 
4 GW, co według tej firmy jest największą inwestycją w ener-

gię odnawialną w ciągu jednego roku wykonaną przez jeden 
podmiot.5 

I na pewno nie jest to jedyna taka firma. Firma Pepsico 
ogłosiła ostatnio plany inwestycji o  wartości 1  mld PLN na 
rozwój w  Polsce najbardziej zrównoważonego energetycznie 
zakładu. Zakład powinien korzystać w 100% z  energii odna-
wialnej i być samowystarczalny właśnie dzięki instalacji foto-
woltaicznej, a w przyszłości firma planuje dodatkowo zbudo-
wać na miejscu farmę słoneczną6. 

Ponadto w listopadzie 2020 r. w Warszawie zaprezentowa-
no pierwszy sklep zasilany w 100% energią odnawialną. Sklep 
oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii eko-
logicznych, w tym panele fotowoltaiczne na dachu i kinetycz-
ną podłogę, która przekształca kroki w energię7. 

W  styczniu 2021 r. Gorazdze Cement SA, lokalna spół-
ka zależna niemieckiej firmy Heidelbergcement, podpisała 
pierwszą w Polsce umowę zakupu energii bez dofinansowania 
(PPA). Dzięki mocy 64,6 MWp ta farma fotowoltaiczna jest 
największą elektrownią słoneczną w kraju i będzie dostarczać 
firmie energię słoneczną przez następne 10 lat. 

Ten rodzaj partnerstwa jest typowy dla nowych modeli 
finansowania, które powinny zostać przyjęte przez większą 
liczbę przedsiębiorstw komercyjnych w  celu zmniejszenia 
kosztów inwestycji w technologię słoneczną. W związku z wy-
sokim poziomem opodatkowania przedsiębiorstw, które ku-
pują własną technologię fotowoltaiczną, wiele z nich decyduje 
się na umowy zakupu energii (PPA), aby korzystać z energii 
słonecznej bez konieczności ponoszenia początkowych kosz-
tów kapitałowych. W przypadku PPA technologia fotowolta-
iczna jest nabywana przez firmę zewnętrzną, która następnie 
sprzedaje energię swojemu „klientowi” po obniżonej cenie. 

Słońce na czele
Oczywiście energia słoneczna nie jest jedyną formą wytwa-
rzania energii odnawialnej. Wiele firm, takich jak Amazon 
i Pepsico, zdecydowało się na inwestowanie zarówno w tech-
nologię słoneczną, jak i wiatrową. Może to być często właściwe 
podejście, ponieważ każda technologia oferuje konkretne za-
lety i wady. Na przykład, chociaż turbiny wiatrowe zazwyczaj 
zapewniają wysoką wydajność energetyczną i same są bardzo 

Słońce rzuca więcej światła na bardziej 
wydajną i zrównoważoną przyszłość handlu
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energooszczędne, zajmują dużo miejsca i  zwykle wymagają 
zezwolenia na instalację. 

Natomiast instalacja i  serwis instalacji fotowoltaicznej 
jest łatwiejsza i  zazwyczaj nie wymaga decyzji o warunkach 
zabudowy. Co więcej, sprzedawcy detaliczni i zakłady produk-
cyjne zazwyczaj posiadają duże, niezagospodarowane dachy, 
które mogą pomieścić rozbudowane systemy fotowoltaiczne. 
Jednak nie tylko względy praktyczne sprawiają, że technolo-
gia fotowoltaiczna staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla 
obiektów handlowych i produkcyjnych. Postępy w technologii 
zmieniają jej wydajność – zwiększają uzysk energii, obniżają 
koszty eksploatacji i konserwacji (O&M) dzięki zaawansowa-
nym możliwościom monitorowania oraz zwiększają bezpie-
czeństwo. W  związku z  tym wielu brytyjskich sprzedawców 
detalicznych i producentów, dużych i małych, obecnie poważ-
nie rozważa energię ze słońca jako preferowaną technologię 
sprostania ich potrzebom energetycznym.

Więcej energii, szybszy zwrot z inwestycji
Co takiego wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku lat, że ener-
gia słoneczna jest teraz tak atrakcyjna? Rozwój bardziej wydaj-
nych materiałów do produkcji modułów fotowoltaicznych jest 
jednym ze sposobów zwiększania wydajności technologii foto-
woltaicznych, dzięki któremu stały się one idealnym źródłem 
energii dla obiektów komercyjnych. Równie, a  może nawet 
bardziej istotne są postępy w dziedzinie falowników. Falowni-
ki stanowią mniej niż 10% kosztów typowej instalacji, a mimo 
to są odpowiedzialne za 100% wytwarzanej energii. Dlatego 
też wybór odpowiedniego falownika do twojego systemu ma 

znaczący wpływ na jego długoterminowe wyniki finansowe.  
W  tradycyjnym systemie z  falownikiem łańcuchowym, 

falownik spełnia dwie główne funkcje: konwersja prądu DC 
na AC i  śledzenie maksymalnej wartości punktu zasilania 
(MPPT). Ten ostatni jest odpowiedzialny za wydobycie mak-
symalnej mocy z systemu. Ponieważ MPPT jest najdroższym 
elementem każdego systemu z  falownikiem, powszechną 
praktyką jest podłączanie jak największej liczby modułów do 
każdego MPPT. Mimo że początkowo może to zaoszczędzić 
pieniądze, zmniejsza to wydajność systemu, co w dłuższej per-
spektywie powoduje znacznie większe koszty dla właściciela 
systemu.  

Wynika to z niedopasowania energii, które występuje, gdy 
moduły działają z  różną wydajnością. Istnieje wiele czynni-
ków, które mogą wpływać na wydajność modułu, w tym sta-
rzenie się, zmienność tolerancji produkcji, zanieczyszczenia 
lub cienie chmur albo pobliskich drzew. Ponieważ systemy 
falowników łańcuchowych wymagają, aby moduły słoneczne 
były połączone szeregowo, wydajność całego łańcucha jest tyl-
ko tak wysoka, jak wydajność najsłabszego modułu.  

W przypadku wystąpienia problemu w tradycyjnych sys-
temach z falownikami łańcuchowymi nie można bez ręcznej 
kontroli na miejscu ustalić, który moduł jest uszkodzony. Sta-
wia to personel serwisu przed trudną decyzją – pozostawić 
system pracujący z nieoptymalną wydajnością lub wysłać in-
żyniera, który spróbuje zidentyfikować i naprawić słabo dzia-
łający moduł. Proces ten może trwać wiele godzin, a  nawet 
dni, w zależności od wielkości instalacji.   

W  związku z  tym obserwujemy ciągłe wdrażanie syste-
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mów z falownikami zoptymalizowanych pod kątem zasilania 
prądem stałym. W tym rozwiązaniu funkcja MPPT jest reali-
zowana przez optymalizatory mocy umieszczone bezpośred-
nio pod modułami PV, podczas gdy uproszczony falownik 
zmienia prąd stały na zmienny i  odpowiada za współpracę 
z  siecią. To skutecznie izoluje każdy moduł, zapewniając, że 
wszelkie usterki lub zacienienie będą również izolowane, mi-
nimalizując w ten sposób straty mocy związane z niedopaso-
waniem. W rezultacie uzyskuje się znacznie wyższą wydajność 
energetyczną w całym okresie eksploatacji systemu – zazwy-
czaj od dwóch do dziesięciu procent. 

Możliwość monitorowania instalacji na poziomie mo-
dułów przynosi również dalsze oszczędności kosztów dzięki 
bardziej efektywnemu zarządzaniu aktywami. Jeśli któryś 
z modułów zacznie osiągać gorsze wyniki, czujniki w optyma-
lizatorze mocy i falowniku automatycznie wyślą powiadomie-
nie do laptopa lub smartfona właściciela systemu, wskazując 
konkretny moduł, który uległ awarii. Dzięki temu personel 
serwisowy może szybko i  sprawnie rozwiązywać problemy 
z wydajnością, ograniczając koszty związane z koniecznością 
wzywania serwisu i  pomagając ograniczyć straty energii do 
minimum. 

Systemy zoptymalizowane pod kątem zasilania prądem 
stałym okazują się szczególnie korzystne dla firm, które chcą 
obniżyć koszty posiadania instalacji w całym okresie ich eks-
ploatacji. Dzięki podzieleniu funkcji tradycyjnych falowników 
na dwa oddzielne podzespoły producenci mogą zaoferować 
znacznie dłuższe gwarancje na te elementy – w  przypadku 
SolarEdge gwarancja na falowniki obejmuje okres 12 lat, a na 
optymalizatory mocy 25 lat. Pomaga to obniżyć ryzyko inwe-
stycji w energię słoneczną poprzez zapewnienie, że system bę-
dzie pracował z pełną wydajnością przez znacznie dłuższy czas 
niż tradycyjne systemy z falownikiem łańcuchowym.  

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Miliony systemów fotowoltaicznych zainstalowanych na ca-
łym świecie dowodzą, że technologia ta jest bezpieczna i nie-
zawodna. Ponieważ jednak tradycyjne instalacje łańcucho-
we mogą osiągać napięcia nawet do 1500 V DC, należy podjąć 
środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia.

Aby zminimalizować potencjalne ryzyko, istnieją dwa 
elementy bezpieczeństwa, na które należy zwrócić uwagę przy 
inwestowaniu w technologię fotowoltaiczną. Pierwsza to funk-
cja bezpiecznego zasilania prądem stałym. Jest to zabezpiecze-

nie na poziomie panelu, które minimalizuje ryzyko poraże-
nia prądem podczas instalacji lub standardowej konserwacji 
systemu, a  także w  przypadku sytuacji krytycznej. W  przy-
padku tradycyjnych falowników ich wyłączenie lub odcięcie 
połączenia sieciowego zatrzyma przepływ prądu, ale napięcie 
stałe w przewodach będzie obecne tak długo, jak długo świeci 
słońce, co oznacza, że system nadal stwarza ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym. Funkcja bezpiecznego napięcia stałego 
eliminuje ten problem poprzez automatyczną redukcję napię-
cia wyjściowego każdego modułu do bezpiecznej wartości 1 V. 

Inwestycja w zmniejszenie ryzyka
Dla wielu obiektów komercyjnych w Polsce korzyści płynące 
z inwestycji w odnawialne źródła energii są bardzo przekonu-
jące. Jednak ważne jest, aby zebrać wszystkie fakty przed pod-
jęciem decyzji o zakupie. Dobrym pomysłem jest poproszenie 
potencjalnych dostawców o dostarczenie oceny uśrednionych 
kosztów wytworzenia energii (LCOE) dla ich technologii. 
Obejmuje ona rozbicie kosztów energii proponowanego syste-
mu na kilowatogodzinę (kW/h) w ciągu całego okresu eksplo-
atacji, co umożliwi dokładne porównanie z konkurencyjnymi 
markami i technologiami.   

Należy również pamiętać, że kupowanie tańszych pro-
duktów nie zawsze jest najlepszym wyborem. Chociaż niższa 
cena zakupu może wyglądać atrakcyjnie w bilansie, wszelkie 
początkowe oszczędności zostaną utracone, jeśli system nie 
będzie generował wystarczającej ilości energii lub koszty kon-
serwacji będą stale wysokie bądź jeśli system ulegnie awarii, 
a jego krótka gwarancja już wygasła. 

Ponieważ sprzedawcy detaliczni i producenci znajdują się 
obecnie w bardzo niepewnych czasach, potrzeba zmniejszenia 
nakładów operacyjnych jeszcze nigdy nie była tak duża. Z tego 
powodu wiele firm analizuje swoje koszty energii i bada ko-
rzyści finansowe oraz korzyści dla zrównoważonego rozwoju, 
wynikające z  zastosowania odnawialnych źródeł energii, co 
szybko prowadzi do pytania, jaką technologię wybrać. 

Argumenty przemawiające za energią słoneczną zawsze 
były przekonujące, ale wraz z ostatnimi osiągnięciami w tech-
nologii modułów i  inwerterów zwiększającymi wydajność 
energetyczną, żywotność i  bezpieczeństwo systemów, wielu 
uważa, że nigdy nie było lepszego momentu dla firm na in-
westowanie w energię słoneczną. Biorąc pod uwagę rosnącą 
listę wiodących polskich sprzedawców detalicznych i produ-
centów, którzy też tak twierdzą, mogą oni mieć rację.
� n

1   https://www.reuters.com/article/poland-energy-solar-idUSL5N2L03W9
2  https://www.trade.gov/country-commercial-guides/poland-energy-sector
3  https://www.trade.gov/country-commercial-guides/poland-energy-sector
4  https://www.politico.eu/article/poland-carbon-price-conundrum/nr U/OO/154383-20 | PP-20-0622 | July 2020 Rev 1.0
5  https://www.aboutamazon.com/news/sustainability/amazon-becomes-the-worlds-largest-corporate-purchaser-of-renewable-energy
6 https://www.edie.net/news/6/PepsiCo-starts-work-on-its--most-sustainable--European-manufacturing-plant/
7 https://www.esmmagazine.com/retail/zabka-opens-100-green-energy-store-in-warsaw-114971
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Pomiar poziomu jeszcze nigdy nie był tak prosty
Internet Reczy (IoT – Internet of Things) rewolucjonizuje obec-
nie cały świat. Logistyka to jeden z obszarów, w którym zmiany 
nabierają szczególnie szybkiego tempa. W tym przypadku kom-
pleksowa sieć obejmująca towary i infrastrukturę IT w całym łań-
cuchu dostaw stwarza ogromne potencjalne możliwości – od 
magazynowania przez proces zamawiania aż po transport. Opty-
malizacja łańcucha dostaw zapewnia realną przewagę, a jedno-
cześnie może pomóc w zauważalnym obniżeniu kosztów.

Trzon IoT stanowią dane wymieniane w rozwijającej się, sko-
munikowanej sieci. Na ich podstawie podejmuje się decyzje 
o ewentualnych zmianach i ulepszeniach. Z tego powodu IoT 
polega na czujnikach, które dostarczają potrzebnych danych. 
Jednak w większości systemów logistycznych czujniki są zlokali-
zowane w miejscach, w których nie ma możliwości zapewnienia 
zasilania ze stałego źródła.

Czujniki dla optymalnej logistyki
VEGA oferuje serię przyrządów pomiarowych stworzoną właśnie 
do takich aplikacji: samowystarczalny system czujników do po-
miaru poziomu oparty na technologii radarowej 80 GHz. Czujniki 
radarowe zostały zoptymalizowane specjalnie pod kątem logisty-
ki i kontroli procesów. Wydajność energetyczna stanowiła prio-
rytet przy opracowywaniu tego rozwiązania. Udało się osiągnąć 
idealne połączenie takich aspektów, jak efektywność pomiaru, 
bezprzewodowa transmisja danych i zużycie energii. Optyma-
lizacja cyklów pomiarowych pozwala na nawet 10-letnią pracę 
baterii. Samowystarczalne czujniki VEGA są bezprzewodowe, 
niedrogie, elastyczne i niezawodne, a także proste w instalacji 
w systemie plug-and-play. Dzięki temu znajdują zastosowanie 
w wielu różnych aplikacjach – wszędzie tam, gdzie potrzebne 
jest monitorowanie poziomu, niezależnie od tego, czy pomiar 
dotyczy zbiorników magazynowych na chemikalia, pojemników 
na detergenty, które muszą być regularnie wymieniane, czy też 

Samowystarczalne czujniki VEGA  
– klucz do IoT w logistyce i produkcji

VEGA

FIRMA PREZENTUJE

VEGAPULS Air 23 jest sondą do bezkontaktowego pomiaru 
poziomu dedykowaną do paletopojemników (IBC) oraz 
zbiorników wykonanych z tworzywa sztucznego. Sonda może 
prowadzić pomiar przez górną ściankę zamkniętego zbiornika 
i nadaje się do prawie wszystkich cieczy oraz materiałów 
sypkich. Montaż VEGAPULS Air 23 jest realizowany za pomocą 
adaptera przylepnego lub paska zaciskowego. Ze względu na 
brak konieczności doprowadzania dodatkowego zasilania jest 
to ekonomiczne rozwiązanie. Obudowa czujnika o wysokim 
stopniu ochrony IP69 umożliwia bezobsługową ciągłą pracę na 
zewnątrz lub podczas czyszczenia zbiornika.

Korzyści
• Precyzyjne wyniki pomiarów niezależne od medium, warunków procesowych i otoczenia
• Bezobsługowa praca dzięki bezkontaktowej technologii radarowej 80 GHz
• Łatwa instalacja dzięki autonomicznemu zasilaniu i technologii radiowej

VEGAPULS Air 23
Samowystarczalny czujnik z bezprzewodową transmisją mierzonych wartości
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pojemników na opady oczekujących 
na odbiór. 

Kontenery IBC
Autonomiczne czujniki poziomu 
VEGA można szybko i łatwo zain-
stalować na kontenerach IBC. Dzię-
ki technologii radarowej możliwy 
jest pomiar z zewnątrz, co eliminuje 
konieczność otwierania lub mo-
dyfikacji zbiorników IBC. Po insta-
lacji, która ogranicza się do kilku 
prostych kroków, urządzenie może 
na stałe pozostawać na zbiorniku 
i przesyłać wyniki pomiaru pozio-
mu zarówno w zakładzie, jak i pod-
czas w transportu. Nawet zamon-
towane wysoko czujniki VEGA kilka 
razy dziennie monitorują poziom 
w zbiorniku, a następnie w sposób 
bezprzewodowy przekazują te war-
tości do chmury.  

Dostępne z każdego  
miejsca
Rozwiązanie w zakresie komunikacji czujników również jest mo-
dułowe – w tej chwili obsługiwane są standardy NB-IoT oraz 
LoRa. VEGA opiera się na modelu multi-komunikacyjnym: czujnik 
jest wyposażony w wybór standardów bezprzewodowych o ni-
skim poborze mocy i wybiera ten, który jest dostępny w danej 
sytuacji. Jednocześnie możliwa jest łatwa implementacja nowych 
standardów. 

Połączenie z VEGA Inventory System przynosi dodatkowe 
korzyści. VIS to oprogramowanie VEGA przeznaczone do wi-
zualizacji danych i planowania logistyki. Samodzielnie określa 
optymalne zapotrzebowanie i prognozuje kolejne zamówienia 
na podstawie uzyskanych danych. Autonomiczne czujniki VEGA 
oferują także wiele innych opcji smart. Dane pomiarowe można 
łatwo zintegrować z innymi platformami i systemami. 

Więcej informacji na www.vega.com 

VEGA Polska sp. z o.o.
ul. Jaworska 13

53-612 Wrocław
tel.: +48 71 747-76-00

info.pl@vega.com
www.vega.com

 n

Szczególnie w logistyce 
czujniki poziomu są 
często potrzebne 
w miejscach, gdzie 
nie ma dostępu 
do stałego źródła 
zasilania. W tej sytuacji 
samowystarczalne 
czujniki VEGA są 
idealnym rozwiązaniem.
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PORADY
OPTYMALIZACJA FABRYK

Ricardo Estok, Goodyear

Większe zaangażowanie pracowników  
dzięki inicjatywie optymalizacji fabryk

Firma Goodyear Tire and Rubber Company uru-
chomiła swoją inicjatywę optymalizacji fabryk 
(plant optimization – PO) w celu dokonania stan-
daryzacji procesów realizowanych w 33 zakładach 
produkcyjnych tego przedsiębiorstwa na całym 

świecie. Jest to system operacyjny tej firmy. Optymalizacja fa-
bryk w Goodyear nie jest programem, projektem, metodologią 
czy zestawem narzędzi, tylko zintegrowanym zbiorem prak-
tyk, wskaźników, działań zwiększających kreatywność oraz 
mentalności i zachowań ludzi. Celem jest nieustanna poprawa 
jakości i efektywności tak, aby firma bezpiecznie generowała 
wartość zrównoważoną (ang. sustainable value – włączanie 
kwestii środowiskowych i  socjalnych do analizy finansowej 
i podejmowania decyzji).

Początkowo celem tej optymalizacji było zwiększenie 
zdolności produkcyjnych naszych fabryk w pewien pragma-
tyczny sposób i tu odnieśliśmy sukces. Od początku urucho-
mienia tej inicjatywy udało nam się zredukować ogólną licz-
bę incydentów zagrażających bezpieczeństwu, zwiększyć od 
początku roku efektywność operacyjną do wartości ponad 
90% oraz zmniejszyć zróżnicowanie w  dojrzałości zakładów 
o  31%. Dodatkowo uzyskaliśmy większą niezawodność ma-
szyn, zmniejszenie ilości odpadów i w konsekwencji obniżenie 
kosztów produkcji na jedną oponę. 

Ale wtedy stwierdziliśmy coś nawet jeszcze bardziej atrak-
cyjnego i zachęcającego: trwały wpływ inicjatywy optymaliza-
cji fabryk na naszych pracowników.

W  fabrykach, w  których optymalizacja fabryk zosta-
ła wdrożona, jest ona nie tylko utrzymywana, ale także dalej 
rozwijana. Nasi pracownicy czują się upoważnieni do identy-

fikowania problemów oraz poszukują okazji do ich rozwiązy-
wania, a także wprowadzania ulepszeń. Ponadto optymalizacja 
zbudowała kulturę zaufania, wzmocniła naszą kulturę BHP, 
a także polepszyła wzajemne zrozumienie i nastawienie na dą-
żenie do zerowych strat.

Jeśli optymalizacja fabryk zostanie przeprowadzona pra-
widłowo, to poszczególne działy organizacji mogą czerpać 
z niej korzyści na różne sposoby, co opisano poniżej.

Wzmocnienie zaangażowania 
pracowników i ich uznania przez 
przełożonych
Stosujemy w firmie pewien formalny proces dla pracowników. 
Polega on na dzieleniu się swoją najważniejszą wiedzą z pra-
cownikami innych fabryk firmy. Proces ten upoważnia pra-
cowników do proponowania najlepszych praktyk dla naszego 
systemu produkcyjnego. Są one analizowane przez naszych 
liderów inicjatyw poprawy w celu potencjalnego uznania ich 
za nową najlepszą praktykę. Ten system sprzyjał stosowaniu 
w całej firmie praktyki dzielenia się swoją wiedzą. Zauważyli-
śmy wiele entuzjazmu wśród pracowników, którzy chcą dzielić 
się swoimi sukcesami i poszukują pomysłów na polepszenie 
własnej rzeczywistości w innych fabrykach firmy. Na przykład 
nasi pracownicy powiedzieli nam, że proces i  metodologie 
optymalizacji fabryk angażują zespoły w fabrykach, co poma-
ga utrzymywać dobre wyniki.

Wzmocnienie kultury sukcesu
Ekscytujące jest patrzeć, jak pracownicy naszych zakładów 
produkcyjnych podchodzą do inicjatywy optymalizacji fabryk. 
W wielu przypadkach dokonali oni transformacji kultury swo-
ich zespołów, aby uczynić PO „sposobem, w jaki pracują”. Ini-
cjatywa ta ustanowiła proces, w którym rozpoznaje się świet-
ną pracę i dzieli wiedzą z innymi na globalnych spotkaniach, 
organizowanych okresowo (co miesiąc i co rok) w firmie oraz 
(raz na kwartał) w urzędach miast. 

Realizowana przez wielkiego producenta opon, Goodyear, optymalizacja fabryk przynosi większe korzyści niż 
tylko lepszą produktywność i wskaźniki KPI.

Fot. 1. Inicjatywa optymalizacji fabryk daje pracownikom 
możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności 
na hali fabrycznej oraz zwiększania z dnia na dzień 
kluczowych wskaźników efektywności (KPI) swojej 
fabryki. 
 Źródło: The Goodyear Tire & Rubber Company
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Większość z  tych spotkań dotyczy pracowników fabryk. 
W  trakcie spotkań menedżerowie są proszeni o  omówienie, 
dlaczego załogi fabryk zasługują na uznanie za swoje inicjatywy 
na rzecz optymalizacji działania. Poruszany jest zawsze jeden 
temat wspólny. Poza gołymi liczbami, opisującymi poprawę 
bezpieczeństwa czy jakości produktów, ważne są także: pasja, 
uczestnictwo i zaangażowanie pracowników w inicjatywę. Kie-
dy ten wspólny temat dyskusji nie dotyczy wyłącznie wyniku 
finansowego (koszty i oszczędności), ale także uznania dla pra-
cowników ze strony firmy, to podnosi to kulturę zakładu. 

Stworzenie trwałego nastawienia ludzi na 
rozwój osobisty
System operacyjny PO firmy Goodyear w sposób ciągły roz-
wija umiejętności pracowników w  kwestii rozwiązywania 
problemów oraz podejmowania decyzji. Realizujemy to za 
pomocą naszej Akademii Optymalizacji Fabryk (Plant Opti-
mization Academy), w ramach której organizowane są lekcje 
i warsztaty dotyczące różnych umiejętności tak technicznych, 
jak i osobistych, których celem jest podnoszenie wydajności 
pracowników. Ponadto nasz Globalny Program Przywódz-
twa w Produkcji (Global Manufacturing Leadership Program), 
obejmujący szkolenia i  doradztwo, przygotowuje następną 
generację kadry kierowniczej fabryk. Zaszczepianie kultury 
ciągłej poprawy jest niezbędne w  każdej organizacji. Dając 
pracownikom uprawnienia do bycia odpowiedzialnymi za 
niezawodność ich sprzętu, tworzy u nich poczucie własności. 
Do tej chwili ponad 925 pracowników ukończyło formalną, 
dwutygodniową Akademię Optymalizacji Fabryk, obejmują-
cą projekty praktyczne, aby wykorzystać to, czego się nauczyli. 
Liczba pracowników, którzy ukończyli kursy elektroniczne 
tej Akademii, wzrosła z 10 783 w 2018 roku i 13 484 w 2019 
roku do ponad 20 400 w 2020 roku. Z powodu pandemii CO-
VID-19 w  roku 2020 wprowadziliśmy pilotażowo metodykę 
szkoleń wirtualnych i programów, aby utrzymywać budowa-
nie „nowego normalnego” środowiska. Na tym się nie kończy. 
Prosimy także personel kierowniczy naszych fabryk o przeka-
zywanie informacji na temat umiejętności pracowników, które 
będą wymagane na następne 2 – 3 lata. Dzięki temu możemy 
opracowywać szkolenia już teraz, aby zapewnić sobie bez-
pieczną przyszłość.

Uczynienie zadań pracowników bardziej 
praktycznymi
Dla pracowników inicjatywa optymalizacji fabryk czyni ich 
zadania w pracy bardziej praktycznymi, a w niektórych przy-
padkach nawet łatwiejszymi. Daje im możliwość wykorzysta-
nia swojej wiedzy i umiejętności na hali fabrycznej oraz zwięk-
szania z dnia na dzień kluczowych wskaźników efektywności 
(KPI) w miejscu zatrudnienia (fot.1). Przykładem jest tu nasz 
system zarządzania Dziennego – Tygodniowego – Miesięcz-
nego, który jest standardowym sposobem zarządzania wy-

konywanymi w  fabryce działaniami w  ramach planowania, 
standaryzowania, analizowania i podejmowania działań, które 
wspierają uzyskiwanie coraz lepszych wskaźników KPI oraz 
lepszą realizację celów. Ponieważ inicjatywa optymalizacji fa-
bryk jest wbudowana w system, pracownicy lepiej rozumieją 
oczekiwania, konsekwencje oraz obszary, na których należy 
się skoncentrować w pracy. PO jest częścią sposobu ich pra-
cy, nie zaś izolowanym obszarem działalności czy projektem 
ulepszeń. PO nie stanie się „jeszcze jedną rzeczą, którą muszę 
zrobić”.

Podczas gdy operacjonalizacja i optymalizacja nie wpły-
wają na umiejętności zawodowe pracowników, to właśnie na-
stawienie i zachowania wynikające z inicjatywy PO okazują się 
bardziej kreatywne w  tym zakresie. Przetestowaliśmy nastę-
pującą formułę czterech zmiennych, aby zobaczyć, jaki dadzą 
wynik:

zdolności + jasność + rozpoznanie + robienie tego, co się mówi 
= (jak Wy rozwiązalibyście to równanie?)

•  Zdolności. Zapewniamy, że pracownicy dobrze ro-
zumieją inicjatywę optymalizacji fabryk „dlaczego, co 
i jak” oraz swoje role i wartość dodaną.

•  Jasność. Wyposażamy pracowników w wiedzę i umie-
jętności, które mogą wykorzystywać codziennie, wyko-
nując swoje zadania.

•  Rozpoznawanie. Instalujemy systemy rozpoznawania, 
których celem jest rozpoznawanie, kiedy pracownicy 
zaczynają źle wykonywać swoje obowiązki i kiedy wy-
wieszana jest czerwona flaga, tak aby zidentyfikować 
przyczynę.

•  Robienie tego, co się powiedziało (walking the talk). 
Personel kierowniczy fabryki – na wszystkich pozio-
mach – jest widoczny i publicznie modeluje wartości 
oraz postępowania inicjatywne na rzecz optymalizacji 
fabryk.

Znaleźliśmy takie oto rozwiązanie naszego równania:

zdolności + jasność + rozpoznanie + robienie tego, co się mówi 
= ścieżka do coraz większego upoważniania do rozwiązywania 
problemów i poprawy wydajności

Razem budujemy obecnie takie środowisko pracy, które 
zarówno wytwarza właściwe produkty dla klientów, jak i sku-
pia się na rozwoju ludzi oraz zespołów ludzkich przez pod-
noszenie ich kultury oraz wzrost zaangażowania w osiąganie 
doskonałości operacyjnej.

Ricardo Estok jest dyrektorem ds. transformacji  
i optymalizacji fabryk w firmie Goodyear.

� n
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PORADY
URZĄDZENIA GRZEWCZE

Jacob Swafford, Emerson

By lepiej zarządzać urządzeniem grzewczym, 
skup się na jego palniku

Urządzenia grzewcze, takie jak kotły, nagrzew-
nice i paleniska, występujące w prawie wszyst-
kich gałęziach przemysłu, są często pomijane 
z  punktu widzenia bezpieczeństwa instalacji. 
Na szczęście firma może podejmować dzia-

łania mające na celu usprawnienie systemu zarządzania spa-
laniem (BMS), zapewniając bezpieczną i  sprawną pracę klu-
czowych urządzeń grzewczych. Niezależnie od tego, czy jest to 
nowo powstały zakład, czy też jakieś przedsiębiorstwo dąży do 
ulepszenia istniejących już urządzeń BMS, jego decydenci po-
winni rozważyć pięć kluczowych kwestii, które pomogą zapew-
nić niezawodne działanie systemu grzewczego przy każdym 
jego uruchomieniu.

1. Zapewnienie bezpiecznej i wydajnej 
pracy systemu BMS oraz wydajność 
zakładu idą ze sobą w parze 
Źle zaprojektowany system, który regularnie pada ofiarą fał-
szywych alarmów, problemów z zapłonem i stwarza trudności 
w rozwiązywaniu problemów, może nadal zapewniać ochronę 
sprzętu i personelu zakładu, ale przerwy w procesach produk-
cyjnych spowodowane tymi alarmami mogą znacząco wpłynąć 
na sprawność i efektywność działania przedsiębiorstwa. System 

BMS zapewnia krytyczne funkcje bezpieczeństwa dla procesów 
spalania. Ponieważ BMS zarządza bezpiecznym włączaniem 
i wyłączaniem paleniska, monitoruje proces pod kątem niebez-
piecznych sytuacji. Aby chronić ludzi i instalację, system musi 
być odpowiednio zaprojektowany i  działać przez cały okres 
eksploatacji urządzenia. Aby zapobiec utracie produkcji w kon-
sekwencji awarii BMS, w trakcie jego eksploatacji, w stosunku 
do systemu winny być wykorzystywane sprawdzone procedury 

doboru i konserwacji urządzeń w tere-
nie, stosowane narzędzia i  urządzenia 
posiadające ocenę bezpieczeństwa, 
powinny być także gromadzone i ana-
lizowane krytyczne dane BMS oraz sto-
sowane sekwencyjne podejście w kon-

Pięć wytycznych w celu uzyskania bezpieczniejszych i bardziej wydajnych urządzeń grzewczych.

Rys. 1. Aby właściwie chronić 
ludzi i sprzęt, system BMS musi 
być od początku odpowiednio 
zaprojektowany i prawidłowo 
utrzymany, tak aby zapewniał 
najwyższą wydajność w całym 
cyklu życia sprzętu. 
Zdjęcie: Emerson North America
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Źle zaprojektowany system, który 
regularnie pada ofiarą fałszywych 
alarmów, problemów z zapłonem 
i stwarza trudności w rozwiązywaniu 
problemów, może nadal zapewniać 
ochronę sprzętu i personelu 
zakładu, ale przerwy w procesach 
produkcyjnych spowodowane tymi 
alarmami mogą znacząco wpłynąć 
na sprawność i efektywność działania 
przedsiębiorstwa.
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strukcji układów logicznych (np. zabezpieczeń). Najlepsze 
rozwiązania BMS zapewniają identyfikację i ocenę warunków 
bezpieczeństwa, umożliwiając operatorom szybką i niezawod-
ną identyfikację przyczyn zakłóceń w ich pracy (rys. 1).

2. Podejście wykorzystujące metodę 
sekwencyjną
Najstarsze dotychczasowe systemy wykorzystują panele prze-
kaźnikowe do wykonywania sekwencji logiki zabezpieczającej. 
Te duże, okablowane instalacje działające z  wykorzystaniem 
układów logiki Boole'a były stosunkowo niezawodne, ale trud-
ne do naprawienia lub wprowadzenia zmian. W miarę postępu 
technologicznego przewodowe panele przekaźnikowe zostały 
zastąpione przez sterowniki programowalne (PLC) – specja-
listyczne komputery emulujące logikę przekaźnikową za po-
mocą oprogramowania. Dzięki temu modyfikacja sekwencji 
w systemie zabezpieczeń była łatwiejsza niż w przypadku logiki 
przekaźnikowej. Konfiguracja sekwencyjna zmienia schemat 
logiki BMS. Sekwencja zabezpieczeń jest łatwa do zrozumie-
nia. Pozwolenia i działania wykonywane przez operatora, po-
trzebne do przejścia z jednego kroku do drugiego, są dokumen-
towane. Wyjścia związane z każdym etapem programowania 
i działania są jasno zdefiniowane. Logika BMS palnika jest zde-
finiowana i udokumentowana w ramach pojedynczego arkusza 
kalkulacyjnego o niewielkich rozmiarach.

3. Podejście holistyczne
Najlepsze rozwiązania BMS rozpoczynają się od holistycznego 
podejścia do zarządzania, obejmującego zewnętrzne czujniki, 

siłowniki, a  nawet rurociągi technologiczne związane z  do-
stawą paliwa. Konserwacja komponentów jest tak samo kry-
tyczna jak konserwacja sprzętu i oprogramowania BMS. Jeśli 
szkielet systemu nie działa prawidłowo, system BMS nie jest 
w pełni efektywny. Organizacje dążące do zapewnienia dostęp-
ności systemu BMS powinny przyjąć holistyczne podejście do 
utrzymania, oceny i  utrzymania ruchu wszystkich urządzeń 
podłączonych do systemu grzewczego. Niezależnie od tego, czy 
rozwój BMS jest aktualizacją istniejącego systemu, czy wdroże-
niem go od podstaw, zrozumienie wzajemnych powiązań mię-
dzy systemem a jego wyposażeniem jest niezbędne.

Rys. 2. Holistyczne 
podejście do 
projektowania 
i konserwacji BMS 
zapewnia maksymalną 
wydajność systemu 
przez cały cykl pracy 
urządzenia.  

Zgodność 
kodu

Koszty 
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Platformy 
zgodne z SIL
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http://aiut.com
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URZĄDZENIA GRZEWCZE

Modernizacja istniejącego systemu. Kompleksowa ocena 
systemu pomaga zapewnić zgodność BMS z aktualnymi nor-
mami w branży i zalecanymi procedurami. Dostosowanie za-
rządzania urządzeniami grzewczymi do obecnych standardów 
jest konieczne i coraz częściej wymagane prawnie. Gdy zakoń-
czymy aktualizację sprzętową, korzystne jest poszukiwanie ob-
szarów upraszczających logikę i usprawniających gromadzenie 
danych.

Projekty modernizacyjne często są okazją do wyelimi-
nowania okablowania szeregowego urządzeń czujnikowych 
i wymiany przełączników na przetworniki. Gdy po raz pierw-
szy instalowano kilka systemów BMS, szeregowe okablowanie 
wielu czujników do jednego wejścia sterownika pozwoliło na 

oszczędności. Lata później taka konfiguracja powoduje zwięk-
szone komplikacje w  rozwiązywaniu problemów. Podobnie, 
w  wielu przypadkach przełączniki były niedrogie w  zakupie 
podczas wstępnej instalacji. Obecnie nie zapewniają one już 
możliwości diagnostycznych, które umożliwiają wysoką do-
stępność systemu. Innym sposobem na zapewnienie moderni-
zacji istniejącej instalacji BMS jest przeprowadzenie komplek-
sowych badań na działającym sprzęcie. W starszych systemach 
często zdarza się, że trzeba skorygować problemy w warunkach 
polowych, w tym brakujące urządzenia detekcyjne, zainstalo-
wane urządzenia niewymienione w wykazie urządzeń do ob-
sługi bezpieczeństwa lub niewystarczające rozmiary rur wenty-
lacyjnych. Pomiary istniejących urządzeń pomagają zespołowi 
uzyskać pełny obraz sytuacji, co pozwala na osiągnięcie korzy-
ści przez cały cykl życia urządzenia.

Wdrożenia w  nowych urządzeniach. Podczas opraco-
wywania specyfikacji instalacji BMS należy zwrócić uwagę na 
rodzaj wykorzystywanych urządzeń. Problemy z  czujnikami 
lub siłownikami powodują kłopoty z  niezawodnością syste-
mu BMS. Aby uniknąć powtarzających się problemów, należy 
zadbać o dobór odpowiednich urządzeń i zapewnić ich wła-
ściwą instalację. Najprostszym sposobem na upewnienie się, 

Rys. 3. Zintegrowane systemy mogą 
ułatwić projektowanie, aby pomóc 
organizacjom w szybkim uzyskaniu 

oszczędności w systemie BMS. 
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Kompleksowa ocena systemu pomaga zapewnić 
zgodność BMS z aktualnymi normami w branży 
i zalecanymi procedurami. Dostosowanie zarządzania 
urządzeniami grzewczymi do obecnych standardów 
jest konieczne i coraz częściej wymagane prawnie.
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że wszystkie urządzenia są zgodne z najlepszymi praktykami, 
jest przeprowadzenie kompleksowych badań obiektowych. Bez 
względu na to, czy chodzi o modernizację lub instalację od pod-
staw, wizja lokalna pomaga zespołowi wdrożeniowemu ograni-
czyć nieplanowane przestoje i zwiększyć efektywność rozwią-
zywania problemów. Ankieta pomaga zespołom określić, gdzie 
można wprowadzić usprawnienia, wykorzystując inteligentne 
oprzyrządowanie oraz inteligentny system BMS. Najlepsze 
oprzyrządowanie i zestawy narzędzi nie tylko przeprowadzają 
użytkownika przez każdą sekwencję uruchamiania sprzętu, ale 
w przypadku wystąpienia zakłóceń szybko i dokładnie identy-
fikują ich przyczynę. Często, korzystając z pomocy zaufanego 
eksperta spoza przedsiębiorstwa, możemy zwiększyć korzyści 
płynące z prowadzonych badań (rys. 2).

4. Klasyfikacja SIL i systemy zintegrowane
Mimo że klasyfikacja poziomu nienaruszalności bezpieczeń-
stwa (SIL) nie zawsze jest stosowana do funkcji bezpieczeństwa 
dla urządzeń grzewczych, to standardy i  najlepsze praktyki 
inżynierskie wymagają obecnie stosowania sprzętu sterują-
cego, który posiada klasyfikację SIL. Niezależnie od tego, czy 
sprzęt jest przyjmowany z certyfikatem SIL w celu spełnienia 
wytycznych firmy, czy też zgodności z wymogami prawnymi, 
skorzystanie z tej klasyfikacji określa, czy wybrany BMS speł-
nia wymogi organizacyjnej tolerancji ryzyka. Sterowniki z cer-
tyfikatem SIL obejmują funkcjonalność i  diagnostykę, które 
czynią je szczególnie dobrze przystosowanymi do zastosowań 
związanych z bezpieczeństwem. Koszt urządzeń klasy SIL jest 
zazwyczaj równoważony oszczędnościami wygenerowanymi 
podczas projektowania rozwiązań bezpieczeństwa w  oparciu 
o korzyści wynikające z wbudowanej diagnostyki sprzętu klasy 
SIL. Niektóre przedsiębiorstwa, które decydują się nie stoso-
wać sterowników z certyfikatem SIL, muszą podjąć dodatkowe 
kroki lub nawet dodać komponenty, aby spowodować, że dane 
rozwiązanie może bezpiecznie sterować sprzętem.

Co więcej, ponieważ urządzenia z certyfikatem SIL znacz-
nie zmniejszają prawdopodobieństwo awarii, odpowiednio 
zmniejszają ryzyko związane z niebezpieczeństwem, co ozna-
cza mniej problematycznych incydentów i  mniejszą liczbę 
przestojów. Dodatkowe oszczędności można uzyskać dzięki 
integracji systemów. Podczas projektowania systemu BMS, jak 
w przypadku każdego przyrządowego systemu bezpieczeństwa 
(SIS), funkcja bezpieczeństwa musi być fizycznie lub logicznie 
oddzielona od systemu sterowania. Wykorzystanie separacji lo-
gicznej pozwala na oddzielenie funkcji bezpieczeństwa zgodnie 
ze standardami branżowymi przy jednoczesnym zachowaniu 
integracji systemu ze sterowaniem procesem. Zintegrowana ar-
chitektura sterowania zwykle skutkuje znacznym obniżeniem 
kosztów eksploatacji i utrzymania w całym cyklu życia sprzę-
tu. Zintegrowane systemy upraszczają proces projektowania, 

generując początkowe oszczędności. Po wdrożeniu systemu 
do produkcji zastosowanie zintegrowanego sprzętu pozwa-
la zakładowi na zarządzanie tylko jednym systemem zamiast 
dwoma, z wynikami, które prowadzą do osiągnięcia korzyści 
w całym cyklu użytkowania (rys. 3). Nowoczesne systemy au-
tomatyki mogą zapewnić wszelkie korzyści płynące z jednego 
systemu, zachowując jednocześnie wymaganą separację dla 
rozwiązania logicznego.

5. Interfejs użytkownika jest równie ważny
Sekwencyjne podejście do projektowania logiki bezpieczeń-
stwa pozwala przedsiębiorstwom na zbudowanie lepszego 
interfejsu użytkownika, zaprojektowanego z  wykorzystaniem 
najlepszych rozwiązań, tak aby pomóc personelowi szybciej 
i  skuteczniej reagować na to, co widzi w  systemie BMS. Se-
kwencja zarządzania urządzeniem grzewczym jest przedsta-
wiona za pomocą przejrzystej i  intuicyjnej grafiki, wyraźnie 
różnicującej wszystkie możliwe stany i podkreślającej aktywny 
etap procesu. Podejście sekwencyjne pozwala również przed-
siębiorstwom na dostosowanie interfejsu BMS do ich potrzeb. 
Różne obiekty mogą wymagać interakcji operacyjnej w  celu 
rozpoczęcia różnych części procesu lub mogą zdecydować się 
na automatyczne przechodzenie między poszczególnymi eta-
pami. Podejście sekwencyjne sprawia, że takie niestandardowe 
projekty są łatwe do wdrożenia. Prawidłowe uruchamianie, 
wyłączanie i obsługa urządzeń grzewczych ma kluczowe zna-
czenie dla bezpieczeństwa i eksploatacji instalacji. Zastosowa-
nie nowoczesnych strategii wynikających z najlepszych praktyk 
inżynierskich w zakresie budowy, aktualizacji lub konserwacji 
systemu BMS może przynieść znaczące korzyści w postaci po-
prawy bezpieczeństwa i wydłużenia czasu sprawności najważ-
niejszych procesów. Niezależnie od tego, czy chodzi o instala-
cję nowego systemu BMS, czy też o poszukiwanie sposobów 
na zwiększenie dostępności istniejącego systemu, korzystanie 
z postępu technologicznego przynosi korzyści w zakresie po-
prawy funkcjonalności i zmniejsza całkowity koszt funkcjono-
wania urządzenia w całym cyklu jego życia. 

Jacob Swafford jest dyrektorem platformy DeltaV 
w firmie Emerson
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Sekwencyjne podejście do projektowania logiki 
bezpieczeństwa pozwala przedsiębiorstwom na 
zbudowanie lepszego interfejsu użytkownika, 
zaprojektowanego z wykorzystaniem najlepszych 
rozwiązań, tak aby pomóc personelowi szybciej 
i skuteczniej reagować na to, co widzi w systemie BMS.
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Jak napisać procedurę wykonania prac  
z zakresu utrzymania ruchu?

Co prawda narzędzia do analizowania zadań 
związanych z konserwacją zasobów w zakładach 
przemysłowych stały się bardziej zaawansowane, 
jednak opracowywanie prostych, jasnych i prak-
tycznych procedur wykonywania takich zadań 

pozostaje podstawą dla działów utrzymania ruchu fabryk.

Wspomnienia z początków mojej kariery 
zawodowej w utrzymaniu ruchu
Gdy byłem młody i pracowałem jako technik, zlecono mi opra-
cowanie prostej listy kontrolnej prac konserwacyjnych pewnej 
kluczowej dla mojego zakładu maszyny. Przedtem plan utrzy-
mania ruchu w  firmie był prosty: „naprawiać sprzęt, gdy się 
zepsuje”.

Od czego więc zacząłem pracę? Znalazłem dokumentację 
techniczną sprzętu, którym miałem się zająć. Były tam opisane 
skomplikowane procedury demontażu i  ponownego monta-
żu podzespołów oraz pewne zalecenia dotyczące smarowania 
łożysk, kontroli poziomu oleju czy sprawdzania kół zębatych 
przekładni. Jednak rzadko były podawane szczegóły tych kon-
troli. Po latach użytkowania ta instrukcja serwisowa była już 
podniszczona i brakowało w niej stron.

Na szczęście nawet w początkach mojej kariery zapisywali-
śmy dane historyczne maszyn na fiszkach „5x7’’, wykorzystując 
liczbowy system identyfikacyjny części zamiennych, który Ma-
rynarka Wojenna i Straż Przybrzeżna USA określają jako listę 
APL (allowance parts list; lista części zamiennych zatwierdzo-
nych do wykorzystywania). Usiadłem z tymi kartami historii 
swojej maszyny oraz instrukcją serwisową, przeczytałem zale-
cenia jej producenta OEM (producenta wyposażenia oryginal-
nego) oraz przejrzałem historię napraw maszyny oraz jej prac 
konserwacyjnych.

Stwierdziłem, że dokumentacja zapisana na kartach histo-
rii maszyny nie odzwierciedlała wszystkich prac, które były na 

niej wykonywane. Było trochę informacji, jednak odzwiercie-
dlały filozofię utrzymania ruchu naszej firmy: „naprawiamy, 
gdy się zepsuje”. Pod przewodnictwem mojego przełożonego, 
kierownika, który wyprzedzał swoje czasy, zdecydowaliśmy 
rozpocząć działania od podstawowych kontroli maszyny, które 
będą wykonywane przez rozpoczęciem i po zakończeniu prac 
serwisowych: co miesiąc, kwartał, pół roku i co rok. 

Spojrzałem na zalecenia producenta, a następnie na awarie 
zapisane w historii maszyny. Stało się jasne, że nasz program 
smarowania nie był wystarczający. Punkty dostępne z zewnątrz 
były smarowane nadmiernie, natomiast niewidoczne nie były 
smarowane w ogóle. Stało się też pewne, że sprzęt nie był pra-
widłowo obsługiwany przez operatorów.

Unikanie błędów polegających  
na zaniedbaniach
Lekcje, które wyniosłem z początków swojej kariery zawodo-
wej, służą mi także dzisiaj. Pracując z różnymi organizacjami 
i  zasobami przemysłowymi, rozwiązuję problemy spowodo-
wane brakiem lub niewystarczającą dokumentacją technicz-
ną. Moje doświadczenie uczyniło mnie pedantem w sprawach 
szczegółowych procedur utrzymania ruchu oraz list kontrol-
nych opartych na trybach awaryjnych, analizach zadań konser-
wacji i serwisowania oraz szkoleniu pracowników – operato-
rów i techników serwisu. 

Większość z nas przeszła w swojej karierze z kart „5x7’’ na 
skomputeryzowane systemy zarządzania utrzymaniem ruchu 
(Computerised Maintenance Management System – CMMS), 
od zatłuszczonych i  podniszczonych instrukcji technicznych 
do instrukcji elektronicznych, uruchamianych na tablecie czy 
innym urządzeniu przenośnym. Jednak wiele organizacji nadal 
ma problemy z wykorzystywaniem dobrych procedur podczas 
realizacji programów utrzymania ruchu.

Stworzenie listy zadań dla działu  
utrzymania ruchu
Jaki jest najlepszy sposób trzymania się naszego programu 
konserwacji zasobów? Należy postępować krok po kroku we-
dług następującej listy zadań:
1. Stworzenie metody szybkiej identyfikacji zasobu oraz jego 
wymagań związanych z konserwacją.
Podczas wykonywania jednego zadania na miejscu w pewnym 
zakładzie, spędziłem niemal pół godziny z nowym technikiem, 
próbującym zlokalizować na hali urządzenie, którym mieliśmy 
się zająć. Ponieważ zakład ten był niedawno modernizowany 

Dokładne procedury wykonywania zadań przez pracowników działów utrzymania ruchu pozwalają na dokumen-
towanie procesów napraw sprzętu oraz sprawiają, że każdy pracownik jest odpowiedzialny za swoje działania.

Hank Kocevar, Daniel Penn Associates

Chwila, w której Twoje 
zamiłowanie do perfekcji 
sprawiło, że doskonale 
pasujesz do nowego 
zespołu.
Technicy i inżynierowie 
w zespole Utrzymania Ruchu
– odkryj, czym jest satysfakcja
z pracy, zeskanuj kod QR: 

Szukamy osób lubiących podejmować inicjatywę. Osób znających się na BHP, 
które lubią innowację i same proponują usprawnienia. Czy dobrze wykonana 
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i nie stworzono jeszcze jego nowej mapy, poprosiliśmy o po-
moc przełożonego tego pracownika, któremu ostateczne zlo-
kalizowanie sprzętu zajęło kolejne 10 minut. Tak więc należy 
zrobić zdjęcie zasobu, na którym mają być przeprowadzane 
prace konserwacyjne, i zidentyfikować jego lokalizację na ma-
pie zakładu. Obecnie wiele organizacji stosuje kod kreskowy 
lub kod QR do oznaczania swoich zasobów. Dzięki temu tech-
nik może zeskanować taki kod za pomocą swojego urządzenia 
przenośnego i  natychmiast uzyskuje szczegółowe informacje 
na temat tego zasobu.
2. Sprawdzenie, czy mamy już wszystko, czego potrzebujemy 
do wykonania pracy.

Nienawidzę wracania do magazynu po jakąś potrzebną rzecz, 
którą powinienem był zidentyfikować, czy np. po klucz dyna-
mometryczny, o  który powinienem był poprosić. Jak często 
zdarza się to technikom w Waszym zakładzie? 

Jakich narzędzi potrzebujemy? Standardowy zestaw kluczy 
czy specjalny klucz płasko-oczkowy, który będzie pasował do 
ciasnej przestrzeni? Miernik naprężenia do sprawdzania pa-
sków klinowych? Albo linijkę, gdy nie mamy takiego miernika? 
Czy potrzebujemy jakichś środków smarnych? Jakiego typu 
smaru powinienem użyć? Czy mam np. zastosować specjalny 
smar litowy (zawierający 12-hydroksystearynian litu), czy też 
uniwersalny smar litowy? Nie, ich zakresy temperatur pracy są 

Chwila, w której Twoje 
zamiłowanie do perfekcji 
sprawiło, że doskonale 
pasujesz do nowego 
zespołu.
Technicy i inżynierowie 
w zespole Utrzymania Ruchu
– odkryj, czym jest satysfakcja
z pracy, zeskanuj kod QR: 

Szukamy osób lubiących podejmować inicjatywę. Osób znających się na BHP, 
które lubią innowację i same proponują usprawnienia. Czy dobrze wykonana 
praca jest dla Ciebie powodem dumy? Zwiąż swoją przyszłość z Amazon.
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różne. Należy być konkretnym, używając środków smarnych, 
oraz szkolić personel z  prawidłowych procedur smarowania. 
Czy będziemy musieli wymieniać filtry w  maszynie? Należy 
dokumentować w procedurze nazwę i symbol fabryczny filtra 
oraz innych części, które będą wymagane do serwisu maszyny.
3. Sprawdzenie, czy istnieją jakieś specjalne wymagania do 
wykonania tej pracy.
Czy wysyłamy właściwą osobę do wykonania tej pracy? Osoba 
planująca prace konserwacyjne musi wiedzieć, komu przydzie-
lić to zadanie. Czy na przykład praktykant poradzi sobie z nim? 
Czy raczej potrzebny jest doświadczony technik?
4. Analiza procedur typu krok po kroku.
Organizacje, które wykorzystują do prac związanych z utrzy-
maniem ruchu pracowników technicznych posiadających mi-
nimalne umiejętności oraz przeszkolenie, mogą potrzebować 
niewiarygodnie szczegółowych instrukcji, które są rzeczywi-
ście odporne na błędy ludzkie i w których kolejne kroki w pra-
cach są opisywane w  takich szczegółach, jak liczba obrotów 
śrubokręta, wymagana do wykręcenia śruby.

Zalecam opisywanie etapów prac w  procedurach w  tak 
zwięzły sposób, jak to możliwe. Należy dołączać zdjęcia lub 
rysunki. Pisać takie procedury, które są dopasowane do po-
ziomów kompetencji i przeszkolenia techników wykonujących 
prace. Utrzymywać szczegółowość na właściwym poziomie. 
Teraz w instrukcjach elektronicznych możemy nawet osadzić 
filmiki wideo, które pokazują technikom, co mają zrobić.

Czy są jakieś specjalne okoliczności, których technicy mu-
szą być świadomi? W  procedurze należy zawrzeć ostrzeżenia 
(przy tych pracach, w których istnieje możliwość zranienia lu-
dzi), zalecenia ostrożności (które podkreślają te etapy prac, któ-
re niewykonane prawidłowo mogą doprowadzić do uszkodze-
nia sprzętu) oraz uwagi, podkreślające te okoliczności lub kroki.

Na formularzu prac konserwacyjnych powinno być miej-
sce na komentarze technika na temat „stanu zastanego sprzętu” 
i „stanu sprzętu po wykonaniu konserwacji”. A w jakim stanie 
technik zastał sprzęt przed wykonaniem prac konserwacyj-
nych? Czy są jakieś niezgodności wymagające uwagi, takie jak 
wycieki płynu czy poluzowana śruba, które wymagają konser-
wacji korygującej?

Na formularzu tym powinno także być miejsce na komen-
tarz technika, w  jakim stanie zostawił sprzęt po zakończeniu 
prac. Czy zajął się tą poluzowaną śrubą? Wytarł rozlany płyn 
i  zidentyfikował, co było przyczyną nieszczelności i musi być 
naprawione? Rozpoczął prace naprawcze?

Należy w formularzu zostawić miejsce na podpis technika, 
jeśli istnieją jakieś kroki specjalne, które wymagają zapewnienia 
jakości. Czy technik chce, aby ktoś inny sprawdził, czy wykonał 
on kluczowy etap prac poprawnie? Czy potrzebuje dodatkowej 
pary oczu, aby upewnić się, że pokrywa uszczelki jest dokręcona 
właściwym momentem? Czy sprawdzenie prac przez inną oso-
bę jest tego warte pod względem jej czasu i kosztów pracy?

Na koniec: nasz formularz powinien wykorzystywać ter-
minologię powszechną dla naszej gałęzi przemysłu oraz branży 

(specjalizacji) osoby, której zlecono wykonanie prac, zaś styl 
dokumentu powinien odpowiadać zalecanemu przez organi-
zację.

Przeprowadzenie końcowej oceny prac 
konserwacyjnych
Po opracowaniu zadania należy zrobić przerwę. Gdy nadejdzie 
czas na ocenę prac, należy odpowiedzieć sobie na następujące 
pytania:

•  Czy potrafię wyjaśnić, w jaki sposób to zadanie zmini-
malizuje ryzyko wystąpienia awarii sprzętu? Czy zasób 
ten jest prawidłowo i  wyraźnie identyfikowalny za po-
mocą wspólnej nazwy oraz znacznika identyfikacyjnego?

•  Czy wybrałem prawidłową osobę, posiadającą umiejęt-
ności wymagane do wykonania zadania? Czy jest ona 
nadal obecna w firmie? Czy będę musiał przeprowadzić 
z nią szkolenie początkowe?

•  Czy zidentyfikowałem zalecenia BHP, narzędzia, części 
zamienne oraz materiały eksploatacyjne, których będzie 
potrzebował technik? Czy wszystko to jest łatwo dostęp-
ne? Pracowników technicznych nie frustruje nic bardziej 
niż chodzenie do magazynu po potrzebne narzędzie czy 
część zamienną, która nie została dla niego zamówiona.

•  Czy zidentyfikowałem wszystkie ostrzeżenia, środki 
ostrożności i uwagi, potrzebne do zapewnienia bezpie-
czeństwa personelu, sprzętu i zakładu?

•  Czy kroki mojej procedury są uporządkowane w logicz-
nej kolejności? Czy mają one sens? Zlećmy swoim tech-
nikom przeczytanie naszej procedury i  zrecenzowanie 
jej. Wykorzystajmy ich uwagi i wnioski w końcowej wer-
sji procedury.

Operatorzy i  technicy są naszymi oczami, uszami i  no-
sami na hali fabrycznej. Pętla informacji zwrotnych od nich 
jest kluczowa dla wprowadzania ciągłych ulepszeń. Dajmy im 
możliwość przedstawiania komentarzy i pomysłów oraz poin-
formujmy ich, że analizujemy to. Czy w tym celu zostawiliśmy 
w procedurach konserwacji zasobów miejsce dla techników, aby 
mogli dodawać swoje komentarze na temat stanu technicznego 
zasobu – zastanego i po zakończaniu prac?

Czy zadanie zawiera kluczowe kroki, które wymagają za-
pewnienia jakości (quality assurances – QA)? Kto może pod-
pisać dokument? Czy dostarczyłem specyfikacje tego, co jest 
zadowalające/niezadowalające? Jak wygląda dobre wykonanie 
zadania?

Na koniec należy poprosić technika o potwierdzenie wyko-
nania pracy poprzez podpisanie oświadczenia, że praca ta zo-
stała wykonana poprawnie. To pozwala na zakończenie zadania 
konserwacji zasobu.

Hank Kocevar, specjalista od utrzymania ruchu
i niezawodności (CMRP), jest starszym konsultantem 

w firmie Daniel Penn Associates.
� n
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SPRĘŻONE POWIETRZE

DAVID DE PRIL, ELGi Compressors Europe

Ochrona zasobów sprężonego powietrza

Efektywność energetyczna ma coraz większe zna-
czenie dla nas wszystkich z racji swojego bezpo-
średniego związku z  kosztami. Na horyzoncie 
pojawia się również nowa presja regulacyjna 
w postaci proponowanej przez Komisję Europej-

ską nowelizacji dyrektywy UE w sprawie efektywności ener-
getycznej (EED). Znowelizowana dyrektywa EED narzuci 
na kraje członkowskie UE prawny obowiązek oszczędności 
energii, zobowiązując je do wspólnego zmniejszenia zuży-
cia energii do roku 2030 o 9% względem poziomów z 2020 r. 
Dodatkowo do roku 2024 kraje UE będą prawdopodobnie 
musiały osiągnąć nowy roczny próg oszczędności rzędu 1,5% 
całkowitego zużycia energii w porównaniu z obecnym pozio-
mem 0,8%.

Poprawa efektywności energetycznej w  procesach pro-
dukcyjnych korzystających ze sprężonego powietrza ma klu-
czowe znaczenie, ponieważ sprężarki zużywają około 12% 
energii elektrycznej. Co więcej, w okresie ich eksploatacji 80% 
kosztów pochodzi ze zużycia energii, a  tylko 20% stanowi 
koszt urządzenia. Ale czy użytkownicy rozwiązań sprężonego 
powietrza mają pełny ogląd pochodzenia i  składowych tych 
kosztów? 

Spojrzenie szersze niż system
Właściwe podejście do redukcji energochłonności systemów 
sprężonego powietrza zależy od szeregu wyborów technicz-
nych i ekonomicznych. Nie tak dawno temu branża słusznie 
zwróciła baczniejszą uwagę na system i jego efektywność, za-
miast skupiać się wyłącznie na wydajności urządzenia. Więk-
sza świadomość potrzeb operacyjnych i zwiększona presja na 
zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę wydajności skła-
niają do bliższego przyjrzenia się systemowi. Bardziej konkret-
nie, jak równoważyć potrzeby operacyjne, koszty kapitałowe, 
żywotność kluczowych zasobów i zużycie energii?

Tradycyjne podejście do całkowitego kosztu posiada-
nia (TCO) analizuje koszt energii w oparciu o moc agregatu 
sprężarkowego lub określony pobór mocy. Pełna analiza ope-
racyjna natomiast obejmuje wszystkie czynniki, od sprężarki 
po środowisko jej działania, jak również wymagania operacyj-
ne, np. maksymalne i minimalne poziomy zapotrzebowania 
na powietrze i planowanie ekspansji operacyjnej. Rezultatem 
tak rozległej analizy jest zrozumienie, w jaki sposób nawet naj-
mniejsze elementy systemu wpływają na zużycie energii zwią-
zane ze sprężarką. 

Celem jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy 
decyzjami technicznymi i ekonomicznymi – odnośnie liczby 
sprężarek, wydajności, parametrów operacyjnych, efektyw-
ności energetycznej, planowania przyszłych zmian zapotrze-
bowania na powietrze, uwzględnienia kosztów energii zwią-
zanych z  nieszczelnościami, niewłaściwym wykorzystaniem 
powietrza, sztucznym zapotrzebowaniem itp. 

Użytkownicy rozwiązań sprężonego powietrza muszą 
spojrzeć na swoje zapotrzebowanie operacyjne pod kątem 
tego, jaka jego ilość jest potrzebna dla określonych zastoso-
wań w cyklu produkcyjnym, a następnie zapoznać się z meto-
dami optymalizacji kompresorowni oraz z wymogami sprzę-
tu i konfiguracją posiadanej instalacji sprężonego powietrza. 
Dopiero po przeprowadzeniu takiego badania możliwe jest 
faktyczne zabezpieczenie zasobów, inwestycji i kosztów ener-
gii rozwiązań sprężonego powietrza, a co za tym idzie, osią-
gnięcie nowego, niskiego całkowitego kosztu ich posiadania.

Rozleglejsza perspektywa ochrony 
zasobów
Aby to lepiej opisać, przyjrzyjmy się hipotetycznemu pro-
cesowi, w którym klient rozważa rozbudowę zakładu pro-
dukcyjnego, dodanie kolejnej linii produkcyjnej, zwiększe-
nie mocy produkcyjnych itp. W  takim przypadku typowa 
rozmowa pomiędzy użytkownikiem systemu sprężonego 
powietrza a dostawcą sprężarki na temat nowego zapotrze-

Dla zmaksymalizowania wydajności i ochrony zasobów należy przeprowadzić pełną analizę operacyjną, 
wykraczając poza system sprężonego powietrza. 

http://hydac.com.pl
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bowania na sprężone powietrze zaczyna się od prośby klien-
ta o większą objętość powietrza przy założeniu, że rozwią-
zaniem będzie dodatkowa lub większa sprężarka. Rzecz 
w  tym, że zwykłe dodanie kolejnego urządzenia nie jest 
rozwiązaniem, gdy istniejący system pozostaje taki sam. 
Działanie takie może skutkować zbyt dużym obciążeniem 
istniejącej infrastruktury i prowadzić do zmniejszenia wy-
dajności ogólnej. Dlaczego?

W trakcie budowy zakładu lub linii produkcyjnej system 
sprężonego powietrza jest planowany i  projektowany pod 
kątem dopasowania do obciążeń wydajności konkretnego 
procesu produkcyjnego. Wszystko działa zgodnie z planem 
i  osiąga założone wyniki. Wraz z  rozwojem operacyjnym 
firmy i wzrostem produkcji w zakładzie zapotrzebowanie na 
powietrze zmienia się, ale dodanie kolejnej sprężarki w celu 
sprostania rosnącym potrzebom nie jest rozwiązaniem. Za-
nim zostanie rozważona taka opcja, użytkownicy systemu 
sprężonego powietrza powinni wraz ze specjalistami prze-
prowadzić szczegółową analizę pracy istniejącego układu 
w określonym czasie i w ramach zadanych wymagań. Przed 
podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy dokonać całościowej 
analizy całego systemu produkcyjnego, historycznego i  sza-

cowanego zapotrzebowania na powietrze, obecnej instalacji 
rurowej oraz sprawdzić jej szczelność. 

Dość często rozbudowa zakładu lub linii produkcyjnej nie 
wymaga nawet dodania kolejnej sprężarki. Dostrojenie istnie-

http://hydac.com.pl
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jących zasobów do pracy przy odpowiednich i dostosowanych 
obciążeniach – zamiast przy najwyższych poziomach ciśnienia 
czy ekstremalnych wymogach – może przełożyć się na zmniej-
szenie ciśnienia w  całym systemie, a  tym samym redukcję 
zużycia energii. Najprościej jest dodać kolejną sprężarkę, ale 
kluczem do ochrony zasobów i uzyskania pożądanej poprawy 
efektywności energetycznej jest zastosowanie podejścia holi-
stycznego, a  także przeprowadzenie analizy i  optymalizacji 
istniejącego systemu oraz jego elementów. 

 
Audyt, rozmiar i wdrożenie
Przed podjęciem decyzji o wymianie sprężarki, dodaniu kolej-
nej czy też dostosowaniu istniejącego systemu, konieczny jest 
audyt procesu operacyjnego. Audytor rozwiązań sprężonego 

powietrza może sprawdzić cały system i ustalić dane wejścio-
we, stan agregatów sprężarkowych, ich wydajność i dokładne 
wymogi ciśnienia. Pozwala to uzyskać ogląd systemu, wraz 
z  jego otoczeniem, elementami, orurowaniem i  krytycznym 
zużyciem. Z tą wiedzą można przejść do kolejnego etapu, czyli 
podjęcia świadomej decyzji o optymalizacji systemu pod ką-
tem nowych wymagań. Bardzo często nowe, rozbudowane 
wymagania produkcyjne są osiągalne przy tym samym pozio-
mie mocy w drodze regulacji przepływu powietrza (w zależ-
ności od wielkości rozbudowy, rzecz jasna). Wszystko spro-
wadza się więc do właściwego oszacowania zapotrzebowania 
na powietrze. 

Na konkretnym przykładzie wygląda to tak: 
Zakład produkcyjny, obecnie korzystający ze sprężonego 

powietrza, rozszerza swoją działalność i jego zapotrzebowanie 
na sprężone powietrze może wzrosnąć nawet o 35%. Naszym 
zadaniem jest określić, jak zrealizować to dodatkowe zapo-
trzebowanie na sprężone powietrze i  czy będzie konieczne 
dodanie nowej sprężarki. Audyt pokazuje aktualny stan sys-
temu, w tym orurowanie, ciśnienie robocze w ciągu dnia oraz 
cykliczne zmiany zapotrzebowania. Następnym etapem jest 
sprawdzenie, w jaki sposób można zoptymalizować istniejący 
system, aby wygenerować dodatkowe zapotrzebowanie przy 
zachowaniu tej samej mocy. Można to zrobić w drodze analizy 

 
Przed podjęciem decyzji o wymianie sprężarki, 
dodaniu kolejnej czy też dostosowaniu istniejącego 
systemu, konieczny jest audyt procesu operacyjnego. 
Audytor rozwiązań sprężonego powietrza może 
sprawdzić cały system i ustalić dane wejściowe, stan 
agregatów sprężarkowych, ich wydajność i dokładne 
wymogi ciśnienia.
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i określenia rozmiaru systemu, jak też przyglądając się bliżej 
następującym kwestiom:

•  Wpływ nieszczelności – Z biegiem czasu każdy system 
ulega rozszczelnieniu. Może ono być spowodowane sta-
rzeniem się przewodów, niewłaściwymi złączami, insta-
lacjami, użyciem niedopasowanych części lub korozją. 
Szacujemy, że nawet 20 do 30% przepływu sprężonego 
powietrza może być utracone z powodu nieszczelności. 
Wyciek sprężonego powietrza przez otwór o  średnicy 
3 mm (~1/8") może powodować zużycie 4 kW/h ener-
gii elektrycznej, pociągając za sobą roczne straty rzędu 
19 200 kW (przy ciśnieniu 7 barg (100 psig) 16 godzin 
dziennie przez 300 dni w roku). Stwarza to duże moż-
liwości poprawy wydajności. Rozszczelnieniom złączy 
i przyłączeń rur można zapobiegać poprzez ich odpo-
wiednie dokręcenie oraz stosowanie właściwych uszcze-
lek i  środków uszczelniających. Dobra jakość złączek, 
przewodów i  przyłączeń przekłada się na ich dłuższą 
żywotność. Obszary ryzyka można zidentyfikować za 
pomocą audytu, a program wykrywania nieszczelności 
oraz regularny plan konserwacji zmniejszą przyszłe wy-
cieki powietrza.

•  Niewłaściwe zastosowanie sprężonego powietrza 
może obejmować wiele prostych i  zwyczajnych czyn-
ności, np. odmuchiwanie umytych komponentów lub 
wręcz operatorów, którzy pracują w zapylonym środo-
wisku i używają sprężonego powietrza do oczyszczenia 
odzieży. Takie rzeczy się zdarzają. Sprawdzenie i wyeli-
minowanie podobnych zastosowań sprężonego powie-
trza w całym zakładzie może przynieść znaczne korzy-
ści. 

•  Sztuczne zapotrzebowanie to nadmiarowa objętość 
powietrza, wymagana przez nieuregulowane zastosowa-
nia końcowe w wyniku dostarczania ciśnienia wyższego 
niż jest to konieczne dla danego zastosowania. Jest to 
równoznaczne z niepotrzebnym zużyciem energii. Bar-
dzo pomocna będzie tutaj prosta strategia prawidłowego 
doboru, instalacji i użytkowania regulatorów ciśnienia, 
wraz z zapobieganiem nieszczelnościom i monitorowa-
niem niewłaściwego wykorzystania powietrza. 

•  Optymalizacja zakresu ciśnień – Ustawienie prawidło-
wych ciśnień można wykonać w  drodze identyfikacji 
i wskazania wymagań systemu, określenia strat ciśnienia 
w układzie rurociągów między sprężarką a maszynami 
produkcyjnymi oraz ustawienia prawidłowego ciśnienia 
obciążenia i odciążenia na możliwie najniższym pozio-
mie, aby realizować wymagane zastosowania. Oszczęd-
ność wynikająca z obniżenia ciśnienia nastawy sprężarki 
o 1 bar (14,7 psi) stanowi nawet 7% całkowitego zuży-
cia energii przez sprężarkę. Rocznie, przy 16 godzinach 
pracy na dobę przez 300 dni w roku, 7% oszczędności 

w  przypadku zużycia energii przez sprężarkę o  mocy 
110 kW przekłada się na 36 960 kWh!

•  Minimalizacja strat ciśnienia – Chociaż w  żadnym 
systemie nie da się uniknąć straty ciśnienia występującej 
w rurociągu i osprzęcie po stronie odbiornika – różnicy 
ciśnień między punktem tłoczenia ze sprężarki a punk-
tem poboru – można ją zminimalizować i utrzymywać 
na możliwie niskim poziomie. Wszystko zaczyna się od 
projektu rurociągów – umieszczenia stanowisk produk-
cji i  zastosowania sprężonego powietrza blisko siebie 
oraz właściwego doboru rozmiaru i kształtu rur. Urzą-
dzenia po stronie wylotowej powinny być dobrane tak, 
aby spadek ciśnienia był jak najniższy, a ich konserwacja 
i  okresowe czyszczenie powinny odbywać się zgodnie 
z zaleceniami dostawcy sprężarki powietrza. Warto przy 
tym pamiętać, że utrata 1 bara ciśnienia oznacza 7% cał-
kowitego zużycia energii przez sprężarkę. 

Przeprowadzony prawidłowo audyt, z  właściwym part-
nerem, pokaże pełny wzorzec zużycia sprężonego powietrza 
w danym okresie, pomoże w wykryciu nieszczelności, doborze 
wielkości sprężarek i optymalizacji zużycia energii, a ostatecz-
nie pozwoli wykorzystać dane do podjęcia właściwej decyzji 
o bieżącej eksploatacji lub przyszłej rozbudowie systemu. 

Niezależnie od tego, czy jesteśmy użytkownikami syste-
mów sprężonego powietrza, dostawcami sprężarek, zespołami 
serwisowymi czy operatorami – wszyscy możemy poprawić 
efektywność energetyczną i wydajność systemu oraz zmniej-
szyć koszty, jeśli dążąc do optymalizacji zapotrzebowania i po-
daży na sprężone powietrze spojrzymy poza wydajność syste-
mu. Dodatkową korzyścią takiego podejścia będzie ochrona 
zasobów firmy, mniejsze ryzyko przestojów operacyjnych 
i stabilna, efektywna działalność.

David De Pril, dyrektor ds. zarządzania produktami 
i marketingu, ELGi Compressors Europe.
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W wyniku pandemii COVID-19 wiele firm 
produkcyjnych zawiesiło swoją działal-
ność w zakresie projektów i budowy no-
wych zakładów. Wiele z  tych projektów 
miało kluczowe znaczenie dla realizacji 

celów związanych z produkcją oraz znajdowało się już w za-
awansowanym stadium prac budowlanych zanim wybuchła 
pandemia, co gwałtownie wpłynęło na całą gospodarkę świa-
tową. Obecnie, gdy przemysł produkcyjny zaczyna dźwigać 
się po zapaści spowodowanej koronawirusem, właściciele firm 
poszukują kreatywnych rozwiązań wykonywania projektów 
technicznych i prac budowlanych, aby nadrobić stracony czas.

Skuteczne wdrażanie praktyk Lean Management w fazie 
planowania początkowego może pomóc w identyfikacji strate-
gii projektowania technicznego, dostaw materiałów i realizacji 
budowy, aby nowe zakłady przemysłowe szybciej startowały 
z produkcją. Poniżej podano kilka kluczowych rozważań oraz 
informacji praktycznych na ten temat.

Opracowanie efektywnego planu działań 
związanych z projektem
Z historycznego punktu widzenia liderzy przemysłu produk-
cyjnego preferowali tradycyjny model D-B-B (design/bid/bu-
ild; projekt/przetarg/budowa), który stosuje podejście liniowe 
krok po kroku do realizacji projektu oraz wykorzystuje meto-
dę CPM (critical path method; metoda ścieżki krytycznej) do 
opracowania harmonogramu prac nad projektem. Co praw-
da model ten zwykle daje firmie najlepszą kontrolę oraz naj-
mniejsze ryzyko, jednak liniowa natura czyni go najdłuższym 
pod względem czasu realizacji projektu, określonym w  har-
monogramie.
Zgodnie z  koncepcjami Lean należy stosować strategię pla-
nowania typu pull (pull – ssanie, przyciąganie). Polega to na 
identyfikacji działań, które mogą być wykonane z  góry lub 
zrealizowane jednocześnie i których celem jest uzyskanie po-
żądanego stanu końcowego. Strategia pull planning jest proce-
sem pracy zespołowej, który wymaga uczestnictwa wszystkich 
osób zaangażowanych w projekt. W wyniku tworzone jest za-
ufanie i consensus na temat elementów, które są kluczowe dla 
skutecznej realizacji projektu. Prawidłowo opracowany plan 
typu pull będzie czynnikiem napędowym opracowywania 
efektywnej i wykonalnej metody realizacji projektu.

Skracanie harmonogramu a zaopatrzenie 
w materiały do realizacji projektu
Sesja pull planning może zidentyfikować okazje do uzyskania 
znacznych korzyści w postaci skrócenia harmonogramu. Jed-

Efektywnie wdrożone praktyki planowania, zgodne z zasadami Lean Management, mogą pomóc firmom 
przemysłowym w uruchomieniu produkcji w nowo wybudowanych zakładach w nieprzekraczalnym terminie 
określonym w harmonogramie oraz nadrobieniu opóźnień spowodowanych pandemią.

Jak uniknąć opóźnień w realizacji projektów 
spowodowanych pandemią COVID-19  
dzięki stosowaniu zasad Lean Management?

Brandon Darroch, Brian Arend, SSOE Group

LEAN MANAGEMENT

Zamiast stosowania tradycyjnego podejścia projekt/
przetarg/budowa może okazać się konieczne 
wykorzystanie metody dostaw materiałów 
alternatywnych, aby utrzymać nieprzekraczalny termin 
uruchomienia produkcji w nowym zakładzie. 

Źródło: SSOE Group
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nak pełne wykorzystanie tych możliwości może wymagać od 
właścicieli projektu nieco mniej tradycyjnego podejścia do pro-
cesu zaopatrzenia w materiały potrzebne do realizacji projektu.

Przeanalizujmy kontrakt typu open-book (otwarta księ-
ga). Generalny wykonawca kontraktu jest transparentny 
w stosunku do zespołu strony zamawiającej w zakresie otrzy-
manych ofert od kluczowych branż lub na kluczowe kom-
ponenty projektu. Pozwala to zamawiającemu utrzymywać 
konkurencyjne oferty przetargowe oraz jednocześnie być 
otwartym na potencjalne alternatywy skracania harmonogra-
mu. Ponieważ model realizacji zamówień typu open-book jest 
stosunkowo nową koncepcją, rozważmy udostępnienie przy-
kładów poprzednich projektów lub przypadków praktycznych 
(case study) personelowi działu zaopatrzenia, aby uzyskał in-
formacje na temat tego, jak może on pozostać zaangażowany 
i  utrzymać kontrolę nad procesami realizacji zamówień na 
materiały.

Ponowne przeanalizowanie strategii 
korporacyjnych
Wielu właścicieli projektów, reprezentujących firmy produk-
cyjne oraz instytucje, stworzyło swoje sieci dostawców oraz 
podpisało długoletnie kontrakty na zakup surowców i innych 
materiałów, które są potrzebne do działania ich obiektów 
oraz konserwacji sprzętu. Jest to przyczyną tego, że np. opra-
wy oświetleniowe oraz membrany dachowe są takie same we 
wszystkich zakładach danej firmy, znajdujących się w różnych 
lokalizacjach. Można usprawnić zarządzanie zapasami części 
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla działów utrzy-
mania ruchu, nabywać sprzęt i części do niego w dużych ilo-
ściach, redukować koszty jednostkowe oraz upraszczać ogólne 
programy utrzymania ruchu.

Jednak tego typu ograniczenia mogą stwarzać problemy 
w zakresie przyśpieszania harmonogramów realizacji projek-
tów. Jeśli szybkość wprowadzenia nowego produktu na rynek 
będzie kluczowym biznesowym czynnikiem napędowym, to 
właściciele projektów będą zachęceni do bycia otwartymi na 
wyjście poza standardy oraz rozważanie alternatywnych pro-
duktów i sprzętu, które będą nadal spełniać ich wymagania, 
ale będą za to dostępne w krótszym czasie.

Na przykład wskutek pandemii dostarczenie standardowej 
rozdzielnicy elektrycznej dla zakładu produkcyjnego może za-
brać aż 26 tygodni lub więcej, podczas gdy rozdzielnica innej 
firmy, ale o podobnych parametrach, może być dostarczona 
w czasie nawet dwa razy krótszym. Ponadto zakład produk-

cyjny może wymagać ponad 400 opraw oświetleniowych. Zło-
żenie zamówienia tej wielkości może sprawić, że producent 
opraw będzie potrzebował całych tygodni na wyprodukowa-
nie towaru i dostarczenie go do klienta.

Natomiast rozdzielając takie zamówienia na kilku dostaw-
ców lub rozważając możliwości zainstalowania alternatyw-
nych typów opraw oświetleniowych spełniających wymagania 
specyfikacji technicznej, będących tylko innym modelem, 
może przynieść korzyści w  postaci otrzymania i  zainstalo-
wania opraw, zanim to większe zamówienie zostanie wysła-
ne. Może to mieć zastosowanie także w przypadku systemów 
ogrzewania, wentylacji i  klimatyzacji (HVAC) oraz innych 
komponentów instalacji budynkowych. Ważne jest, aby za-
uważyć, że do przeanalizowania rozwiązań alternatywnych 
wymagane jest uzyskanie dokładnych recenzji produktów: od 
firmy instalacyjnej, inżynierów – specjalistów z danej branży 
oraz właściciela projektu. Systemy elektryczne i mechaniczne 
wymagają stałej konserwacji, tak więc wszystkie strony kon-
traktu muszą ocenić zarówno ryzyka, jak i korzyści dla cyklu 
życia zakładu, wynikające z rozwiązań alternatywnych.

Inny przykład. Budowana jest od podstaw nowa fabry-
ka samochodów. Prace budowlane wymagają użycia dużych 
dźwigów, które potrzebują licznych dużych kolumn wspor-
czych. Tradycyjne kolumny są wykonane ze stali. Jednak 

w czasach pandemii z powodu braków stali na rynku produ-
cenci kolumn nie byli w stanie sprostać wymaganiom szybkiej 
realizacji zamówień.

Podczas narady w  sprawie planowania budowy fabryki 
zespół projektowy zaproponował użycie prefabrykowanych 
kolumn betonowych zamiast stalowych. Chociaż była to 
niezgodność ze standardem klienta, propozycja została za-
akceptowana. Betonowe kolumny prefabrykowane zostały 
zainstalowane na budowie fabryki 8 tygodni wcześniej niż do-
starczono by kolumny stalowe.

 
Zgodnie z koncepcjami Lean należy stosować strategię planowania typu pull 
(pull – ssanie, przyciąganie). Polega to na identyfikacji działań, które mogą być 
wykonane z góry lub zrealizowanie jednocześnie i których celem jest uzyskanie 
pożądanego stanu końcowego.

 
Rozdzielenie projektu na mniejsze 
części, zamiast pozostawienie w postaci 
obszernej i kompleksowej całości, 
pozwala właścicielowi projektu na 
znaczne skrócenie harmonogramów 
realizacji.
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LEAN MANAGEMENT

Rozpoczęcie procesu budowy
Efektywna sesja planowania typu pull może także znaleźć oka-
zje do podziału projektów na mniejsze zakresy prac. Te pakiety 
„pull ahead” („prowadzące” w projekcie) mogą umożliwić stro-
nie zamawiającej rozpoczęcie prac budowlanych przed ukoń-
czeniem wszystkich projektów technicznych, co pozwoli na 
znaczne skrócenie ogólnego harmonogramu realizacji projektu.

Weźmy wspomnianą wyżej nową fabrykę samochodów. 
Dzięki wczesnemu zakończeniu planu organizacji i zagospo-
darowania placu budowy przewidziane w projekcie prace bu-
dowlane mogą się rozpocząć, zanim zostaną zaprojektowane 
inne elementy budynku. Fundamenty oraz konstrukcje stalo-
we mogą być wykonane osobno, co pozwoli hutom na reali-
zację zamówień przed zakończeniem projektów technicznych 
instalacji elektrycznych i mechanicznych.

Dostawa dużych elementów instalacji mechanicznych 
i  elektrycznych dla budynku może wymagać czasu – nawet 
6 miesięcy. Tak więc opracowanie specyfikacji technicznych 
i zamówienie podstacji energetycznych, rozdzielnic elektrycz-
nych, chillerów, central wentylacyjnych (AHU) itd. umiesz-
cza te elementy na czele kolejki materiałów do zamówienia 
u producentów. Na koniec dopasowanie do siebie systemów 
– architektonicznego, mechanicznego i  elektrycznego, może 
być zaprojektowane już po rozpoczęciu prac budowlanych, co 
da zamawiającemu dodatkowy czas na sprecyzowanie swo-
jego własnego projektu wyposażenia fabryki w  sprzęt oraz 
wynikającego z tego zapotrzebowania na media, które należy 
zgłosić do ich dostawców, np. zakładu energetycznego. Dodat-
kowy czas zostanie też uzyskany na opracowanie szczegółów 
technicznych dla linii produkcyjnych przyszłej fabryki, co nie 
wpłynie na ogólny harmonogram budowy.

Tak więc rozdzielenie projektu na mniejsze części, zamiast 
pozostawienie w  postaci obszernej i  kompleksowej całości, 
pozwala właścicielowi projektu na znaczne skrócenie harmo-
nogramów realizacji.

Znaczenie zaangażowania właściciela 
w projekt
Każdy projekt w  miarę realizacji będzie stwarzał problemy. 
Jednak sposób podejścia przez zespół projektowy do tych pro-
blemów może mieć wielki wpływ na harmonogram projektu. 
Przywództwo właściciela projektu nadaje ton od samego po-
czątku i powinno ułatwić współpracę oraz stworzyć środowi-
sko zaufania i respektowania każdego z uczestników. Zapewni 
to, że napotykane problemy nie staną się ćwiczeniami we wska-
zywaniu palcem czy pogrążaniem się we wzajemne obwinianie.

Będąc otwartym na innowacyjne idee oraz zachęcając 
wszystkich członków zespołu do brania udziału w dyskusjach 
nad rozwiązywaniem problemów, właściciel projektu ustana-
wia efektywną kulturę projektu. Poza otwartością na ludzi, 
dobry właściciel projektu (lub jego przedstawiciel) powinien 

posiadać zdolność do aktywnego słuchania, efektywnego ko-
munikowania oraz, co najważniejsze, być upoważnionym do 
podejmowania decyzji i czuć się w tym swobodnie.

Przyśpieszenie realizacji projektów po 
zakończeniu pandemii COVID-19
Wiele organizacji w  przemyśle produkcyjnym stosuje ciągle 
tę samą metodę realizacji projektu, ponieważ „zawsze się tak 
robiło”. W wyniku tego sprawą zasadniczą dla konsultantów 
oraz wykonawców z branż usług specjalistycznych jest to, aby 
wyjaśniali personelowi kierowniczemu firm produkcyjnych, 
że takie tradycyjne podejście – „projekt techniczny/przetarg/
budowa” – zwykle wydłuża czas realizacji całego projektu oraz 
że metoda dostarczania materiałów alternatywnych może być 
konieczna, aby zmieścić się w ostatecznym terminie (deadline) 
uruchomienia produkcji w nowej fabryce.

W wielu przypadkach opóźnienia projektów wynikające 
z  pandemii stały się katalizatorem dla producentów, którzy 
zaczęli badać możliwości stosowania rozwiązań alternatyw-
nych. Jeśli są wdrażane efektywnie, praktyki Lean Manage-
ment mogą pomóc firmom przemysłowym w uruchamianiu 
produkcji w nowych czy modernizowanych zakładach zgod-
nie z zaplanowanym terminem ostatecznym oraz nadrabianiu 
opóźnień spowodowanych pandemią.

Brandon Darroch, certyfikowany specjalista od zarządzania 
projektami (PMP), jest menedżerem działu 

południowo-wschodniego oraz starszym konsultantem w firmie 
SSOE Group. Firma ta realizuje na całym świecie projekty 

z zakresu architektury, inżynierii oraz zarządzania budową 
(construction management). Posiada 15 lat doświadczenia 

w zarządzaniu projektami, zarówno dla wykonawców 
generalnych, jak i biur projektowych.

Inż. Brian Arend, posiadacz certyfikatu LEED AP 
(budownictwo ekologiczne), jest menedżerem działu 

elektroenergetyki oraz starszym konsultantem w SSOE Group. 
Posiada 17 lat doświadczenia w przemyśle. Pracował w wielu 

branżach przemysłu produkcyjnego oraz motoryzacyjnego.
�
� n

 
Praktyki Lean Management mogą 
pomóc firmom przemysłowym 
w uruchamianiu produkcji w nowych 
czy modernizowanych zakładach 
zgodnie z zaplanowanym terminem 
ostatecznym oraz nadrabianiu opóźnień 
spowodowanych pandemią.
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Technologia Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) jest uzależniona od szybkiej i  dokładnej 
komunikacji sieciowej. Podstawowe systemy ste-
rowania w przemyśle nie mogą być pozbawione 
zasilania nawet na chwilę, ponieważ taka sytu-

acja może spowodować nieprawidłowe działanie (ang. crash) 
przemysłowych komputerów PC oraz sterowników/kontro-
lerów. Dlatego też wykorzystanie zasilaczy bezprzerwowych 
(UPS) może zwiększyć niezawodność systemów w zakładach. 
Zapoznanie się z podanymi w artykule podstawowymi infor-
macjami na temat zasilaczy UPS pomoże w doborze takiego 
urządzenia do aplikacji.

1.  Zdefiniowanie wymagań aplikacji do 
zasilacza UPS

Pierwszą kwestią jest tu napięcie zasila-
jące odbiorniki – zmienne (AC) czy stałe 
(DC). Starsze systemy pracują przeważnie 
z zasilaniem AC, dlatego też ich moderni-
zacja prawdopodobnie będzie wymagała 
również zastosowania zasilaczy UPS AC. 
W  ciągu ostatnich 20 lat rozwój rynku 
przemysłowych komputerów PC (IPC) 
spowodował przejście na zasilanie DC. 
W związku z tym należy przeanalizować 
wymagania dla UPS, dotyczące rodzaju 
napięcia zasilającego, mocy zasilacza oraz 
czasu podtrzymania zasilania. Należy 
w tym celu wykonać obliczenia oraz usta-
lić realne oczekiwania dla zasilacza UPS, 
który ma być zakupiony i zainstalowany.

Jeśli nastąpi awaria zasilania podsta-
wowego, UPS zapewnia zapisanie danych 
oraz bezpieczne i prawidłowe zamknięcie 
systemu operacyjnego platformy auto-
matyki, co pozwala na uniknięcie utraty 
danych i zawieszania się lub nieprawidło-

wego działania tego systemu sterowania. Przy projektowaniu 
układu zasilania bezprzerwowego należy dobrać UPS o takiej 
pojemności akumulatora, aby umożliwić przemysłowym kom-
puterom PC działanie jeszcze przez jakiś czas, zanim zosta-
nie im wydane polecenie zamknięcia systemu operacyjnego. 
Przy doborze czasu podtrzymania zasilania przez UPS należy 
uwzględnić, że zasilanie podstawowe może zostać przywróco-
ne w stosunkowo krótkim czasie. Akumulatory o zbyt dużej 
pojemności mogą wymagać długiego czasu do naładowania. 
Większość producentów zasilaczy UPS wykorzystuje kilka 
standaryzowanych typów akumulatorów przemysłowych. 
Niektórzy oferują tylko akumulatory wyprodukowane według 
jednej technologii, na przykład VRLA (żelowe akumulatory 
kwasowe). Inni oferują różne typy akumulatorów: VRLA stan-
dardowe, VRLA o  szerokim zakresie temperatur pracy oraz 
litowo-jonowe (Li-ion). Różne typy akumulatorów różnią się 
pod względem działania oraz rzeczywistej żywotności.

W idealnym przypadku zasilacz UPS może wysyłać wiele 
informacji na temat stanu swojego akumulatora, tak więc ope-
ratorzy systemu mogą podjąć działania zapobiegawcze, zanim 
akumulator ten ulegnie zużyciu. Należy się przyjrzeć, w  jaki 
sposób zasilacz sygnalizuje swoje działanie. Większość wyko-
rzystuje do tego celu diody LED, zaś kilka typów ma wyjścia 
ze stykami bezpotencjałowymi z ustalonym progiem przełą-
czania. Nowsze systemy UPS mają takie wyjścia, umożliwiając 
wysyłanie danych z zasilaczy do platformy systemu sterowania 
w zakładzie, wykorzystując przemysłowe protokoły komuni-
kacyjne Ethernet.

2.  Zdecentralizowane technologie 
zasilaczy UPS AC

W systemach sterowania wykorzystujących napięcie zmienne 
zasilacz UPS AC będzie najlepszym wyborem. Układy elek-
tryczne zasilaczy UPS typu offline są niedrogie i najbardziej 
popularne w zasilaczach UPS AC. W warunkach normalnych 
zasilacz UPS typu offline znajduje się w  trybie oczekiwania 
(standby) – przesyła energię z sieci zasilającej bezpośrednio 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE: 
UPS, niezawodność zasilania

Przed doborem zasilacza 
UPS należy zdefiniować jego 
zastosowanie.
Do wyboru dostępne 
są 2 rodzaje systemów 
zasilania bezprzerwowego: 
zdecentralizowane UPS AC oraz 
rozproszone UPS DC.
Przy doborze UPS należy 
wziąć pod uwagę wydajność 
akumulatora i sieciowe możliwości 
komunikacyjne.

DO ROZWAŻENIA
Ilu procentowo przerw w zasilaniu 
podstawowym można uniknąć 
dzięki zainstalowaniu zasilaczy 
bezprzerwowych?

Najważniejsze systemy sterowania w przemyśle wymagają zastosowania zasilaczy bezprzerwowych (UPS). 
Zapobiegają one nieprawidłowemu funkcjonowaniu sterowników i kontrolerów, które może być wynikiem 
nawet krótkotrwałych przerw w zasilaniu z sieci. W artykule podajemy wskazówki na temat prawidłowego 
doboru zasilaczy UPS do aplikacji w przemyśle.

Pięć wskazówek na temat doboru zasilaczy 
UPS w przemyśle

ZASILACZE UPS
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ze swojego wejścia do wyjścia, jednocześnie zaś ładuje się jego 
akumulator poprzez obwód podłączony równolegle do sieci. 
Jeśli wystąpi awaria zasilania podstawowego z sieci, UPS prze-
łącza zasilanie wyjścia na akumulatorowe za pośrednictwem 
inwertera DC/AC. Czas pomiędzy zanikiem zasilania podsta-
wowego a rozpoczęciem zasilania przez UPS z akumulatora 
nie może przekroczyć 10 milisekund. Czas przełączania 10 
ms zwykle nie ma wpływu na urządzenia zasilane przez UPS, 
ale chroni systemy wrażliwe na wahania napięcia.

Ze względu na kształt napięcia wyjściowego zasilacze 
UPS AC dzielą się na dwa typy: urządzenia z modyfikowa-
ną (przybliżoną, aproksymowaną) sinusoidą oraz urządzenia 
z czystą sinusoidą.

Zasilacze z  modyfikowaną sinusoidą to prostsze kon-
strukcje, które przekształcają napięcie stałe z baterii akumula-
torów na napięcie zmienne o kształcie mającym przypominać 
sinusoidę (niektóre wersje generują nawet prostokątne). Co 
prawda tego typu zasilacze UPS są stosunkowo tanie, jednak 
mają pewne wady. Napięcie zasilające o kształcie znacznie od-
biegającym od sinusoidy może uszkodzić obwody wejściowe 
niektórych urządzeń podłączonych do UPS. To może dopro-
wadzić do przedwczesnej awarii małych komputerów PC oraz 
zasilaczy sterowników PLC.

Zasilacze UPS z czystą sinusoidą generują napięcie wyj-
ściowe sinusoidalne o takim kształcie, który odtwarza prze-
biegi napięcia sieciowego 120/230 V AC. Zasilacz z  czystą 
sinusoidą jest lepszym wyborem dla systemu zawierającego 
wrażliwy sprzęt automatyki, taki jak programowalne sterow-
niki logiczne PLC, sprzęt rozproszonych systemów sterowa-
nia (DCS) oraz przemysłowe komputery PC (IPC). Zasilacze 
te mają bardziej skomplikowane układy elektryczne, jednak 
podłączone do nich urządzenia automatyki przemysłowej 
uzyskują dłuższą żywotność, co obniża całkowity koszt po-
siadania (TCO).

Najważniejsze dla zakładu przemysłowego aplikacje wy-
magają bardziej zaawansowanych zasilaczy UPS. Są to zasi-
lacze UPS o podwójnej konwersji albo UPS online. W takim 
zasilaczu obwód baterii akumulatorów jest aktywnie podłą-
czony do zasilanego systemu. Jeśli wystąpi awaria zasilania 
podstawowego z  sieci, na wyjściu UPS nie wystąpi żadna 
przerwa w zasilaniu czy zapad napięcia, co powoduje w wy-
niku bezproblemowe działanie zasilanych urządzeń. Zasilacz 
UPS online ma wbudowane filtry i regulatory. Podczas nor-
malnej pracy przekształca napięcie sieciowe AC na napięcie 
DC, a to z kolei z powrotem na AC za pomocą inwertera (fa-
lownika). Takie odizolowanie wyjścia od wejścia chroni od-
biorniki podłączone do UPS przed wahaniami napięcia oraz 
drobniejszymi zakłóceniami w sieci zasilania podstawowego. 
Jednak tego typu zasilacze są droższe i większe gabarytowo.

3. Rozproszone układy zasilania UPS DC
Wadą zasilaczy UPS AC jest to, że wszystkie odbiorniki pod-
łączone do nich muszą posiadać zasilanie AC i są uzależnione 
od tych UPS. A na przykład szafa sterownicza, do której jest 
podłączonych wiele urządzeń, może wymagać bardzo duże-
go zasilacza UPS. Jeśli nastąpi awaria tego UPS, to wszystkie 
odbiorniki zasilane z tej szafy przestaną działać. W tej sytuacji 
lepszy może się okazać system rozproszonych zasilaczy UPS 
DC, który może przynieść oszczędności kosztów i przestrzeni. 
Większość szaf sterowniczych wykorzystuje napięcie DC jako 
podstawowe. Natomiast UPS AC realizuje podtrzymanie za-
silania wszystkich odbiorników do niego podłączonych. Przy 
zastosowaniu UPS DC podtrzymanie zasilania ma miejsce za 
zasilaczem AC/DC.

Obciążenia można podzielić na buforowane i niebuforo-
wane. Obciążenia niebuforowane to odbiorniki energii, które 
w przypadku awarii zasilania z sieci nie powodują awarii syste-
mu. Tego typu obciążenia mogą być bezpośrednio podłączone 
do zasilaczy sieciowych AC/DC. Natomiast urządzenia bufo-
rowane pełnią podstawowe funkcje w  systemach i  powinny 
być zasilane z UPS DC. Podłączenie do zasilacza UPS DC tyl-
ko urządzeń buforowanych może znacznie zredukować jego 
obciążenie. Mniejszy pobór prądu oznacza, że wystarczy za-
silacz UPS DC o mniejszych wymiarach i pojemności baterii.

Technologia zastosowana w  zasilaczach UPS DC jest 
prostsza niż ta w UPS AC. Zasilacze DC nie wymagają prze-
tworników AC/DC oraz inwerterów DC/AC. Wszystkie na-
pięcia w takim zasilaczu UPS pozostają na poziomie 24 V DC, 
czyli należą do kategorii bezpieczeństwa SELV (napięcie bar-

Fot. 1. Wraz z powszechnym wdrażaniem technologii IIoT oraz analityki 
Big Data w przemyśle, niezawodność zasilania odgrywa ważniejszą 
rolę niż kiedykolwiek przedtem. Dobór właściwego systemu zasilania 
bezprzerwowego UPS do aplikacji może zapobiec wystąpieniu problemów 
oraz poniesieniu kosztów, które mogą być spowodowane przez awarię 
zasilania podstawowego. 

Źródło zdjęć i rysunków w artykule: Phoenix Contact
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ZASILACZE UPS

4.  Akumulatory do przemysłowych 
zasilaczy UPS

Akumulatory są podstawą systemu UPS. Gdy zanika zasilanie 
podstawowe z sieci, akumulatory umożliwiają podtrzymanie 
zasilania podłączonych do UPS urządzeń. Dlatego należy za-
pewnić, że akumulator nie będzie słabym punktem zasilacza, 
który zamierzamy zakupić. Popularnymi typami akumula-
torów do zastosowań w przemysłowych zasilaczach UPS są 
VRLA, WTR-VRLA (wide-temperature range; o  rozszerzo-
nym zakresie temperatur) oraz litowo-jonowe (Li-ion).

Akumulatory typu VRLA są najpopularniejsze. Są tanie, 
oferują dobry stosunek pojemności do ceny, jednak nie są 
zbyt trwałe. Ich wersje standardowe mają znamionowy za-
kres temperatur pracy od 0 do 40°C. Najlepiej funkcjonują 
w pomieszczeniach o stałej temperaturze, wynoszącej około 
27°C. Co prawda są popularne w klimatyzowanych środowi-
skach pracy, jednak w przypadku wielu aplikacji w przemyśle 
temperatura zmienia się w granicach od -40 do +70°C. Takie 
ekstremalne wartości temperatur skracają żywotność akumu-
latorów VRLA.

Akumulatory WTR-VRLA mogą pracować w  zakresie 
temperatur od -25 do +60°C. Mają nieco dłuższy czas eks-
ploatacji niż standardowe VRLA. Te wersje o rozszerzonym 
zakresie temperatur często są wykorzystywane na zewnątrz 
budynków. Pod względem chemicznym różnią się od wersji 
standardowych, są zwykle większe i  droższe. Akumulatory 
VRLA i WTR-VRLA mogą wytrzymać około 250–300 cykli 
ładowania-rozładowania przed całkowitym zużyciem, dla-
tego też wersja standardowa może być eksploatowana przez 
sześć miesięcy, zaś wersja WTR przez półtora roku – dwa lata. 
Żywotność i zakres temperatur pracy akumulatorów litowo-
-jonowych są podobne do WTR-VRLA. Baterie litowe wy-
trzymują nawet do 7000 cykli ładowania-rozładowania, czyli 
mają znacznie większą żywotność. Baterie te mogą kosztować 
trzy razy więcej od WTR-VRLA, ale oferują lepszą wydajność.

5. Przesyłanie danych z UPS w sieci
W  erze IIoT świat przemysłowy jest coraz bardziej 

usieciowiony i  pracuje w  nim coraz więcej inteligentnych 
urządzeń. Dzięki połączeniom sieciowym dane dotyczące 
funkcjonowania zasilaczy UPS są dostępne za pomocą prze-
mysłowych sieci Ethernet. Dzięki temu użytkownicy końcowi 
mają wgląd w funkcjonowanie akumulatorów tych zasilaczy. 

Ken Allwine, współpracujący menedżer  
marketingu produktu w firmie Phoenix Contact.  

Zajmuje się zasilaczami przemysłowymi.

� n

dzo niskie, odseparowane od sieci). Jest to bardzo efektywne 
dla zasilacza i  baterii akumulatorów. Wykorzystanie dodat-
kowych przetwornic DC/DC powoduje zwiększenie poboru 
prądu i staje się pasożytnicze dla systemu. W systemach UPS 
wyższej klasy jedyna konwersja napięcia DC występuje w ob-
wodzie ładowania baterii. System UPS DC pozwala na prio-
rytetyzację obciążeń. Polega to na tym, że urządzenia zasila-
ne z UPS mają różne priorytety. Gdy UPS zasila obciążenie 
w trybie zasilania z sieci i ładuje swoją baterię akumulatorów, 
to jednocześnie monitoruje prąd obciążenia. Jeśli prąd obcią-
żenia i prąd ładowania razem przekroczą dopuszczalny prąd 
obciążenia głównego zasilacza AC/DC, to UPS automatycznie 
zmniejsza prąd ładowania, zapobiegając przeciążeniu. UPS 
DC jest często fizycznie mniejszy od UPS AC ze względu na 
mniejszą ilość obwodów elektrycznych.

Niektóre modułowe systemy UPS DC posiadają wbudo-
waną diagnostykę. Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywi-
stym pozwalają na wymianę akumulatora przed jego awarią, 
eliminując zgadywanie.

Rys. 1. Zasilacz UPS typu offline w normalnych warunkach zasilania 
przekazuje energię bezpośrednio z wejścia do wyjścia. Jedyna konwersja 
napięcia ma miejsce tylko w obwodzie ładowania akumulatora 
podłączonego równolegle do sieci zasilającej.

Przepływ energii  
w trybie zasilania
podstawowego z sieci

Przepływ energii  
w trybie zasilania
podstawowego z sieci

Przepływ energii  
w trybie zasilania 
awaryjnego z akumulatora

Przepływ energii  
w trybie zasilania 
awaryjnego z akumulatora

Obejście (bypass) jest
aktywne podczas
uruchamiania i przeciążenia

Ładowanie
akumulatora

Ładowanie
akumulatora

Wejście

Wejście

Wyjście

Wyjście

Rys. 2. Zasilacz UPS typu online albo z podwójną konwersją. Nigdy nie 
znajduje się on w trybie oczekiwania (standby).
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Elastyczne rozwiązanie transformatorowe 
do niezawodnych architektur

• Optymalna ochrona odbiorów.

• Zminimalizowane całkowite koszty posiadania.

• Elastyczność i łatwa modernizacja.

• Gwarantowana dostępność zasilania.

• Odporny na obciążenia asymetryczne i nieliniowe.

DELPHYS MX
o mocy od 250 do 900 kVA
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W nowoczesnych instalacjach systemów zasilania awa-
ryjnego bardzo ważną kwestię stanowią rozwiązania 
umożliwiające komunikację z urządzeniami UPS. Pod-

stawowym oczekiwaniem związanym z tym elementem  systemu 
jest stworzenie możliwości monitorowania stanu pracy systemu, 
jednak coraz częściej pojawiają się potrzeby związane z możliwo-
ściami automatycznego wyłączenia lub włączenia komputerów/
serwerów.

W zakresie monitorowania stanu pracy UPS-ów COVER do-
stępne są następujące funkcjonalności:
•  dostęp do monitorowanych parametrów pracy za pośrednic-

twem przeglądarki internetowej. Nie jest wymagane dodatko-
we oprogramowanie, co znacząco upraszcza korzystanie z sys-
temu. Podstawowe informacje o stanie pracy UPS prezentowa-
ne są w formie schematu obrazującego tryb pracy urządzenia. 
Po najechaniu myszką na poszczególne elementy schematu, 
wyświetlane są wartości parametrów pracy.

•  dane historyczne – monitorowane parametry pracy urządze-
nia są zapisywane w pamięci karty DA806. Zapisywane 
dane obejmują zarejestrowane wartości napięcia wej-
ściowego lub wyjściowego, ob-
ciążenie UPS-a, częstotliwość, 
napięcie baterii, pojemność ba-
terii. Dostępne są one w formie 
tabeli lub wykresu.

•  powiadomienia o zmianie stanu 
pracy UPS realizowane za po-
mocą komunikacji email.  Mo-
żemy zdefiniować kilku odbior-
ców komunikatów, którzy będą 
otrzymywali wiadomości email, w przypadku 
kiedy wystąpi sytuacja typu: awaria, test zasilacza, przeciążenie, 
zanik zasilania AC, niski poziom baterii, praca w trybie bypass. 
Istnieje możliwość wskazania, aby tylko wybrane komunikaty 
kierowane były na wskazane adresy email.

•  połączenie z systemami monitorowania typu BMS, NMS itp. 
Karta DA806 w urządzeniach COVER daje możliwości skorzy-
stania z kilku opcji realizowania takiej komunikacji: SNMP, Mod-
busTCP, BACnet.
Oprócz opcji monitorowania możemy skorzystać również z kil-

ku opcji związanych ze sterowaniem procesem wyłączania kompu-
terów/serwerów, np. w przypadku wystąpienia awarii zasilania:
•  wykorzystanie oprogramowania ClientMate. Jest to aplikacja, 

którą instalujemy na platformach Microsoft Windows. Komuni-
kuje się ona poprzez sieć LAN z kartą sieciową w UPS i w przy-

padku zaistnienia stanu awarii zasilania uruchamia proces wy-
łączania komputera/serwera. Wyłączenie komputera/serwera 
może nastąpić po upłynięciu określonego czasu od zaistnienia 
stanu awarii zasilania lub przy określonym poziomie naładowa-
nia baterii.

•  wykorzystanie funkcji Remote Shutdown. Oferuje ona moż-
liwość wyłączania, wszelkiego rodzaju systemów do których 
można się zalogować z wykorzystaniem protokołu SSH (np. sys-
temy Linux). Mechanizm działa w ten sposób, że po zaistnieniu 
stanu awarii zgodnie z zadanym kryterium (czas od początku 
awarii, poziom naładowania baterii, krytyczny poziom napięcia 
baterii) karta DA806 loguje się do komputera/serwera i wyda-
je polecenie wyłączenia systemu. Zaletą tego mechanizmu jest 
brak potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania na 
komputerach/serwerach, które chcemy wyłączać.

•  włączanie komputerów/serwerów po ustaniu stanu awarii za-
silania. Wykorzystywany jest do tego protokół WakeOnLAN. 

Warunkiem zadziałania mechani-
zmu jest jego obsługa przez urzą-
dzenia, które chcemy automatycz-
nie włączać. Protokół działa w ten 
sposób, że w razie zaistnienia 

określonych warunków karta DA806 
wysyła do sieci LAN pakiet danych 

(tzw. Magic packet), który inicjuje proces 
włączania komputera/serwera. Warunkiem 

inicjującym ten proces jest powrót zasilania na 
wejściu lub naładowanie baterii do określonego 

poziomu.
W przypadku karty DA806 istnieje dodatkowo 

możliwość monitorowania warunków środowi-
skowych otoczenia. Można to realizować poprzez 

dodanie odpowiedniego czujnika, który monitoruje, temperatu-
rę otoczenia, wilgotność oraz stan zalania pomieszczenia. Dane 
zbierane przez czujnik są prezentowane i przechowywane na kar-
cie analogicznie do danych związanych z funkcjonowaniem UPS’a. 
Dane te mogą również wyzwalać mechanizmy powiadamiania użyt-
kowników, dzięki czemu możemy np. wysłać maila w przypadku 
kiedy w pomieszczeniu temperatura przekroczy określoną wartość.

Piotr Serkowski
COMEX S.A.

www.comex.com.pl
 
 n

Zdalne zarządzanie zasilaczami UPS z wykorzystaniem zaawansowanych protokołów 
komunikacyjnych.

COMEX S.A.

Komunikacja z UPS COVER  
na przykładzie karty DA806

FIRMA PREZENTUJE
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W dobie zastosowań coraz bardziej zaawan-
sowanych procesów technologicznych 
powstaje zapotrzebowanie na wysoką ja-
kość i niezawodność zasilania elektrycz-
nego. Pewność i  jakość dostarczanej do 

odbiorników energii można zwiększyć za pomocą różnych 
środków technicznych. Jednym ze sposobów poprawy jakości 
i  pewności zasilania elektrycznego jest wykorzystanie syste-
mów zasilania gwarantowanego z  podwójnym przetwarza-
niem energii (UPS-y wykonane w topologii on-line). W przy-
padku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego UPS 
umożliwia dostarczenie energii do odbiorników (przy wyko-
rzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorach) w określo-
nym czasie, niezbędnym do bezpiecznego i kontrolowanego 
zakończenia realizowanych procesów, a często poprawia do-
datkowo jakość napięcia dostarczanego do zasilanych urzą-
dzeń.  Zasilacze UPS przeznaczone do zastosowań przemysło-
wych zasilają różnego rodzaj odbiorniki. UPS-y stosowane są 
zarówno do podtrzymania zasilania pojedynczych elementów 
wykonawczych i urządzeń kontrolno-pomiarowych, jak i ca-
łych stanowisk roboczych (takich jak np. obrabiarki CNC), 
jak również automatyki przemysłowej stosowanej na liniach 
produkcyjnych. 

Czym jest UPS?
UPS przemysłowy to taki rodzaj zasilania awaryjnego, który 
ma dostarczyć energię elektryczną  do odbiorników przemy-
słowych w przypadku zaniku napięcia sieciowego. 

Zasilacze UPS składają się przede wszystkim z  syste-
mu magazynowania energii, który stanowi podstawę ich 
wstępnej klasyfikacji  oraz układu przekształcania tej energii 
w napięcie zasilające. Energia jest magazynowana w postaci 
elektrochemicznej w specjalnych bateriach lub w formie ki-
netycznej z wykorzystaniem kół zamachowych, a w celu jej 
przekształcenia stosowane są statyczne elektroniczne kon-
wertery. W dynamicznych zasilaczach UPS energia jest maga-
zynowana wyłącznie w formie kinetycznej, a do jej konwersji 
służą prądnice wirnikowe. UPS zapewnia stabilne napięcie 
na wyjściu, niemal całkowicie odporne na zakłócenia i zaniki 
napięcia wejściowego. Aby spełnić warunek bezprzerwowego 
zasilania, przetwornica współpracuje z baterią, z której czer-
pie prąd. Głównymi parametrami każdego UPS-a  jest moc 
oraz czas podtrzymywania awaryjnego, który zależy od po-
jemności energetycznej baterii akumulatorów. – Każdy UPS 
produkowany przez Medcom jest zawsze indywidualnie konfi-
gurowany, zgodnie z wymaganiami klienta – podkreśla Grze-
gorz Grzegrzółka, dyrektor ds. energetyki. – Nie dostarczamy 
gotowych UPS-ów ogólnego zastosowania. W odróżnieniu od 
UPS-a komercyjnego, UPS przemysłowy tworzony jest w odpo-
wiedzi na konkretne potrzeby danej aplikacji, a nie w ramach 
seryjnej produkcji. – UPS przemysłowy, przed wdrożeniem, 
musi także przejść restrykcyjne procedury testowe, które po-
twierdzą jego niezawodność – podkreśla Przemysław Szczę-
śniak, inżynier sprzedaży w  dziale Secure Power Schneider 
Electric.

Dyrektywy i normy
Budowę i użytkowanie zasilaczy UPC reguluje szereg dyrektyw:
•  Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, 
•   Dyrektywa dotycząca kompatybilności 

elektromagnetycznej 2004/108/WE.
Obowiązują następujące normy dotyczące bezpieczeństwa:
•   EN 62040-1-1 Systemy bezprzerwowego zasilania 

(UPS), część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa zasilaczy UPS zainstalowanych 
w obszarach dostępnych dla operatorów,

•   EN 62040-1-2 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS), 

Urządzenie zasilania gwarantowanego, zasilacz awaryjny, bezprzerwowy UPS (Uninterruptible Power Supply) 
– to trzy nazwy tego samego urządzenia. UPS jest wyposażony w akumulator o określonej pojemności, dzięki 
czemu może dostarczać do zakładu energię elektryczną przez kilkadziesiąt minut lub nawet kilka godzin. To 
ratunek w sytuacji nieprawidłowości lub przerwy w zasilaniu sieciowym. 

Systemy UPS w przemyśle – raport 2022 

ZASILACZE UPS
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część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa zasilaczy UPS stosowanych w miejscach 
o ograniczonym dostępie.

Dalej, norma dotycząca kompatybilności 
elektromagnetycznej: 
•   EN 62040-2 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS), 

część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 
wymagania,

oraz norma określająca sprawność: 
•   EN 62040-3 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). 

Metody określania właściwości i wymagania dotyczące 
badań.
Poza tym normy ogólne, takie jak: 

•  IEC 60364-X-X Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych,

• IEC 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe, 
•   IEC 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 

(kod IP),
•   EN 50272-2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

baterii wtórnych i instalacji baterii – Część 2: Baterie 
stacjonarne.

Rodzaje UPS-ów  
Na rynku dostępne są UPSy jednofazowe, trójfazowe, mono-
blokowe, modułowe, transformatorowe. – Znaczna większość 
wykonana jest w technologii VFI (podwójnej konwersji online), 
co oznacza, że energia pobierana z sieci jest poddawana podwój-
nemu przetwarzaniu, dzięki czemu na wyjściu UPS dostarcza 
zasilanie o  idealnych parametrach – tłumaczy Aleksandra 
Warchoł-Borzęcka, inżynier technicznego wsparcia sprzedaży 
w Socomec Polska Sp. z o.o. Mniejsze jednostki są dostępne 
w technologii VFD „offline” oraz VI „line interactive”. Do zasi-
laczy UPS możemy stosować baterie wewnętrzne, zewnętrzne 
w szafach bateryjnych oraz umieszczone na stelażach bateryj-
nych w przypadku bardzo długich czasów podtrzymania. 

– Zasilacze UPS możemy podzielić również ze względu na 
topologię ich wykonania (offline, line-interactive, on-line) jak 
również ze względu na ich konstrukcję (zasilacze modułowe lub 
o budowie klasycznej – monoblok) – dodaje Michał Przybylski, 
inżynier wsparcia technicznego Ever Sp. z o.o. Co do konstruk-
cji zasilacza, zarówno budowa modułowa, jak i monoblokowa 
w  100% sprawdzą się w  przemyśle. Natomiast jeśli chodzi 
o  rozwiązania stricte przemysłowe, w  grę wchodzą głównie 
zasilacze wykonane w topologii on-line. Jednym z podstawo-
wych zadań zasilaczy UPS on-line, obok zapewnienia ciągłości 
zasilania, jest poprawa jakości napięcia dostarczanego do od-
biorników. Napięcie sieciowe doprowadzone na wejście UPS 
zostaje wyprostowane w układzie prostowniczym, a następnie 
poprzez magistralę stałonapięciową przekazane do falownika, 
gdzie przetwarzane jest na napięcie przemienne o wysokiej ja-
kości parametrach, którym podczas normalnej pracy zasilane 
są zabezpieczane odbiorniki, jednocześnie doładowywane są 

baterie. Zmiana trybu pracy z sieciowego na bateryjny i od-
wrotnie odbywa się całkowicie bezprzerwowo. W przypadku 
przeciążenia lub uszkodzenia elementów wewnętrznych blo-
ków UPS-a  statyczny bypass automatycznie łączy odbiornik 
z  siecią zasilającą poprzez układ obejściowy. Zasilacze tego 
typu stosowane są do zasilania najbardziej wymagających pod 
względem jakości energii odbiorników. Michał Przybylski wy-
mienia przykładowo UPS Ever Powerline Green 33 LITE oraz 
UPS Ever Powerline Green 33 PRO. Ważne jest również to, 
że napięcie dostarczane w czasie normalnej pracy (sieciowej) 
przez UPS (on-line) do odbiorników jest lepszej jakości niż 
z sieci zasilającej, a zatem systemy zasilania gwarantowanego 
poprawiają warunki pracy zasilanych urządzeń, a dodatkowo 
ograniczają ich negatywne oddziaływanie na sieć zasilającą.

Poza wspomnianym wcześniej rozróżnieniem na  
UPS-y przemysłowe i  komercyjne, możemy zastosować też 
inny podział (z punktu widzenia przemysłu). – W przemyśle 
lekkim, obejmującym linie produkcyjne czy roboty, bardzo do-
brze sprawdzają się produkowane seryjnie rozwiązania z  serii 
Galaxy – mówi Przemysław Szczęśniak. – UPS-y te są odporne 
na wysokie temperatury, a przy tym wyposażone są w filtry prze-
ciwpyłowe. W pewnym zakresie mogą być również poddawane 
modyfikacjom, w  zależności od potrzeb klienta. W  przemyśle 
ciężkim, na przykład w  hutnictwie, sprawdza się seria Gutor 
PXC, zaś w górnictwie, rafineriach czy energetyce jądrowej – Gu-
tor PWX i PXP. Są to w pełni dedykowane, absolutnie bezpieczne, 
twarde rozwiązania tworzone na specjalne zamówienie klientów.

Znaczenie UPS-ów w przemyśle
Stosowanie urządzeń zasilania awaryjnego jest niezwykle 
istotne z punktu widzenia ciągłości działania aplikacji przemy-
słowych, które są bardzo wrażliwe na zaniki napięcia. – UPS 
jest ważny w  każdym środowisku z  odbiorami o  charakterze 
krytycznym – podkreśla Aleksandra Warchoł-Borzęcka. – 
W przemyśle zasilacz UPS musi chronić maszyny przed awarią 
sieci, niestabilnymi parametrami zasilającymi wynikającymi 
między innymi z przeciążeń sieci lub wyładowań atmosferycz-
nych. Brak odpowiedniego zasilania w obiektach przemysłowych 
może powodować uszkodzenie urządzeń wykonawczych oraz 
przestoje w produkcji, a tym samym ogromne straty finansowe 
dla przedsiębiorcy. Ponowne uruchomienie i przywrócenie linii 
produkcyjnej do normalnego trybu pracy po zaniku zasilania 
generuje znacznie większe koszty niż inwestycja w zasilacz UPS, 
stąd zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców tego typu za-
silaczami. Wznowienie przerwanego procesu produkcyjnego, 
nawet po krótkotrwałym zaniku napięcia lub innym zdarzeniu, 
może trwać wiele godzin, a w niektórych gałęziach przemysłu 
może nawet wywołać problemy związane z bezpieczeństwem. 
– UPS jest tak ważny, jak ważna jest poprawna praca odbiorni-
ków energii elektrycznej – przekonuje Przemysław Szczęśniak. 
– Jeśli możemy sobie pozwolić na to, aby dane urządzenie mogło 
chwilowo przestać pracować, możemy założyć, że UPS nie jest 
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potrzebny. Jeśli jednak dany proces jest krytyczny 
i  musi być utrzymany, to funkcjonowanie UPS-a 
w systemie zasilania ma kluczowe znaczenie. Kie-
dy głównym faktorem jest bezpieczeństwo, a  tak 
dzieje się w przypadku wspomnianych już kopalń 
czy wreszcie elektrowni jądrowych – niezawodność 
staje się dużo ważniejsza niż nawet najwyższe pa-
rametry sprawności urządzenia. 

Kolejny argument. UPS daje gwarancje trwa-
nia lub bezpiecznego zakończenia określonego 
procesu technologicznego, mimo problemów 
z  zasilaniem z  sieci. W  przemyśle krótkotrwałe 
skoki napięcia nie należą do rzadkości, a  mogą 

powodować poważne szkody, które są trudne do usunięcia, ale 
też bardzo kosztowne. – Nawet kilkusekundowa awaria może 
skutkować większymi wydatkami niż inwestycja w kompletny 
system UPS – ocenia Grzegorz Grzegrzółka. – Ma to oczywiście 
znaczenie w każdym sektorze, ale w szczególności w przemyśle 
chemicznym, elektrowniach czy zakładach energetycznych, 
w  przypadku których UPS pomaga uniknąć poważniejszych 
awarii, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo pracowników. 

UPS-y (w topologii on-line) zapewniają skuteczną ochro-
nę przed najczęściej spotykanymi zaburzeniami występują-
cymi w sieci elektroenergetycznej. Zaliczyć możemy do nich: 
zaniki napięcia (krótkotrwałe bądź długotrwałe), wahania 
wartości napięcia (wzrosty lub zapady napięcia), przepięcia 
(krótkotrwałe impulsy wysokonapięciowe), wahania często-
tliwości napięcia oraz odkształcenia przebiegu napięcia (wyż-
sze harmoniczne). Wraz z rozwojem osprzętu elektrycznego, 
elektronicznego i informatycznego wzrasta niebezpieczeństwo 
powstawania i oddziaływania zaburzeń. – Typ oraz charakter 
powstających i  oddziałujących zaburzeń zależy od wykorzy-
stywanych urządzeń – wyjaśnia Michał Przybylski. Układy, 
w których zachodzą częste stany łączeniowe elementów bier-
nych (cewek i kondensatorów) mogą mieć tendencje do ge-
nerowania przepięć (powstających w stanach przejściowych) 
szczególnie groźnych dla pracy podzespołów elektronicznych 
(półprzewodnikowych). Oddziaływania te skutkują niejedno-
krotnie uszkodzeniem podzespołów, powstawaniem nadmier-
nych strat mocy, przegrzewaniem się osprzętu, wystąpieniami 
awarii urządzeń lub całych systemów. – Zastosowanie jednostki 
UPS ogranicza ryzyko zakłócenia przebiegu procesu produkcyj-
nego i zwiększa wydajność zakładu poprzez eliminację przesto-
jów. Dodatkowo niektóre zasilacze UPS marki Ever (Powerline 
Green 33 LITE / 33 PRO) oferują dodatkowe funkcjonalności 
(m.in. kompensacja mocy biernej), które wpływają na realną 
redukcję kosztów zasilania – mówi Michał Przybylski.

Kryteria doboru przemysłowego 
zasilacza UPS
Kryteriów doboru zasilacza awaryjnego jest wiele: to czas 
reakcji na zanik napięcia, odpowiednio długi okres eksplo-
atacji urządzenia, czas pracy bateryjnej (podtrzymania), wa-

runki środowiskowe (w tym na przykład zakres temperatur, 
w których ma pracować urządzenie, odporność na pył czy 
korozję, a nawet wysokość nad poziomem morza), dostęp-
ność rozwiązań stało- i zmiennoprądowych oraz separacja 
galwaniczna, która chroni urządzenie na przykład przed 
skutkami przepięć. Przy wyborze UPS-a przemysłowego nie 
sposób pominąć także takich kwestii, jak szeroki zakres do-
stępnych rozwiązań bateryjnych czy wreszcie doświadcze-
nie i pozycja dostawcy sprzętu na rynku. – Dla przykładu, 
w  Schneider Electric – tłumaczy Przemysław Szczęśniak – 
zajmujemy się zapewnianiem zasilania urządzeń przemysło-
wych już od blisko 80 lat i posiadamy szerokie portfolio klien-
tów z wielu różnych gałęzi gospodarki. Dzięki temu możemy 
również gwarantować serwis na odpowiednim poziomie – nie 
powinniśmy bowiem zapominać, że sam zakup urządzenia 
to nie wszystko, a w przypadku urządzeń dla przemysłu nie-
zbędne są najwyższej jakości usługi serwisowe gwarantowane 
przez dostawcę.

Oczywiście najważniejsze jest odpowiednie dostosowa-
nie mocy zasilacza UPS do mocy odbiorów. Należy przy tym 
uwzględnić typ obciążenia oraz wysokie prądy rozruchowe 
charakterystyczne dla odbiorów przemysłowych. Istotna jest 
również odporność zasilacza na trudne warunki środowisko-
we oraz podwyższoną temperaturę pracy. – Dostępne są zasi-
lacze przemysłowe ze stopniem ochrony IP52 odporne na wni-
kanie kurzu i wody, np. Masterys IP+ firmy Socomec. Bardzo 
często przemysłowe zasilacze UPS wyposażone są w  transfor-
mator separacyjny, zapewniający separację galwaniczną odbio-
rów – wymienia Aleksandra Warchoł-Borzęcka. – Ważne są 
również możliwości komunikacyjne zasilacza, które umożliwia-
ją wykonanie instalacji alarmowej w  przypadku wystąpienia 
awarii, dzięki czemu przedsiębiorca będzie w stanie bezpiecznie 
przeprowadzić procedurę naprawy lub w razie konieczności wy-
łączenia zakładu.

Grzegorz Grzegrzółka zwraca uwagę na to, że przemysło-
we UPS-y różnią się od UPS-ów IT bardziej rygorystyczny-
mi parametrami technicznymi. Chodzi tu m.in. o  separację 
galwaniczną, odporność na duże przeciążenie prądowe oraz 
długie czasy podtrzymania bateryjnego, dostosowane do po-
trzeb danego zakładu przemysłowego. – Do budowy UPS-ów 
przemysłowych powinny być stosowane podzespoły elektronicz-
ne o bardzo wysokiej jakości i tylko takie wykorzystujemy w na-
szych produktach. Co więcej, proponujemy rozwiązania szyte 
na miarę, dostosowując je do specyfiki danego przedsiębiorstwa 
i każdej technologii – podkreśla Grzegorz Grzegrzółka. Dyrek-
tor ds. energetyki w Medcom Sp. z o.o. zwraca uwagę na dwie 
szczegółowe kwestie: przeciążalność prądową oraz oddzielny 
prostownik tylko dla baterii. 

Dlaczego przeciążalność prądowa  
w UPS-ie jest tak ważna?
– Jeżeli w którymś z obwodów wyjściowych zasilanych przez UPS 
nastąpi zwarcie, to zadziałanie zabezpieczenia zwartego obwodu 

ZASILACZE UPS

Grzegorz 
Grzegrzółka, 
dyrektor ds. 
energetyki  
w Medcom 
Sp. z o.o.
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powinno nastąpić w ciągu kilku milisekund. W trybie normal-
nej pracy pomaga w tym obwód bypass. Jeśli zwarcie następuje 
podczas pracy autonomicznej, to do jego usunięcia musi wystar-
czyć prąd generowany przez falownik. Z tego powodu pożądany 
jest odpowiednio duży prąd zwarciowy falownika – tłumaczy 
Grzegorz Grzegrzółka. W  rozwiązaniach Medcomu jest to 6 
x ln. W  wielu instalacjach przemysłowych często potrzebne 
jest również zasilanie gwarantowane dla instalacji z  silnika-
mi (pompy, wentylacja). Duży prąd wyjściowy falownika jest 
w tym wypadku niezbędny do prawidłowego rozruchu silni-
ków, które przy starcie mogą potrzebować nawet 10 x ln. 

Transformator na wejściu i  wyjściu – pełna separacja 
galwaniczna z  transformatorem i prostownikiem diodowym 
na wejściu to bardziej niezawodne rozwiązania niż nowe 
technologie UPS w wcz. (wysokiej częstotliwości). Dlaczego? 
Ponieważ dzięki zastosowaniu transformatora na zasilaniu 
zapewniona jest izolacja galwaniczna wewnętrznego obwodu 
pośredniczącego DC w UPS od sieci zasilającej, a tym samym 
obwodu bateryjnego. Układy prostownikowe z transformato-
rem i mostkami diodowymi są proste w konstrukcji, a dzięki 
temu niezawodne i  odporne na zakłócenia sieci  zasilającej. 
Transformator na wyjściu falownika daje separację obwodów 
odbiorczych od wewnętrznych układów falownika. – Dzięki 
temu mamy pewność, że nawet w przypadku uszkodzenia we-
wnętrznego falownika, do odbiorników (często bardzo kosztow-
nych) nie zostanie podane napięcie stałe, które może spowodo-
wać ich uszkodzenie – podsumowuje Grzegorz Grzegrzółka. 

I druga  kwestia – niezależnie od zasilacza UPS-a/falow-
nika, układ wyposażony jest w oddzielny prostownik tranzy-
storowy o bardzo niskich pulsacjach, przeznaczony tylko do 
ładowania baterii akumulatorów. Prawidłowa eksploatacja ba-
terii, czuwanie prostownika nad parametrami ładowania bate-
rii wydłuża jej żywotność. Jest to niezwykle istotne, ponieważ 
bateria jest jednym z najdroższych elementów systemu UPS. 
Zewnętrzny prostownik ułatwia również konserwację, testo-
wanie i serwisowanie baterii.

Dobór a rodzaj urządzeń zabezpieczanych  
Michał Przybylski zwraca uwagę na dobór zasilacza zgod-
nie z rodzajem urządzeń, jakie mają zostać zabezpieczone, 
mocą pobieraną przez te urządzenia oraz jaki jest wymaga-
ny czas ich podtrzymania. – W przypadku konieczności za-
silenia urządzeń lub obiektu na kilka godzin warto rozważyć 
układ tandemowy – UPS + Agregat – radzi. W  takim roz-
wiązaniu agregat zapewnia długi czas pracy, a UPS stanowi 
bufor na czas uruchomienia agregatu. Dodatkowo zasilacz 
stanowi układ filtrujący, który gwarantuje dostarczanie do 
urządzeń napięcia o idealnych parametrach.

W praktyce często się zdarza, że zestawiane do współpracy 
UPS-y oraz agregaty funkcjonują nieprawidłowo. W celu roz-
wiązania tego problemu warto oprzeć się na tandemir (UPS 
+ agregat prądotwórczy) dopracowanym i  przetestowanym 
przez ekspertów. Michał Przybylski wymienia w tym kontek-

ście m.in. UPS-y Ever serii Powerline Green 33 LITE / Pro 
oraz polecane przez firmę Ever agregaty.

Bardzo istotne staje się właściwe dobranie rozwiązań od 
strony poboru mocy. Maszyny stosowane w przemyśle mają 
często duże (chwilowe) pobory mocy podczas uruchamia-
nia. W takiej sytuacji zasilacze UPS muszą być dobrane z od-
powiednim zapasem, aby nie dochodziło do ich przeciążeń.   
– Przy doborze rozwiązania należy zatem przeliczyć potencjalne 
straty wynikające z nieplanowanych przestojów i porównać je 
z kosztem inwestycji poniesionym przy zakupie zasilacza UPS 
– podkreśla Michał Przybylski. Warto również zwrócić uwagę 
na dodatkowe funkcjonalności, oprócz zapewnienia ciągłości 
procesu produkcji, które może nam zapewnić zasilacz UPS.

Zastosowanie zasilaczy UPS w przemyśle
UPS-y małej mocy w wykonaniu 1-fazowym o mocach 0,1 do 
2 kW stosowane są w układach awaryjnego zasilania oświetle-
nia hal produkcyjnych, do zasilania awaryjnego na stanowi-
skach komputerowych lub w serwerowniach komputerowych. 
UPS-y o mocy większej niż 2 kW, wykonywane jako 3-fazowe, 
są stosowane w szczególności do awaryjnego zasilania napę-
dów 3-fazowych z silnikami prądu przemiennego lub stałego. 
Są wykorzystywane w hutnictwie, kopalnictwie w procesach 
bezpiecznego zakończenia operacji technologicznej, podczas 
zaniku napięcia sieciowego. Podobną rolę pełni UPS w napę-
dzie hybrydowym samochodu elektrycznego. Umożliwia on 
dojazd samochodu do parkingu w  przypadku awarii silnika 
spalinowego. Poprzez taką analogię z dziedziny motoryzacji 
łatwo jest zrozumieć znaczenie rozwiązań UPS stosowanych 
w przemyśle. 

Aleksandra Solarewicz
�
� n
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W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych 
procesów technologicznych powstaje zapotrzebo-
wanie na wysoką jakość i niezawodność zasilania 

elektrycznego. Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników 
energii można zwiększyć za pomocą różnych środków tech-
nicznych. Jednym ze sposobów poprawy jakości i pewności 
zasilania elektrycznego jest wykorzystanie systemów zasilania 
gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS-
-y wykonane w topologii on-line). W przypadku zaniku lub nie-
prawidłowości napięcia sieciowego UPS umożliwia dostarcze-
nie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii zgro-
madzonej w akumulatorach) w określonym czasie, niezbędnym 
do bezpiecznego i kontrolowanego zakończenia realizowa-
nych procesów, a często poprawia dodatkowo jakość napięcia 
dostarczanego do zasilanych urządzeń. 

Zasilacze UPS przeznaczone do zastosowań przemysło-
wych zasilają różnego rodzaju odbiorniki. UPS-y stosowane są 
zarówno do podtrzymania zasilania pojedynczych elementów 
wykonawczych i urządzeń kontrolno-pomiarowych jak i całych 
stanowisk roboczych (takich jak np. obrabiarki CNC), jak rów-
nież automatyki przemysłowej stosowanej na liniach produk-
cyjnych. 

Dlaczego jest ważny w środowisku 
przemysłowym?
UPS-y (w topologii on-line) zapewniają skuteczną ochronę 
przed najczęściej spotykanymi zaburzeniami występującymi 
w sieci elektroenergetycznej. Zaliczyć możemy do nich: zani-
ki napięcia (krótkotrwałe bądź długotrwałe), wahania wartości 
napięcia (wzrosty lub zapady napięcia), przepięcia (krótkotrwa-
łe impulsy wysokonapięciowe), wahania częstotliwości napię-
cia oraz odkształcenia przebiegu napięcia (wyższe harmonicz-
ne). Wraz z rozwojem osprzętu elektrycznego, elektronicznego 
i informatycznego wzrasta niebezpieczeństwo powstawania 
i oddziaływania zaburzeń. Typ oraz charakter powstających 
i oddziałujących zaburzeń zależy od wykorzystywanych urzą-
dzeń. Układy, w których zachodzą częste stany łączeniowe 
elementów biernych (cewek i kondensatorów) mogą mieć 
tendencje do generowania przepięć (powstających w stanach 
przejściowych) szczególnie groźnych dla pracy podzespołów 
elektronicznych (półprzewodnikowych). Oddziaływania te skut-
kują niejednokrotnie uszkodzeniem podzespołów, powstawa-

niem nadmiernych strat mocy, przegrzewaniem się osprzętu, 
wystąpieniami awarii urządzeń lub całych systemów. Zastoso-
wanie jednostki UPS ogranicza ryzyko zakłócenia przebiegu 
procesu produkcyjnego i zwiększa wydajności zakładu poprzez 
eliminację przestojów. Jako, że zakup UPS-ów jest często od-

UPS w obiekcie przemysłowym. Dobry pomysł czy rozrzutność?

Co to jest UPS przemysłowy?

EVER sp. z o.o.

FIRMA PREZENTUJE

Fot. 1. UPS EVER POWERLINE GREEN 33 PRO dzięki możliwości 
podwójnego przetwarzania energii (separacji energetycznej) 
umożliwia generowanie na wyjściu jednostki napięcia o najwyższej 
jakości parametrach VFI-SS-111.
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Tabela 1. 
Oszczędności w skali 
roku stosowania 
zasilacza UPS 
z kompensacją mocy 
biernej. 

* opłata za kvarh wynosi 3 - krotność opłaty za energię czynną.  
Cena za energię czynną kWh dla grupy taryfowej G wynosi 0,5033zł (z podatkiem VAT 23%)

kładany przez inwestorów, zwrócić należy uwagę na fakt, że 
koszty związane z przestojem zakładu w wyniku braku zasilania 
czy straty w materiałach nie nadających się do wykorzystania 
(przerwanie procesu produkcyjnego) są niejednokrotnie o wie-
le większe niż rozsądna inwestycja w skuteczne zabezpiecze-
nie. Dodatkowo niektóre zasilacze UPS marki EVER (POWER-
LINE GREEN 33 LITE / 33 PRO) oferują dodatkowe funkcjo-
nalności (m.in. kompensacja mocy biernej), które wpływają na 
realną redukcję kosztów zasilania.

Jakie są ważne kryteria przy wyborze 
przemysłowego zasilacza UPS?
Dobierając zasilacz UPS należy odpowiedzieć sobie na pytanie 
jaki rodzaj urządzeń chcemy zabezpieczyć, określić moc po-
bieraną przez te urządzenia oraz jaki jest wymagany czas ich 
podtrzymania. W przypadku konieczności zasilenia urządzeń 
lub obiektu na kilka godzin warto rozważyć układ tandemowy 
– UPS + Agregat. W takim rozwiązaniu agregat zapewnia długi 
czas pracy, a UPS stanowi bufor na czas uruchomienia agrega-
tu. Dodatkowo zasilacz stanowi układ filtrujący, który gwarantu-
je dostarczanie do urządzeń napięcia o idealnych parametrach.

W praktyce często się zdarza, że zestawiane do współpra-
cy UPS-y oraz agregaty funkcjonują nieprawidłowo. W celu 
rozwiązania tego problemu warto oprzeć się o tandem (UPS 
+ agregat prądotwórczy) dopracowany i przetestowany przez 
ekspertów. Takimi właśnie rozwiązaniami są m.in. UPS-y EVER 
serii POWERLINE GREEN 33 LITE / PRO oraz polecane przez 
firmę EVER agregaty.

Bardzo istotne staje się właściwe dobranie rozwiązań od 
strony poboru mocy. Maszyny stosowane w przemyśle mają 
często duże (chwilowe) pobory mocy podczas uruchomiania. 
W takiej sytuacji zasilacze UPS muszą być dobrane z odpo-
wiednim zapasem, aby nie dochodziło do ich przeciążeń. 

Przy doborze rozwiązania należy zatem przeliczyć poten-
cjalne straty wynikające z nieplanowanych przestojów i porów-
nać je z kosztem inwestycji poniesionym przy zakupie zasilacza 
UPS. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe funkcjonal-
ności, oprócz zapewnienia ciągłości procesu produkcji, które 
może nam zapewnić zasilacz UPS.

Rodzaje UPS-ów 
Zasilacze UPS możemy podzielić ze względu na topologię 
ich wykonania (offline, line-interactive, on-line) jak również ze 
względu na ich konstrukcję (zasilacze modułowe lub o budo-
wie klasycznej - monoblok). Co do konstrukcji zasilacza zarów-
no budowa modułowa jak i monoblokowa w 100% sprawdzą 
się w przemyśle. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania stricte 
przemysłowe w grę wchodzą głównie zasilacze wykonane 
w topologii on-line. Jednym  z  podstawowych  zadań  zasi-
laczy UPS on-line obok zapewnienia ciągłości zasilania jest  
poprawa  jakości  napięcia  dostarczanego  do  odbiorników. 
Napięcie sieciowe doprowadzone na wejście UPS zostaje wy-
prostowane w układzie prostowniczym, a następnie poprzez 
magistralę stałonapięciową przekazane do falownika, gdzie 
przetwarzane jest na napięcie przemienne o wysokiej jakości 
parametrach, którym podczas normalnej pracy zasilane są 
zabezpieczane odbiorniki, jednocześnie doładowywane są 
baterie. Zmiana trybu pracy z sieciowego na bateryjny i od-
wrotnie odbywa się całkowicie bezprzerwowo. W przypadku 
przeciążenia lub uszkodzenia elementów wewnętrznych blo-
ków UPS-a statyczny bypass automatycznie łączy odbiornik 
z siecią zasilającą poprzez układ obejściowy. Zasilacze tego 
typu stosowane są do zasilania najbardziej wymagających 
pod względem jakości energii odbiorników. Przykładowym 
rozwiązaniem tego typu są UPS EVER POWERLINE GREEN 33 
LITE oraz UPS EVER POWERLINE GREEN 33 PRO. Ważne jest 
również to, że energia dostarczana w czasie normalnej pracy 
(sieciowej) przez UPS (on-line) do odbiorników jest o lepszej 
jakości niż energia sieciowa, a zatem systemy zasilania gwa-
rantowanego poprawiają warunki pracy zasilanych urządzeń, 
a dodatkowo ograniczają ich negatywne oddziaływanie na 
sieć zasilającą.

Michał Przybylski 
Inżynier Wsparcia Technicznego 

EVER Sp. z o.o.
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MOC 
ZASILACZA 

UPS

POBÓR 
MOCY 

BIERNEJ

OPŁATA  
ZA KVARH*

KOSZTY ZA 
DOBĘ

KOSZT ZA DOBĘ PRZY 
ZASTOSOWANIU 

ZASILACZA UPS EVER

OSZCZĘDNOŚCI  
W SKALI ROKU

10-20 kVA 0,8 kvar 3 x 0,5033 zł ≈ 29 zł 0 zł aż 10 585 zł

30-40 kVA 1,6 kvar 3 x 0,5033 zł ≈ 58 zł 0 zł aż 21 170 zł

50-60 kVA 2,4 kvar 3 x 0,5033 zł ≈ 87 zł 0 zł aż 31 755 zł
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Webcast „Zarządzanie energią w Wa-
szych systemach wentylacji, ogrze-
wania i  klimatyzacji (HVAC)” 
(oryg. „Manage energy in your 
HVAC systems”) został zaprezento-

wany 15 sierpnia 2021 r. przez Charliego Martina z firmy 
Advanced Energy. 

Czy systemy trójfazowe są bardziej sprawne energetycznie?
Generalnie jest to prawdą. W warunkach przemysłowych 

zasilanie trójfazowe jest łatwo dostępne, zaś sprzęt HVAC ma 
tendencję do posiadania stosunkowo dużych gabarytów oraz 
większych silników. A  sprzęt z  silnikami trójfazowymi jest 
sprawniejszy energetycznie od podobnego sprzętu z silnikami 
jednofazowymi. Silniki jednofazowe nie są normalnie dostęp-
ne w  dużym sprzęcie HVAC. Jednak silniki jednofazowe są 
bardziej ekonomiczne dla mniejszego sprzętu HVAC, takie-
go jak zwykle wykorzystywany w  budynkach mieszkalnych. 
Tak więc mały klimatyzator z silnikiem jednofazowym może 
posiadać większy znamionowy współczynnik efektywności 
energetycznej chłodzenia (Energy Efficiency Ratio – EER), niż 
podobnej wielkości klimatyzator z  silnikiem trójfazowym. 
Ponadto producenci sprzętu HVAC, którzy obsługują rynek 
małych klimatyzatorów przeznaczonych do budynków miesz-
kalnych, będą mieli większy wybór jednofazowych klimaty-
zatorów i pomp ciepła, obejmujących urządzenia o większej 
sprawności. A  mogą oni także oferować jedynie urządzenia 
trójfazowe o standardowej sprawności.

Który producent  wytwarza systemy o największej sprawno-
ści energetycznej?

Wszyscy główni producenci oferują wersje o  wysokiej 
sprawności. Normy Departamentu Energii USA (DOE) wpro-
wadzają minimalne wymagania dotyczące sprawności energe-
tycznej urządzeń HVAC. W przypadku sprawności mniejsze-
go sprzętu z bezpośrednim odparowaniem (direct expansion 
– DX, ) ważne jest skoncentrowanie się na podawanych przez 
producenta urządzenia wartościach współczynników: EER, 
IEER (zintegrowanego współczynnika efektywności energe-
tycznej, Integrated Energy Efficiency Ratio) oraz SEER (sezo-
nowego współczynnika efektywności energetycznej, Seasonal 
Energy Efficiency Ratio). W przypadku chillerów należy skon-
centrować się na wartościach: pełnego obciążenia oraz zinte-
growanego obciążenia częściowego (integrated part load value 

– IPLV, ), podanych w kW/tonę według norm AHRI (Air-Con-
ditioning, Heating, & Refrigeration Institute, stowarzyszenia 
obejmującego producentów z branży klimatyzacji, ogrzewania 
i chłodzenia), a nie na nazwie producenta.

Jakie procedury, jeżeli wchodzą tu w grę, zaleca Pan dla ce-
lów prac związanych z konserwacją central wentylacyjnych 
(air handling unit – AHU), takich jak sprawdzanie stopnia 
zabrudzenia filtrów za pomocą pomiaru spadku ciśnienia 
oraz wymiana filtrów?

 Jeśli posiadamy system zarządzania budynkiem (buil-
ding management system – BMS) to dobrze jest, aby system 
ten w sposób ciągły monitorował spadek ciśnienia statyczne-
go w systemie wentylacji (delta P) oraz wyzwalał alarm, gdy 
wartość tego spadku ciśnienia staje się wysoka. Ponieważ fil-
try stopniowo ulegają zabrudzeniu, to wartość tego spadku 
ciśnienia rośnie. W  przypadku systemów klimatyzacyjnych 
typu VAV (variable air volume, ze zmienną ilością powietrza 
nawiewanego i  wywiewanego) możemy także monitorować 
moc pobieraną przez silnik wentylatora. Gdy wartość spad-
ku ciśnienia wzrośnie, to wentylator będzie musiał zwiększyć 
prędkość obrotową, aby skompensować zwiększony spadek 
ciśnienia na filtrze, co oznacza zwiększony pobór mocy przez 
silnik. Wartość wymaganego wzrostu ciśnienia zmienia się, 
tak więc trudno jest powiedzieć, przy jakiej wartości ciśnienia 
trzeba już wymienić filtr. Początkowo należy dokonywać kon-
troli wizualnych i  monitorować spadek ciśnienia. Gdy filtry 
staną się już dostatecznie zabrudzone, należy zanotować war-
tość występującego wtedy spadku ciśnienia. Następnie może-
my ustawić wyzwalanie alarmu, gdy spadek ciśnienia zbliża 
się do tej zanotowanej wartości. Jeżeli nie posiadamy systemu 
BMS lub możliwości monitorowania spadku ciśnienia, to po-
zostaje nam tylko dokonywanie wizualnych kontroli stanu fil-
tra i okresowej jego wymiany.

Jakie jest typowe podejście do konieczności czyszczenia rur 
i lameli skraplacza i parownika?

Każdy producent chillerów powinien dostarczyć specy-
fikacje projektowe dotyczące różnicy temperatur na wlocie 
i  wylocie parownika i  skraplacza (approach temperature). 
Przy pełnym obciążeniu chłodniczym te różnice tempera-
tur zwykle będą większe, niż przy mniejszych obciążeniach 
chłodniczych. Tak więc będziemy musieli zanotować warunki 
obciążeniowe wraz ze związanymi z nimi różnicami tempe-

Prezenter webcastów, Charlie Martin, odpowiada na pytania z takich tematów, jak: silniki trójfazowe, konserwacja 
central wentylacyjnych, systemy o wysokiej sprawności energetycznej oraz klimatyzatory ewaporacyjne.

Zarządzanie energią w systemach HVAC:  
odpowiedzi na pytania użytkowników

HVAC
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ratur. Dobrą wartością różnicy temperatur dla obciążenia 
chłodniczego na poziomie 40% może być 1 – 2° F (0,56 – 1,1 
°C), zaś przy obciążeniu przy zabrudzonym wymienniku 
ciepła może to być pomiędzy 2 a 3°F (1,1 – 1,7°C). Tak więc 
jeżeli różnica temperatur przy obciążeniu na poziomie 40% 
wzrasta o 4 – 5°F (2,2 – 2,8°C) to prawdopodobnie nadszedł 
czas na wyczyszczenie wymiennika ciepła. Jeżeli w chillerze 
ze sprężarką o  stałej prędkości obrotowej zaprojektowa-
na różnica temperatur pomiędzy gorącą wodą na wylocie 
skraplacza a  zimną wodą na wylocie chillera (lift) wynosi 
55°F (30,8°C), zaś wartości różnicy temperatur pomiędzy 
wlotem a  wylotem zarówno skraplacza, jak i  parownika 
wzrosły o 2°F (1,1°C), to różnica temperatur wody pomię-
dzy skraplaczem a chillerem wzrosła teraz do 59°F (33°C). 
Wynikiem tego jest wzrost różnicy temperatur wody o 7% 
i pobieranej mocy o około 10%.

 Czy poda Pan jakieś zalecenia dotyczące małych schładza-
czy ewaporacyjnych?

 Odnosząc się do bezpośrednich schładzaczy ewapora-
cyjnych, zwanych często w USA „schładzaczami bagiennymi” 
(swamp cooler), zużywają one stosunkowo mało energii, po-
nieważ silnik wentylatora zwykle jest tu jedynym urządzeniem 
elektrycznym. Tak więc sprawność silnika wentylatora jest 
najważniejszym czynnikiem do rozważenia i powinna być ona 
stosunkowo wysoka. Ponadto wkład nasączany wodą musi 
być okresowo czyszczony oraz wymieniany, jeśli to konieczne. 
Działa on zarówno jak filtr powietrza, jak i element chłodzący 
powietrze. Gromadzący się brud zwiększa ciśnienie statyczne 
i powoduje, że wentylator zwalnia obroty oraz pracuje gorzej. 
Ponadto, ponieważ wkład jest mokry, to w miarę gromadzenia 
zanieczyszczeń i gdy wentylator wyłącza się, może stać się on 
dobrym środowiskiem dla rozwoju mikroorganizmów. Jeśli 
więc wkłady nie są prawidłowo czyszczone lub wymieniane, 
to może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia ludzi.

Czy może Pan zacytować jakieś wartości współczynników 
fektywności energetycznej?
W przypadku nowych lub wymienianych urządzeń oraz inne-
go jednolitego sprzętu z bezpośrednim odparowaniem powin-
niśmy skoncentrować się na efektywności energetycznej przy 
pełnym obciążeniu – znamionowym współczynniku EER 
oraz efektywności sezonowej lub przy częściowym obciążeniu 
– znamionowych współczynnikach SEER lub IEER. Im wyż-
sze te współczynniki, tym bardziej sprawne energetycznie jest 
urządzenie. Można tu podać następujące przykłady:

•  Typowo wartość współczynnika EER równa 12 lub 
większa preferowana jest dla sprzętu lżejszego od 20 
ton, wraz z wartością współczynnika SEER ponad 16 
oraz współczynnika IEER większego od wartości 13 – 
14. 

•  Dostępne są chłodzone powietrzem chillery o wysokiej 
sprawności, posiadające wartość współczynnika EER 
przy pełnym obciążeniu większą od 10,3 i współczyn-

nika IPLV przy częściowym obciążeniu większą od 1,4.
•  Dostępne są posiadające wysoką sprawność, chło-

dzone wodą chillery ze sprężarką śrubową i  spiralną. 
Urządzenia te mają sprawność przy pełnym obciążeniu 
mniejszą od 0,6 kW/tonę oraz sprawność przy obciąże-
niu częściowym mniejszą od 0,5 kW/tonę. 

•  Dostępne są posiadające wysoką sprawność, chłodzone 
wodą chillery ze sprężarką odśrodkową. Urządzenia te 
mają sprawność przy pełnym obciążeniu mniejszą od 
0,55 kW/tonę oraz sprawność przy obciążeniu częścio-
wym mniejszą od 0,4 kW/tonę.

Na wysokim poziomie: ile energii moglibyśmy zaoszczę-
dzić, zwiększając nastawę temperatury klimatyzatora o 1°F 
(0,56°C)?

Oczywiście wielkość oszczędności uzyskanych dzięki 
zwiększeniu nastawy temperatury klimatyzacji zmienia się 
w dużym zakresie, w zależności od wielu czynników, takich 
jak: temperatura podstawowa, liczba godzin pracy systemu, 
sprawność energetyczna sprzętu HVAC, natura obciążenia 
chłodniczego oraz relacji pomiędzy obciążeniem chłodni-
czym a wydajnością sprzętu HVAC. Jednak na wysokim po-
ziomie możemy spodziewać się uzyskania oszczędności kosz-
tów energii w wysokości 3-4% na każdy stopień F (czyli 6 – 8% 
na każdy stopień C) zwiększanej temperatury, utrzymywanej 
przez klimatyzator.

W  jaki sposób radzi Pan usprawnić sprężarkowy obieg 
chłodniczy?

Co do cyklu chłodniczego istnieje kilka sposobów uspraw-
nienia działania układów klimatyzacji I chillerów DX. Należy:

1.   Zmniejszyć różnicę temperatur pomiędzy gorącą 
wodą na wylocie skraplacza a zimną wodą na wylocie 
chillera, jeśli to jest możliwe. Oznacza to utrzymywa-
nie temperatury skraplacza na tak niskim poziomie, 
jak to jest praktyczne, oraz temperatury parownika na 
tak wysokim poziomie, jak to jest praktyczne.

2.   Wykorzystywać urządzenia ze sprężarką o jak najwyż-
szej sprawności oraz stosować  dobre praktyki konser-
wacji, aby utrzymać tę wysoką sprawność.

4.   W odpowiednim czasie uzupełniać  czynnik chłodni-
czy oraz jak najszybciej naprawiać sprzęt w przypadku 
stwierdzenia wycieków czynnika.

6.   W  sprzęcie niskociśnieniowym zapewnić, że urzą-
dzenia odpowietrzające znajdują się w dobrym stanie 
technicznym i  mogą usuwać nieskraplające się gazy 
z systemu.

7.   Wykorzystywać chillery wielostopniowe, które za-
wierają intercoolery i  sprężarki wielostopniowe, co 
zmniejszy zapotrzebowanie na moc sprężania i zwięk-
szy wydajność  chłodzenia. 

Charlie Martin – Senior Energy Engineer at Advanced Energy
� n
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Wykrywanie wycieków sprężonego powietrza za 
pomocą ultradźwięków
W przeciwieństwie do tego, co wielu myśli, sprężone powietrze nie 
jest za darmo. Wyliczono, że więcej niż 50% wszystkich systemów 
sprężonego powietrza nie działa w sposób optymalny i można po-
prawić ich efektywność. Te straty mogą być kosztowne. Około 30% 
produkowanego sprężonego powietrza średnio jest tracone na wy-
cieki, skutkując poważnymi stratami. Nieszczelność o średnicy 1cm 
może kosztować zakład od 20 000 euro rocznie, jeżeli nie zostanie 
wykryty.

W celu zrozumienia i oceny, ile kosztuje Cię utrzymanie nie-
szczelności, postępuj według poniższego siedmiokrokowego algo-
rytmu: 
1.   Ewaluacja: Określ, gdzie jest najwięcej wycieków i zidentyfikuj 

niewłaściwe zastosowania sprężonego powietrza.

2.   Detekcja: Użyj detektora ultradźwiękowego do wykrycia do-
kładnego miejsca wycieków.

3.   Identyfikacja: Upewnij się, że w miejscu wycieków umieszczo-
ne zostały zawieszki.

4.   Ocena: Zachowaj informację o naprawach i oszczędzonych 
kosztach.

5.   Naprawa: Dokonaj stosownych napraw.
6.   Weryfikacja: Upewnij się, że nieszczelności zostały skutecznie 

usunięte i praca systemu się poprawiła.
7.   Ponowna ewaluacja: Dokonaj ponownych inspekcji systemu 

sprężonego powietrza w przyszłości.
Poprzez wdrożenie tych kroków do programu niezawodności, 

możesz zredukować straty z rocznego rachunku za energię elek-
tryczną na sprężone powietrze o 10-20%. 

Ultradźwiękowa detekcja wycieków:  
Jak to działa?
Przyrządy ultradźwiękowe wykrywają przepływ turbulentny, który 
powstaje, gdy sprężone powietrze przemieszcza się ze strony wy-
sokiego ciśnienia na stronę niskiego ciśnienia w obrębie nieszczel-
ności. 

Każdy gaz (powietrze, tlen, azot itd.) przechodząc przez otwór 
nieszczelności generuje przepływ turbulentny z wykrywalnymi skła-
dowymi wysokoczęstotliwościowymi. 

Skanując obszar badany przyrządem inspekcji ultradźwiękowej, 
nieszczelność można usłyszeć w słuchawkach jako dźwięk lub może 
być odnotowana na wyświetlaczu/mierniku. Im bliżej przyrząd znaj-
duje się od nieszczelności, tym głośniejszy dźwięk i wyższy odczyt.

Korzystając z cech ultradźwięków, lokalizacja wycieków jest 
szybka i łatwa w obsłudze dzięki:
• kierunkowości ultradźwięków, co czyni je łatwymi do wykrycia 
u źródła, 
•  intensywnoścu sygnału: im bliżej źródła, tym silniejszy sygnał 

dźwiękowy,
•  częstotliwości detekcji, czyni to lokalizację wycieków łatwą na-

wet w głośnym otoczeniu.

Jednym z największych dzisiejszych wyzwań dla zespołów zajmujących się konserwacją 
i niezawodnością jest poprawa efektywności energetycznej – wysokie ceny energii i globalna 
konkurencja dyktują potrzebę ograniczenia strat energii i poprawy wydajności systemu, gdy 
jest to możliwe. Głównym czynnikiem marnotrawstwa energii są wycieki: zarówno w systemach 
sprężonego powietrza, jak i odwadniaczach. Przyrządy do inspekcji ultradźwiękowej mogą łatwo 
wykryć te wycieki, co prowadzi do potencjalnych oszczędności energii.

Wykorzystanie ultradźwięków  
do zwiększenia efektywności  
energetycznej

UE SYSTEMS

FIRMA PREZENTUJE
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Raportowanie i dokumentowanie badań  
wycieków sprężonego powietrza 
Jedną z najlepszych rzeczy, którą możesz zrobić, jest wdrożenie 
programu detekcji wycieków sprężonego powietrza. Wycieki będą 
pojawiać się samorzutnie i w sposób niekontrolowany. Rozwiąza-
niem tego problemu jest prowadzenie odpowiednio przygotowa-
nego programu detekcji, zanim problem stanie się poważny. Po-
zwoli to na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i energii.

Oprócz naprawy wycieków, sukces badania w dużej mierze 
zależy od odpowiedniego raportowania i dokumentacji. Rapor-
ty można łatwo tworzyć za pomocą oprogramowania, takiego jak 
Ultratrend DMS firmy UE Systems, lub aplikacji mobilnej, takiej jak 
aplikacja LeakSurvey. 

Koszt wycieków sprężonego powietrza zależy od poziomu de-
cybeli po zlokalizowaniu wycieku; kosztu za kilowatogodzinę ener-
gii elektrycznej; a także ciśnienia w miejscu wycieku. W kilku nieza-
leżnych badaniach porównano raport z ultradźwiękowego badania 
wycieku z rzeczywistymi oszczędnościami energii i stwierdzono, 
że badanie wycieku ultradźwiękowego mieści się w zakresie 20% 
rzeczywistych oszczędności – jeśli zostanie wykonane prawidłowo, 
badanie wycieku sprężonego powietrza przy użyciu ultradźwięków 
może przynieść ogromny zwrot kosztów w krótkim czasie.

Poniższe cztery kroki są kluczowe w organizacji programu de-
tekcji wycieków sprężonego powietrza:
1.   Stwórz ścieżki lub obszary inspekcji w oparciu o przebieg insta-

lacji sprężonego powietrza. Upewnij się, że wszystkie nieszczel-
ności są oznakowane, zwróć uwagę na niezamknięte zawory.

2.  Stwórz najlepsze ścieżki dla inspekcji. Zacznij od sprężarkowni 
i kieruj dalsze kroki w stronę odbiorów w celu powtarzalności 
detekcji. Wykorzystaj rysunki lub znajomość instalacji, aby jej 
całość została objęta programem detekcji. Podziel zakład na 
mniejsze obszary, aby łatwiej można było prowadzić detekcję 
i usuwanie nieszczelności.

3.   Podążaj tą samą ścieżką za każdym razem, aby nie opuścić żad-
nych elementów podczas inspekcji. Użyj ultradźwięków, aby 
wykryć małe wycieki, zanim staną się poważnym problemem.

4.  Oznacz wycieki i twórz raporty dla przełożonych, uwzględniając 
oszczędności finansowe i energii.

Kontrola odwadniaczy za pomocą ultradźwięków
Wycieki pary są największymi źródłami strat i co za tym idzie, naj-
droższym problemem w zakładach posiadających układy parowe. 
Przeciekające odwadniacze pary mogą podnieść koszty utrzyma-
nia układu nawet o 33%. Z tego powodu programy oszczędności 
energii powinny zaczynać się od inspekcji poprawności pracy od-
wadniaczy pary. Nawet najmniejsze odwadniacze mogą przeciekać 
i generować stratę na poziomie 7000 euro w skali roku.

Poprzez wdrożenie programu inspekcji, podobnie jak w przy-
padku wycieków sprężonego powietrza, pozwoli na:
•  zredukowanie ilości przeciekających odwadniaczy do 3% w po-

równaniu do 50% przy braku programu inspekcji,
•  poprawę efektywności pracy systemu i zakładu,
•  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i strat energii.

Zgłaszanie inspekcji odwadniaczy
Wyniki badania odwadniaczy można również dokumentować za 
pomocą oprogramowania UE Systems Ultratrend DMS lub apli-
kacji SteamTrap Survey na urządzenia mobilne. Raport przedstawi 
potencjalne straty ekonomiczne spowodowane wadliwymi odwad-
niaczami. Aby wygenerować raport utraty pary, inspektor musi znać 
następujące informacje dla każdego odwadniacza: Typ odwadnia-
cza, rozmiar otworu, temperatura na wlocie, temperatura na wylo-
cie, warunki pracy (w porządku, nieszczelność, dmuchanie, zatkany, 
nieużywany) i koszt wygenerowania 1000 kg pary.  W przypadku ko-
rzystania z przyrządów Ultraprobe 10000 lub Ultraprobe 15000 fir-
my UE Systems można wprowadzić te informacje na pulpicie przy-
rządu w trakcie badania odwadniacza. n

UE Systems Polska
Jurek Halkiewicz – Regional Manager

jurekh@uesystems.com 
+48 510 518 832, www.uesystems.pl
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IIoT i ANALITYKA PRZEMYSŁOWA

Brian Harrison, Fluke Corp.

Pięć etapów szybkiego i skutecznego 
wdrożenia technologii IIoT 

Jeśli technologia IIoT jest uważana za przyszłość w or-
ganizacji przemysłowej, to jej personel kierowniczy 
powinien zapoznać się z  podanymi poniżej pięcioma 
wskazówkami ekspertów. Pomogą one tej firmie w osią-
gnięciu sukcesu we wdrożeniu nowej technologii.

1.   Należy skoncentrować się na prawidło-
wym wdrożeniu zarządzania zmianą 
przy wprowadzaniu technologii IIoT

Technologia IIoT oraz strategia CBM w zakładach przemysło-
wych zmieniają sposób, w jaki identyfikowane są, przydzielane 
oraz realizowane zadania związane z utrzymaniem ruchu. Ta 
zmiana wymaga od personelu fabryk walidacji tej koncepcji 
przez osoby posiadające strategiczną i taktyczną wiedzę oraz 
umiejętności. W  przeszłości zdarzyła się nam taka sytuacja 
podczas pracy z klientem nad pewną inicjatywą IIoT: kierow-
nictwo tej organizacji zidentyfikowało najpierw osoby oporne, 
a następnie szukało sposobów ich pominięcia dla celów pro-
gramu pilotażowego wprowadzania IIoT. Jednak ignorowanie 
pewnych osób z personelu może spowodować brak zaufania 
i  konflikty. Lepszym sposobem na uzyskanie poparcia jest 

zwerbowanie do pomocy zwolenników zmian oraz osób ma-
jących wpływ na innych w zespole.

Stanowisko pracy danej osoby oraz jej doświadczenie 
w utrzymaniu ruchu może znacznie wpłynąć na jej percepcję 
programu IIoT. Należy być otwartym na przeciwników zmian 
oraz ich pytania, a następnie wyjaśniać ich wątpliwości. Ak-
centować, że technologia IIoT nie oznacza eliminacji miejsc 
pracy, tylko raczej pozwala pracownikom skupić się na wyko-
nywaniu tych zadań, które potrafią najlepiej, jednocześnie zaś 
automatyzując funkcje monitoringu sprzętu. 

Odpowiadanie na pytania typu: dlaczego firma chce wpro-
wadzić zmiany, dlaczego są one niezbędne i jak to wpłynie na 
personel zakładu, musi obejmować zespoły międzywydziało-
we, plany komunikacji i punkty kontrolne. Ten poziom komu-
nikacji między różnymi działami firmy powinien obejmować 
cały okres trwania projektu pilotażowego.

Należy angażować ludzi w wynik projektu (rys. 1).

2.    Należy unikać w projekcie silosów 
danych oraz dezorganizacji

Należy jasno zakomunikować pożądany wynik oraz rolę, jaką 
technologia IIoT odgrywa w organizacji. Firma Fluke Relia-
bility poprzednio pracowała z  pewną organizacją, w  której 
zespół inżynierów elektryków oraz zespół ds. niezawodności 
przypadkowo odkryły, że współzawodniczyły ze sobą o pie-
niądze z budżetu na zduplikowane programy pilotażowe zbie-
rania tych samych danych – ale z różnych zasobów. 

Podczas ogólnego zebrania pracowników firmy stało się 
widoczne, że te dwa działy pracowały nad tą samą inicjatywą. 
Obydwie grupy ustaliły więc, że mogą podjąć bardziej strate-
giczną decyzję poprzez zdefiniowanie zbioru nieco szerszych 
standardów.

Chociaż ta sprawa zaburzyła oryginalny harmonogram, to 
jednak pozwoliła tej organizacji przygotować się na bardziej 
efektywny proces wyboru i program pilotażowy. W sprawach 
technologii, danych i aplikacji nie istnieje rozwiązanie uniwer-
salne (rys. 2). Należy spróbować dowiedzieć się, co robią inne 
grupy i określić, jaki był wynik. Zadajmy następujące pytania:

•  Jak wyglądało wdrożenie nowej technologii?
•  Jakie było wsparcie ze strony dostawcy usług (partnera 

technologicznego)?
•  Jak wyglądały dane i gdzie zostały przesłane?

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) oraz konserwacja oparta na stanie technicznym (CBM) zmieniają sposób 
identyfikacji, przydzielania oraz realizacji prac związanych z utrzymaniem ruchu w przemyśle.

Rys. 1. Przed rozpoczęciem wdrażania technologii 
należy dobrze zaplanować gotowość do wdrożenia 
projektu.  Źródło: Fluke Corp.
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•  Czy mogło to mieć wpływ na inne obszary lub działy 
firmy?

3.   Należy zaplanować i zrealizować 
pilotażowy program wdrożenia 
technologii IIoT

Plan pilotażowy jest eksperymentem, umową na wspól-
ne wypróbowanie technologii IIoT oraz przetestowanie jej 
w stosunku do oczekiwań. Zainwestowanie zbyt wiele i zbyt 
wcześnie w nową technologię może być ryzykowne. Duże in-
westycje oznaczają większe i bardziej rozbieżne oczekiwania. 
W niektórych przypadkach nawet sukces może być postrze-
gany jak niepowodzenie, z powodu nieprawidłowych założeń. 
Ustalenie wymagań oraz zdefiniowanie, jak wygląda sukces, 
zredukuje złe oceny projektu (rys. 3).

Większość organizacji postrzega koszty utrzymania ruchu 
jako część kosztów ogólnych i zwykle umieszcza je na ostat-
niej pozycji w budżecie. Stawianie wszystkiego na jedną kartę 
może zwiększyć ryzyko. Należy rozważyć wdrożenie na próbę 
technologii sieciowych IIoT, takich jak Connext2Assets i Flu-
ke Mobile, aby przekonać się w praktyce o płynących z nich 
korzyściach, zamiast pełnego zainwestowania. 

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, należy podjąć działania 
chroniące każdą inwestycję w nową technologię. Niepowodze-

nie we wdrożeniu może stanowić przeszkodę dla przyszłych 
okazji do wprowadzania innowacji. Popularne sposoby na za-
rządzanie ryzykiem i kosztami programu pilotażowego IIoT 
obejmują:

•  zaplanowanie strategicznego, podzielonego na fazy 
i priorytety uruchomienia programu,

•  znalezienie partnera, który zaangażuje się w nasz sukces,
•  określenie, czy istnieje jakaś niedroga opcja dowodu kon-

cepcji (proof-of-concept),
•  skoncentrowanie się na skalowalności,
•  posiadanie transparentności, w tym słabości.

4.  Należy unikać stagnacji i letargu 
w programie wdrażania IIoT
W trakcie programu pilotażowego pracownicy muszą wy-

konywać też swoje zwykłe obowiązki. Są one określane i mo-
nitorowane przez ekspertów dziedzinowych (subject-matter 
experts – SME) i/lub liderów niezawodności.

Po uruchomieniu programu pilotażowego i  opadnięciu 
początkowych emocji wyzwaniem może stać się utrzymywa-
nie zainteresowania, gdy każdy uczestnik „żongluje” będą-
cymi ze sobą w konflikcie priorytetami (rys. 4). Oto siedem 
sposobów na to, aby pracownicy pozostali skoncentrowani na 
projekcie. Należy:

Rys. 2. Silosy danych 
różnych działów 
firmy, procesów 
i danych są popularne 
w przemyśle. W tym 
przykładzie dane 
nie są powszechnie 
dostępne dla 
przedstawicieli 
czterech różnych 
specjalizacji 
w utrzymaniu ruchu.

Rys. 3. Sugestie dla 
stworzenia skutecznej 
strategii programu 
pilotażowego 
wprowadzenia 
technologii IIoT. 
 Źródło: Fluke Corp.
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•  zidentyfikować grupę zasobów do objęcia programem 
pilotażowym,

•  opracować mały plan wdrożenia projektu,
•  stworzyć harmonogram zebrań w  odpowiednich prze-

działach czasowych,
•  zaplanować spotkania/zebrania typu: touch point 

(„punkt kontaktowy”, krótkie spotkania przełożonego 
z podwładnym w celu uzyskania raportu z prac nad pro-
jektem), gate check („kontrola przy bramie”, personel kie-
rowniczy podejmuje decyzję o przejściu do następnego 
etapu realizacji projektu lub poprawieniu obecnego) oraz 
milestone („kamień milowy”, ogólna dyskusja i recenzo-
wanie przebiegu prac nad projektem),

•  utrzymywać zaangażowanie kluczowych osób zaintere-
sowanych projektem,

•  przewidzieć stan końcowy („linię mety”).

5.  Należy wybrać właściwego partnera, 
specjalizującego się w technologii IIoT
Wdrażanie technologii IIoT jest inne i  specyficzne dla 

każdej organizacji. Firmy inwestujące swój czas i  pieniądze 

powinny pielęgnować takie stosunki partnerskie, które wy-
kraczają poza typowe relacje z dostawcą sprzętu/usług. Usłu-
godawcy powinni być w stanie przekazywać klientowi wiedzę 
fachową ze świata rzeczywistego oraz innowacje techniczne 
i udzielać ciągłego wsparcia.

Obecnie tysiące firm usiłuje sprzedawać którąś z  wer-
sji technologii sztucznej inteligencji (AI) oraz IIoT. Tak więc 
podczas podejmowania decyzji o wyborze firmy partnerskiej 
należy być świadomym, że w pewnych kwestiach technologie 
te różnią się od siebie.

Należy więc znaleźć odpowiedzi na następujące pytania. 
Czy te różne technologie i  funkcjonalności pasują do jakiejś 
szerszej, spójnej wizji? Czy dana firma stworzyła w przeszło-
ści coś, co nie wychodziło naprzeciw potrzebom klienta? Czy 
rozpoczyna działania od technologii, czy od doświadczenia 
klienta (customer experience)?

Inne kluczowe pytania, na które należy znaleźć odpowiedź 
przed wyborem partnera do wdrażania technologii IIoT, są 
następujące (rys. 5):

•  Czy ich wizja jest zgodna z naszą?
•  Czy posiadają oni doświadczenie w skutecznym wdraża-

niu projektów w innych firmach?
•  Czy działają długo w branży i są stabilni?
•  Jak wygląda ich mapa drogowa?
Teraz już wiadomo, czemu niektóre programy pilotażowe 

IIoT nie przyniosą sukcesu i dlaczego należy posiadać pewne 
strategie, by nasz plan osiągnął sukces.

Brian Harrison jest głównym specjalistą  
od technologii IIoT w przemyśle w firmie Fluke Reliability, 

będącej oddziałem Fluke Corp. Jest certyfikowanym liderem 
niezawodności i posiada ponad 10 lat doświadczenia 

w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstw.

� n

Rys. 4. Najbardziej skuteczne wdrożenia zwykle 
rozciągają planowanie projektu także na fazę jego 
utrzymania.  Źródło: Fluke Corp.
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Rys. 5. Pięć cech, którymi należy się kierować w poszukiwaniach partnera 
technologicznego do wdrożenia IIoT.  Źródło: Fluke Corp.
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Silvia Gonzalez, Emerson

Przemysłowa analiza danych od krawędzi 
sieci do biura przedsiębiorstwa

Niezależnie od tego, czy firma produkcyjna 
posiada kilka zautomatyzowanych maszyn 
w jednym zakładzie, czy też całą flotę sprzę-
tu w wielu swoich zakładach w różnych lo-
kalizacjach, zawsze istnieje dla niej potrzeba 

lepszej widoczności sprzętu, uzyskiwania odpowiednich 
danych oraz ich analizowania. Bez dostępu do danych źró-
dłowych oraz metody ich analizowania takie firmy działają 
głównie w oparciu o doświadczenie.

Producenci z  wielu powodów mogą być niechętnie 
nastawieni do rozpoczęcia wdrażania nawet podstawowej 
analizy danych. Ich podstawowe systemy już funkcjonują 
od dawna, natomiast potencjalny zwrot z inwestycji w nowe 
technologie może nie być oczywisty dla kierownictwa tych 

firm. Ponadto wielki problem może stanowić zakup odpo-
wiedniego sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie inte-
gracji systemów, co jest niezbędne dla uzyskania dowolnego 
typu przynoszącej korzyści analizy danych.

Jednak firmy te mogłyby się zdziwić odkrywając, że 
mogą zbudować analizę danych, rozpoczynając od małych 
kroków na krawędzi sieci zakładowych, zamiast podej-
mowania od razu wielkich inwestycji na poziomie całego 
przedsiębiorstwa. Uzyskując na krawędzi sieci wiele źródeł 
danych Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), a następnie 
przetwarzając je w razie konieczności na Big Data, użytkow-
nicy mogą tworzyć wartościowe i  dające się wykorzystać 
w praktyce informacje. Sprzęt i oprogramowanie do prze-
twarzania danych na krawędzi (edge computing) czynią to 
możliwym.

Analiza danych: od dołu do góry zamiast 
z góry na dół
Wielu producentów może rozumieć inicjatywy wprowadza-
nia analizy danych jako przedsięwzięcia na poziomie całego 
przedsiębiorstwa, w obszarze rozbudowanych systemów re-
alizacji produkcji (MES). Kierownictwo tych firm może się 
niepokoić zasobami, czasem realizacji oraz kosztami, wy-
maganymi do wdrożenia wielkiego projektu informatyczne-
go (IT) tego typu, szczególnie w sytuacji, gdy ich umiejętno-
ści i doświadczenie oraz zainteresowanie mogą być bardziej 
zorientowane na technologię operacyjną (OT) na poziomie 
fabryk.

Przemysłowe firmy produkcyjne wykorzystują obecnie sterowniki brzegowe oraz przemysłowe komputery 
PC (IPC) do wykonywania analizy danych najpierw na krawędzi sieci w fabryce, a potem w biurze 
przedsiębiorstwa, zamiast w odwrotnej kolejności.

Rys. 1. Oprogramowanie analityczne Pro.Lean firmy 
Emerson może być uruchamiane na platformach 
przetwarzania danych na krawędzi sieci, gdzie 
ma najbardziej responsywny dostęp do danych 
o wysokiej wierności. Może wtedy generować 
informacje praktyczne, dostępne do wykorzystania 
przez operatorów w zakładzie. Na podanym wyżej 
przykładzie pokazano raport OEE na temat pewnej 
partii produkcyjnej, w tym m.in. czas produkcji, typ 
maszyny, numer partii oraz wskaźniki OEE: dostępności, 
wydajności i jakości.  Źródło: Emerson
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Jednak istnieje też inna opcja, możliwa do realizacji dzię-
ki nowoczesnym sterownikom brzegowym, przemysłowym 
komputerom PC (IPC) oraz skoncentrowanym na techno-
logii operacyjnej pakietom oprogramowania. Użytkownicy 
końcowi, integratorzy systemów oraz producenci wyposa-
żenia oryginalnego (OEM) wszystkich typów mogą razem 
zbudować praktyczne systemy analizy danych typu bottom-
-up („z dołu do góry”) od granic maszyn, zamiast top-down 
(„z góry na dół” – z przedsiębiorstwa/biura). Analiza danych 
na krawędzi sieci może zaoferować natychmiastowy zwrot 
z inwestycji w postaci dostarczania wskaźników OEE (całko-
wita efektywność wyposażenia). Może też być głębsza – ska-
lowalna do poziomu całego przedsiębiorstwa.

Należy uzyskiwać dane na temat maszyn 
w zakładzie
Przesunięcie mocy obliczeniowej z  biura przedsiębiorstwa 
na krawędź sieci w  zakładzie przemysłowym jest sensow-
nym posunięciem z  wielu powodów. Większość z  najważ-
niejszych danych dotyczących maszyn jest dostępna w  ich 
układach elektronicznych, chociaż można też zainstalować 
na maszynach inteligentne czujniki oraz inne systemy ze-
wnętrzne. Podczas gdy jest możliwe przesyłanie i  zapisy-
wanie setek tysięcy punktów danych o wysokiej wierności 
(high fidelity data) w celu ich ostatecznej analizy na pozio-
mie przedsiębiorstwa, to rozwiązanie takie może być jednak 
kosztowne i często niepraktyczne.

Dzieje się tak, gdy w tej roli występują tradycyjne syste-
my automatyki przemysłowej, to każdy nowy czujnik musi 
zostać skonfigurowany ręcznie przez specjalistów oraz ma-
powany poprzez wiele łączy i systemów komunikacyjnych, 
aby dane z niego osiągnęły poziom biura przedsiębiorstwa. 
Podczas tej drogi ważne sygnały mogą stracić swoją aktual-
ność, zaś sygnały niemające znaczenia niepotrzebnie obcią-
żają sieć i zajmują miejsce w nośnikach danych.

Aby uzyskać najbardziej responsywne wyniki, wskaź-
niki takie jak wymienione poniżej najlepiej jest obliczać na 
krawędzi sieci, dokąd przybywają dane źródłowe (rys.1):

•  OEE (dostępność, wydajność i jakość),
•  godziny pracy maszyn,
•  przepustowość oraz ilość odpadów,
•  zużycie energii,
•  status maszyn.
Użytkownicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do da-

nych źródłowych („surowych”) oraz przetworzonych, a  na-
stępnie wysłać ujednolicone wyniki do chmury obliczeniowej 
w  celu ostatecznej analizy na wyższym poziomie. Przetwa-
rzanie danych na krawędzi sieci w ten sposób jest idealnym 
rozwiązaniem do uzyskania informacji dotyczących każdej 
maszyny, co jest posiadającym wysoką wartość krokiem po-
czątkowym. W następnej kolejności rozszerza się tę analizę 
danych na linię produkcyjną lub park maszynowy.

Ponieważ użytkownicy końcowi często mają wiele ma-
szyn, nierzadko rozproszonych po wielu zakładach, każde 
rozwiązanie technologii IIoT na poziomie pojedynczych 
maszyn musi być skalowalne do poziomu całej fabryki, a na-
stępnie do poziomu całego przedsiębiorstwa.

Skalowalność oprogramowania – od 
poziomu maszyny do poziomu całej 
fabryki i całego przedsiębiorstwa
Tradycyjne programowalne sterowniki logiczne (PLC) oraz 
interfejsy operatorskie (HMI) z pewnością mogą wykonywać 
niektóre obliczenia na krawędzi sieci oraz realizować przesy-
łanie danych na wyższy poziom, jednak w znacznie większym 
stopniu są skoncentrowane na realizowaniu funkcji sterowa-
nia w  czasie rzeczywistym. A  zatem użytkownicy końcowi 
często potrzebują opcjonalnych urządzeń do przetwarzania 
danych na krawędzi sieci, posiadających większą moc obli-
czeniową i  obsługujących więcej protokołów komunikacyj-
nych OT/IT oraz oprogramowania napisanego specjalnie pod 
kątem realizacji zadań związanych z analizą danych.

Sterowniki brzegowe oraz komputery IPC są dwiema 
platformami, które nadają się dla użytkowników pragną-
cych wbudować technologię IIoT oraz analizę danych na 
krawędzi sieci w nowe maszyny lub dodać je do istniejące-
go sprzętu. Sterowniki brzegowe zawierają funkcjonalność 
PLC, jednak mają też drugi, niezależny, ale zintegrowany na 
płycie system operacyjny, który potrafi realizować zaawan-
sowaną wizualizację, analizę i przesyłanie danych.

Komputery IPC są w  pełni samodzielnymi jednostka-
mi, które także potrafią wykonywać powyższe zadania. Oba 

Rys. 2. Standardowe sterowniki PLC oraz interfejsy HMI mają swoje 
znaczenie w automatyce przemysłowej, jednak bardziej kompleksowe 
platformy, takie jak oprogramowanie firmy Emerson, sterowniki brzegowe 
oraz komputery IPC, mogą realizować kompletne rozwiązania wizualizacji, 
komunikacji, technologii IIoT oraz analizy danych. Powyżej podano 
przykładowy raport graficzny z produkcji pewnego wyrobu. Źródło: Emerson
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typy platform przetwarzania danych na krawędzi sieci są 
specyficznie zaprojektowane do pracy w  warunkach prze-
mysłowych – odporne na wysokie temperatury i wibracje, 
mogą więc być instalowane na maszynach lub w szafach ste-
rowniczych na krawędzi sieci fabrycznej.

Cechą odróżniającą sterowniki brzegowe i  komputery 
IPC od standardowych sterowników PLC oraz interfejsów 
HMI jest możliwość uruchamiania na nich specjalnych apli-
kacji i pakietów oprogramowania, spełniających jedną lub 
więcej z następujących ról (rys. 2):

•  przesyłanie danych IIoT do sterowników, inteligent-
nych czujników oraz sprzętu monitorującego stan 
techniczny maszyn i urządzeń,

•  brama sieciowa do komunikacji z innymi systemami, 
tego samego lub wyższego poziomu,

•  wizualizacja statusu maszyn, analizy danych oraz ge-
nerowanie raportów graficznych typu dashboard,

•  obliczenia analityczne wskaźników OEE oraz zrów-
noważenia energetycznego.

Niezależnie od tego, czy użytkownik końcowy jest pro-
ducentem wyposażenia oryginalnego (OEM) budującym 
maszynę, czy działem technicznym fabryki wdrażającej 
technologię IIoT, właściwa wizualizacja oraz oprogramo-
wanie analityczne przyśpieszy ich prace. Użytkownicy ci 
w celu redukcji kosztów i czasu wdrożenia powinni poszu-
kać takich pakietów oprogramowania, które oferują kreato-
ry konfiguracji najczęściej wykonywanych zadań, takich jak 
tworzenie wskaźników OEE. Oprogramowanie powinno 
mieć możliwość uruchomienia na małą skalę lub lokalnie 
na jednej maszynie, jednak musi też realizować bardziej za-
awansowaną analizę danych i być skalowalne od tego małe-
go poziomu do poziomu całej fabryki, a następnie do pozio-
mu całego przedsiębiorstwa.

Maszyny obsługujące technologię IIoT
Większość pakietów oprogramowania HMI łączy się z jed-
nym lub większą liczbą typów sterowników PLC. Jednak 

bardziej zaawansowane mogą się łączyć z innymi czujnika-
mi zlokalizowanymi na krawędzi sieci, przy wykorzystaniu 
takich protokołów, jak EtherNet/IP, Modbus TCP i  OPC 
UA. Oprogramowanie HMI, które wspiera technologię IIoT, 
powinno także obsługiwać protokół MQTT (message queu-
ing telemetry transport) w  celu komunikacji z  chmurą. Te 
platformy oprogramowania często mają dodatkowe funk-
cjonalności, takie jak połączenia sieciowe zdalne i mobilne.

Co prawda oprogramowanie HMI może zawierać kil-
ka podstawowych funkcji analitycznych, jednak często ko-
nieczne jest wykorzystanie uzupełniających pakietów opro-
gramowania z  rozszerzonymi funkcjami, aby zrealizować 
analizę danych na poziomie całej fabryki i ocenę efektyw-
ności energetycznej zakładu. Dlatego też zintegrowana plat-
forma obsługująca technologię IIoT, lokalne i rozproszone 
interfejsy HMI, komputerowy system sterowania procesami 
technologicznymi i produkcji (SCADA) oraz analizę danych 
jest najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym skalowal-
ność (fot. 1). 

Programy obsługujące połączenia sieciowe, przesył, 
wizualizację oraz analizę danych są dostępne indywidual-
nie lub w postaci pakietu produktów. Czasami są wstępnie 
wgrane dla wygody do sterowników brzegowych lub kom-
puterów IPC. Posiadając właściwy sprzęt, oprogramowanie 
HMI oraz analityczne, można przystosować każdą maszynę 
do pracy w sieci IIoT.

Wykorzystanie w praktyce 
przetwarzania danych na krawędzi sieci
Niektóre firmy przemysłowe zajmujące się opakowaniami 
i  pojemnikami, a  także produkujące zróżnicowane wyro-
by specjalistyczne, uzyskały już korzyści z wdrożenia OEE 
w swoich zakładach. Rozwiązania przetwarzania danych na 
krawędzi pozwoliły im na zoptymalizowanie ogólnej wy-
dajności produkcji poprzez monitoring przepływów pro-
dukcyjnych w czasie rzeczywistym i obliczanie wskaźników 
OEE bez przerywania produkcji.

Użytkownicy ci wykorzystali kreatory konfiguracji, 
pozwalające na stworzenie w  czasie rzędu minut projek-
tów obliczania kluczowych wskaźników efektywności KPI, 
wskaźników efektywności wyposażenia OEE oraz wskaźni-
ków przestojów. Kreatory to narzędzia w postaci procedur 
typu krok po kroku, prowadzące użytkowników na drodze 
do importowania specyficznych informacji i  parametrów, 

Fot. 1. Użytkownicy końcowi często przekonują 
się, że najbardziej efektywne jest wykorzystanie 
zintegrowanego portfolio jednego producenta, 
obejmującego oprogramowanie uruchamiane na 
różnych typach sterowników przemysłowych oraz 
komputerów IPC.
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wymaganych do stworzenia całej aplikacji OEE. Operatorzy 
wykorzystują raporty dashboard do wizualizacji produkcji, 
receptur, informacji o  maszynach, liczby wyprodukowa-
nych jednostek, całkowitego czasu produkcji i  przestojów 
oraz porównania czasu cyklu produkcji – oczekiwanego 
z  rzeczywistym. Te informacje są przechowywane w bazie 
danych i na ich podstawie można tworzyć szczegółowe ra-
porty. Uzyskane wyniki przyniosły wielkie korzyści dla 
operatorów linii produkcyjnych oraz kierowników działów 
produkcji, którzy mogli się skoncentrować na uzyskaniu 
ustalonych celów poprawy wydajności.

Niektóre firmy decydują się na wykonywanie analizy 
danych lokalnie, tak więc kierownictwo może podejmować 
decyzje na szczeblu fabryki. Inne zaś wymagają, aby infor-
macje były dostępne za pomocą chmury, tak aby mogły 
być połączone z  innymi zbiorami danych lub analizowane 
na poziomie całej floty wyposażenia. Otwarta, modułowa, 
skalowalna i elastyczna platforma jest idealna do wdrożenia 
technologii IIoT oraz wykorzystania różnych scenariuszy 
takiego wdrożenia.

IIoT łączy maszyny z krawędzią sieci oraz 
przedsiębiorstwem
Analiza przemysłowa może się wydawać tajemnicza i wiele 
firm uważa, że wdrożenie jakiejkolwiek przynoszącej korzy-
ści inicjatywy IIoT jest na razie poza ich zasięgiem. Koszty 
i złożoność rozpoczęcia projektu informatycznego typu top-
-down mogą być odstraszające.

Jednak nowa generacja sprzętu, sieci, protokołów i opro-
gramowania do analizy danych na krawędzi zmieniła ten tok 
myślenia. Producenci posiadający duże doświadczenie w tech-
nologii operacyjnej fabryk wprowadzili sterowniki brzegowe 
oraz komputery IPC, które są wystarczająco odporne na ciężkie 
warunki panujące zarówno na halach produkcyjnych, jak i na 
maszynach. Ethernet przewodowy i bezprzewodowy, w połą-
czeniu z takimi protokołami komunikacyjnymi, jak OPC UA 
i  MQTT, pozwala użytkownikom podłączyć się do każdego 
źródła danych zlokalizowanego na krawędzi sieci i  wysyłać 
uzyskane informacje do systemów wyższego poziomu.

Te podstawowe funkcjonalności pozwalają użytkowni-
kom na przechwytywanie wielu zbiorów danych z  maszyny 
czy linii produkcyjnej, na poziomie hali produkcyjnej i całego 
zakładu. Gdy dostępne jest źródło właściwych danych, użyt-
kownicy mogą wykorzystać interfejsy HMI wyspecjalizowane 
dla technologii operacyjnej oraz oprogramowanie analityczne, 
specjalnie opracowane tak, aby było skalowalne od poziomu 
pojedynczej maszyny do poziomu całego przedsiębiorstwa. Ta-
kie podejście jest realistycznym sposobem dla użytkowników 
końcowych, którzy, budując system inteligencji informacyjnej 
(information intelligence) dla całego przedsiębiorstwa, powinni 
rozpocząć działania od wdrożenia technologii IIoT w swoich 
maszynach.

Silvia Gonzalez jest liderem opracowywania rozwiązań 
działu automatyki maszyn firmy Emerson.
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Dariusz Kacperczyk, EQ System

System CMMS – czy może być czymś  
więcej niż tylko narzędziem  
do zarządzania utrzymaniem ruchu?
Najczęściej postrzegamy system CMMS jako samodzielne narzędzie, które wspiera pracę działu utrzymania 
ruchu. Przypomnijmy, że głównym celem systemów klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance 
Management System) jest poprawa produktywności poprzez lepsze zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, 
w szczególności poprzez zwiększenie jego dostępności. By ten cel zrealizować, niezbędnym jest 
wprowadzenie usprawnień w obszarze utrzymania ruchu. 

Patrząc na procesy produkcyjne w  sposób cało-
ściowy, powinniśmy uwzględniać poszczególne 
narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem pro-
dukcyjnym (w tym system CMMS) jako elementy 
kompleksowego systemu MOM (Manufacturing 

Operations Management). W  szczególności system CMMS 
służy nie tylko usprawnianiu procesów w ramach służb utrzy-
mania ruchu, ale również jest jednym z  elementów umożli-
wiających wymianę informacji i podnoszenie produktywności 
procesów produkcyjnych.

System CMMS to nie samotna wyspa 
Funkcjonowanie systemu CMMS w  ramach platformy do 
operacyjnego zarządzania produkcją (MOM) pozwala wy-
korzystać informacje płynące z systemu CMMS zarówno na 
poziomie planistycznym, przy planowaniu i harmonogramo-
waniu produkcji, jak i na poziomie ewidencji i monitorowa-
nia produkcji realizowanym przez system MES. Dodatkowo, 
uwzględnienie informacji z  wszystkich systemów we wspól-

nym środowisku daje kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem 
produkcyjnym szeroką perspektywę wglądu w obszary działa-
nia, które wymagają prowadzenia optymalizacji. Wkompono-
wanie systemu CMMS w platformę do zarządzania produkcją 
pozwala również na budowanie podstaw do dobrej współpra-
cy pomiędzy działem produkcji a służbami utrzymania ruchu.  

Aby lepiej zobrazować zależności między systemem 
CMMS, systemem MES a  systemem APS, poniżej przedsta-
wię przykłady przepływu niezbędnych informacji w  dwóch 
scenariuszach działań służb utrzymania ruchu – działaniach 
reaktywnych i prewencyjnych.

System CMMS – działanie reaktywne 
w momencie wystąpienia awarii 
Model reaktywny (Reactive Maintenance – RM) to de facto 
bieżące realizowanie doraźnych działań naprawczych i serwi-
sowych, gdy wystąpi awaria lub usterka maszyny.

Informacja o powstałej awarii powinna być przekazywana 
pomiędzy systemami MES, APS i CMMS. 

TEMAT Z OKŁADKI
IIoT i ANALITYKA PRZEMYSŁOWA
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Co się dzieje w momencie wystąpienia awarii maszyny? 
1.   Operator rejestruje awarię na terminalu produkcyjnym 

(na tym samym, na którym rejestruje wszystkie zdarze-
nia produkcyjne). Informacja ta przekazywana jest do 
systemu APS, gdyż został zablokowany zasób produkcyj-
ny uwzględniony w pierwotnym planie produkcji. W sys-
temie APS powinien pojawić  się komunikat informujący 
o tym, że dany zasób został wyłączony, zatem trzeba prze-
planować produkcję.

2.   Na tym etapie operator maszyny powinien podjąć decy-
zję o tym, czy naprawa wymaga ingerencji działu utrzy-
mania ruchu. 

 a)   Jeśli NIE, operator samodzielnie usuwa usterkę i na-
stępnie rejestruje koniec przestoju w systemie MES. 
Informacja o dostępności zasobu powinna trafić do 
systemu APS, aby można było tam stworzyć nowy 
plan. Po modyfikacji nowy plan produkcji publiko-
wany jest w systemie MES. 

 b)   Jeśli TAK, operator dokonuje zgłoszenia w systemie 
CMMS, a  technik służb utrzymania ruchu określa 
przewidywaną datę zakończenia awarii.

   Warto tu wspomnieć, że planowana data zakończenia 
awarii (MTTR – średni czas naprawy) to jeden z pod-
stawowych wskaźników oceny skuteczności działań 
służb utrzymania ruchu (obok MRT – średniego 
czasu reakcji, MTTF – średniego czasu bezawaryjnej 
pracy maszyny i  MTBF – średniego czasu między 
awariami).

3.   Na podstawie przewidywanej daty naprawy maszyny 
wskazanej przez technika służb utrzymania ruchu usta-
lany jest nowy plan produkcji w systemie APS, który po-
nownie przesyłany jest do systemu MES. 

4.   Po dokonaniu naprawy maszyny informacja o tym prze-
kazywana jest do systemu MES, co powoduje, że zasób 
produkcyjny jest odblokowany. Pozwala to stworzyć 
nowy plan produkcji, który zostanie zaktualizowany 
w systemie MES.

Widać więc, że system klasy CMMS powinien być połą-
czony z wszystkimi systemami produkcyjnymi w organizacji. 
Wdrożony system MES czy system APS powinny być ze sobą 
połączone, a przepływ odpowiednich informacji wpływa na 
ich efektywne działanie.

System CMMS – działanie prewencyjne 
Strategia prewencyjna (ang. Preventive Maintenance – PM) 
bazuje na planowych działaniach, polegających na regular-
nym konserwowaniu zasobów w celu utrzymania ich działa-
nia i ograniczenia ich awaryjności. Strategia ta wymaga har-
monogramowania remontów oraz umożliwia modyfikację ich 
terminów w oparciu o bieżące informacje zbierane z maszyn.

W przypadku działania prewencyjnego informacja o pla-
nowanych działaniach konserwacyjnych także powinna 
przepływać pomiędzy systemami MES, CMMS i  APS, przy 
wykorzystaniu informacji pozyskanych z maszyn (np. liczby 
wykonanych cykli produkcyjnych, czasie pracy maszyny etc).

W  systemie CMMS powinna znajdować się informacja 
o regułach planowania, zdarzeniach cyklicznych, które mają 
zostać generowane (np. wymianie części po określonej liczbie 
cykli produkcyjnych) i  dokumentacja techniczno-rozrucho-
wa poszczególnych maszyn. Tam też powinniśmy szukać in-
formacji o bieżących zgłoszeniach i zleceniach serwisowych. 
Pozwala nam to nie realizować działań konserwacyjnych na 
maszynie, która w wyniku niedawnej naprawy została już ob-
jęta odpowiednimi działaniami utrzymaniowymi. Te wszyst-
kie informacje zostaną wykorzystane do stworzenia planu 
remontów. 

Informacja o planie remontów w wersji cyfrowej powinna 
zostać skorelowana z planem produkcji. Na tym etapie może 
nastąpić też korekta planu remontowego, która uwzględni 
priorytety ustalone przez planistów produkcji (np. pilne zle-
cenie produkcyjne). Skorygowany plan remontów powinien 
znów zostać zweryfikowany przez służby utrzymania ruchu. 
Jeśli nie jest wystarczający, ponownie ulega zmianie plan pro-
dukcji. Dzieje się tak aż do momentu, w którym oba plany są 
akceptowalne i są publikowane w systemie MES. 

Niestety w  praktyce plan remontowy rzadko kiedy jest 
skorelowany z  harmonogramem produkcji. To może rodzić 
konflikty pomiędzy służbami utrzymania ruchu a  działem 
produkcji (więcej o  tym w  jednym z  odcinków podcastu 
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powinno przekształceniem takiego komunikatu w  zapotrze-
bowanie wewnętrzne w ramach systemu ERP.

Po przyjęciu na magazyn w systemie ERP danej części ser-
wisowej przekazana jest ona do magazynu części zamiennych, 
zbudowanego na potrzeby służb utrzymania ruchu w systemie 
CMMS. Podczas prac serwisowych technik pobiera części za-
mienne i z poziomu aplikacji zaznacza, że dany element został 
wykorzystany do danego urządzenia. Informacja ta może tra-
fić do systemu ERP, by tam wygenerować dokument rozchodu 
wewnętrznego.

Innym przykładem integracji systemu ERP z CMMS jest 
możliwość importu listy środków trwałych z ERP do systemu 
CMMS. W  przypadku XPRIMER.CMMS na tej podstawie 
użytkownik może stworzyć struktury drzewiaste obiektów 
serwisowych, zgodnie z wymogami i potrzebami służb utrzy-
mania ruchu. Tego typu integracja zapewnia oszczędność 
czasu i ograniczenie możliwości popełnienia błędu przez pra-
cownika.

Wymiana informacji pochodzących z XPRIMER.CMMS 
odbywa się także z  innymi obszarami biznesowymi przed-
siębiorstwa. Przykładem może być sytuacja powstałej awarii, 
która została zgłoszona w systemie CMMS, ale nikt nie podjął 
działania w określonym proceduralnie czasie. W ramach plat-
formy XPRIMER oraz mechanizmów workflow można uru-
chomić mechanizm generowania odpowiedniego komunikatu 
do kadry menedżerskiej. 

CMMS jako element wspierający działania 
autonomiczne w ramach Total Productive 
Maintenance 
Zastosowanie systemów klasy CMMS w firmach produkcyj-
nych daje możliwość zwiększenia stopnia samodzielności pra-
cowników produkcyjnych. W przypadku modułu XPRIMER.
CMMS operator z  poziomu terminala produkcyjnego może 
ewidencjonować czynności kontrolne wykonywane na maszy-

Michała Żelichowskiego „Produkcja w  roli głównej” https://
www.eqsystem.pl/produkcja-i-utrzymanie-ruchu-kto-komu-
przeszkadza/). Dzięki holistycznemu podejściu i  możliwości 
tworzenia planów produkcyjnych skorelowanych z  harmo-
nogramem produkcji, unikamy tego rodzaju nieporozumień. 
Taka jest też idea synchronizacji informacji pomiędzy tymi 
obszarami.

Integracja systemu CMMS z systemem 
ERP i innymi obszarami wspieranymi 
przez XPRIMER
Poza wskazanym obszarem zarządzania produkcją i  modu-
łami systemu MOM z obszaru produkcji, istnieją narzędzia, 
które pozwalają na automatyzacje dowolnych procesów biz-
nesowych poprzez zastosowanie workflow. Jednym z  nich 
jest platforma XPRIMER, składająca się z różnych modułów 
do zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala ona na wymianę 
informacji i  automatyzację procesów na każdym poziomie 
organizacji oraz pomiędzy poszczególnymi obszarami funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Oznacza to, że niezależnie od 
wymiany informacji pomiędzy modułem XPRIMER.CMMS 
i innymi systemami do zarządzania produkcją (jak w powyż-
szych scenariuszach przepływu informacji pomiędzy systema-
mi APS, MES i IOT), informacje z modułu XPRIMER.CMMS 
mogą być również wykorzystane lub raportowane w  innych 
obszarach biznesowych. Dzięki ekosystemowi platformy 
XPRIMER procesy biznesowe mogą być dokładnie odwzo-
rowane z  uwzględnieniem indywidualnych potrzeb naszych 
klientów.

Moduł XPRIMER.CMMS może być zintegrowany z do-
wolnym systemem ERP. Dzięki workflow i połączeniu CMMS 
z ekosystemem XPRIMER, z poziomu systemu CMMS istnie-
je możliwość wysłania komunikatu do użytkownika o tym, że 
stan magazynowy, np. danego indeksu części, materiału ser-
wisowego jest poniżej określonego minimum. To skutkować 
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nie. Pozwala to na wdrożenie procedur kontrolnych koniecz-
nych do realizacji przed rozpoczęciem pracy urządzenia lub 
po zakończeniu jego pracy. W systemie tworzona jest wów-
czas checklista z  wszystkimi czynnościami weryfikacyjnymi 
maszyny, które operator realizuje i potwierdza ich wykonanie 
i które ewentualnie uzupełnia parametrami albo spostrzeże-
niami. Efektem jest większe zaangażowanie operatora w czyn-
ności utrzymaniowe, zmniejszenie awaryjności maszyn i szyb-
sza diagnoza ewentualnych przyczyn awarii. 

Operator maszyny może dodatkowo zgłaszać awarie z po-
ziomu terminala produkcyjnego oraz samodzielnie dokony-
wać prostych napraw, które nie wymagają interwencji służb 
utrzymania ruchu. Odciąża to techników działu utrzymania 
ruchu od powtarzalnych, prostych czynności. Swój czas są 
w  stanie wówczas poświęcić na działania wymagające wyż-
szych kompetencji. 

Zwiększenie samodzielności pracownika produkcyjnego 
jest podstawą do budowania Autonomicznego Utrzymania 
Ruchu (Autonomous Maintenancce), które jest elementem 
systemu TPM (Total Productive Maintenance), czyli idei za-
kładającej podejmowanie działań prewencyjnych we wszyst-
kich obszarach środowiska produkcyjnego, tak aby obniżyć 
lub całkowicie wyeliminować nieplanowane przestoje. Zasada 
TPM dotyczy nie tylko służb utrzymania ruchu, ale zakłada 
również wykorzystanie działań pracowników produkcyjnych 
do zmniejszenia awaryjności maszyn. 

Digitalizacja przepływu informacji 
przewagą konkurencyjną firm 
produkcyjnych
Cyfryzacja działu utrzymania ruchu daje ogromną korzyść, 
jaką jest nadzorowanie i  ewidencjonowanie wszystkich pro-
cesów. W systemie rejestrowane są wszystkie działania, zarów-
no te reaktywne, jak i prewencyjne. Dane zebrane w systemie 
CMMS służą do budowania bazy, pozwalającej na usprawnienie 
procesów zarządzania utrzymaniem ruchu i na zastosowanie 
strategii, w których podstawą jest dostosowanie prowadzonych 
działań do indywidualnych, bieżących potrzeb związanych 
z  funkcjonowaniem konkretnych zasobów produkcyjnych. 
Strategie utrzymania ruchu wymagają wypracowania sposo-
bu wiarygodnej oceny kondycji parku maszynowego poprzez 
systematyczne gromadzenie i analizowanie kluczowych infor-
macji. Dobry system CMMS wspiera działania w tym zakresie, 
dodatkowo integrując się z zewnętrznymi systemami. 

W przypadku platformy XPRIMER dodatkowo dysponu-
jemy środowiskiem, które wykorzystuje informacje z systemu 
APS, MES, ERP, z działań CMMS i prezentuje je na spójnych 
raportach. Raporty uwzględniające informacje z różnych sys-
temów dają potężną przewagę konkurencyjną każdej firmie 
produkcyjnej. 

Jak więc widać, nie należy twierdzić, że system CMMS 
służy tylko działowi utrzymania ruchu, system MES – tylko 
operatorom na produkcji, a  APS – tylko planistom. Każdy 
z tych modułów realizuje główny cel biznesowy firmy, które-

mu działanie musi być podporządkowane i jednocześnie każ-
dy z nich jest elementem większej układanki, która umożliwia 
sprawne zarządzanie produkcją. 

XPRIMER.CMMS – rozwiązanie firmy EQ 
System i element pełnej pętli zwrotnej 
przepływu informacji w procesie 
sterowania produkcją
W EQ System zawsze patrzymy całościowo na procesy pro-
dukcyjne. Taka idea przyświeca też funkcjonowaniu modułu 
XPRIMER.CMMS. Tworząc XPRIMER.CMMS, zrealizowa-
liśmy kolejny etap strategii rozwoju systemu MOM (Manu-
facturing Operations Management) do kompleksowego za-
rządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, gdyż pozwala 
on na wykorzystanie efektu synergii, o którym wspominałem 
wcześniej. Oczywiście XPRIMER.CMMS posiada wszystkie 
funkcjonalności dobrego systemu CMMS służące do efektyw-
nego zarządzania pracą służb utrzymania ruchu i infrastruk-
turą techniczną. 

Ogromną przewagą XPRIMER.CMMS jest dostosowanie 
systemu do pełnej mobilności pracowników służb utrzymania 
ruchu. Wszystkie informacje o zgłoszeniach, przydzielonych 
zadaniach, dostępnych częściach i materiałach, planowanych 
i  podjętych działaniach dostępne są także z  poziomu urzą-
dzenia mobilnego (smartfonu lub tabletu). Pracownicy dzia-
łu utrzymania ruchu mają dostęp do informacji z dowolnego 
miejsca o dowolnej porze. Brygadzista, który zarządza zespo-
łem serwisowym, może z poziomu własnego smartfonu dele-
gować zadania i weryfikować ich status. Natomiast pracownik 
otrzymuje powiadomienia o  przydzielonych zadaniach na 
swoją komórkę (SMS, e-mail lub powiadomienia PUSH). Tam 
też może sprawdzić ich priorytet, zapoznać się ze szczegółami 
zgłoszenia, dodawać uwagi i dokumentację (np. w postaci fo-
tografii), rejestrować rozpoczęcie i zakończenie czynności ser-
wisowej oraz odblokować zasób do produkcji po zakończonej 
naprawie.

XPRIMER.CMMS może działać jako samodzielny mo-
duł do zarządzania pracą działu utrzymania ruchu, ale naj-
więcej korzyści można osiągnąć, traktując go jako element 
pełnej pętli zwrotnej przepływu informacji w procesie stero-
wania produkcją. 
� n
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Glenn Schulz, Grupa FDT

Najlepsze praktyki  
predykcyjnego utrzymania ruchu,  
opartego na technologii IIoT
Zmodernizowana technologia Grupy FDT jest czynnikiem napędowym współpracy pomiędzy dostawcami 
systemów sterowania a dostawcami urządzeń dla przemysłu. Wynikiem tego jest oparty na chmurze 
monitoring zasobów w zakładach, który zwiększa ich niezawodność.

Dla dzisiejszych organizacji przemysłowych 
efektywne plany utrzymania ruchu w  zakła-
dach są kluczowe dla zapewnienia niezawod-
ności i dyspozycyjności podstawowego sprzę-
tu oraz jednoczesnego utrzymywania kosztów 

oraz zakłóceń w funkcjonowaniu na minimalnym poziomie.
Grupa FDT przez długi czas skupiała się na wspieraniu in-

tegrowania sieci informatycznych oraz urządzeń w zakładach, 
wprowadzając innowacyjne sposoby usieciowienia systemów 
automatyki oraz przesyłania w  nich danych, będące częścią 
strategii zarządzania zasobami. Najnowsze postępy techno-
logiczne uzyskane przez tę organizację przekształcają jej stan-
dard integracji w platformę wymiany informacji.

Umożliwia to realizację opartego na chmurze oblicze-
niowej monitoringu zasobów, przeznaczonego do głównych 
urządzeń realizujących procesy przemysłowe oraz dostarcza 
elastyczne rozwiązanie do wdrażania predykcyjnego utrzyma-
nia ruchu, opartego na technologii Przemysłowego Internetu 
Rzeczy (IIoT). Konserwacja prognozowana może zmniejszyć 
koszty serwisowania i zwiększyć niezawodność zasobów oraz 
dostarczyć użytecznych informacji personelowi utrzymania 
ruchu, wykonującemu prace na maszynach i  urządzeniach 
w zakładach. 

Uzyskiwanie równowagi pomiędzy 
kosztami eksploatacji a dyspozycyjnością 
zasobów
Właściciele/personel kierowniczy zakładów przemysłowych 
borykają się z problemem utrzymania równowagi pomiędzy 
obniżaniem kosztów eksploatacji a  zwiększaniem dyspozy-
cyjności zasobów. Efektywne zarządzanie zasobami odgrywa 
kluczową rolę w  zapewnieniu utrzymywania tej równowagi, 
umożliwiając firmom zachowanie zgodności z  przepisami 
i regulacjami, unikanie kosztów związanych z niepotrzebnymi 
pracami konserwacyjnymi oraz nieplanowanych przestojów.

Technologia IIoT wraz z  inicjatywą Przemysłu 4.0 jest 
jednym z najbardziej znaczących trendów w automatyce prze-
mysłowej, umożliwiając firmom produkcyjnym rozszerzanie 
swoich możliwości zarządzania monitoringiem stanu tech-
nicznego urządzeń oraz integralnością zasobów. Predykcyjne 
utrzymanie ruchu silnie zależy od technologii IIoT, która digi-

talizuje wskaźniki fizyczne, umożliwiając powstanie połączeń 
typu człowiek z  człowiekiem, człowiek z  maszyną oraz ma-
szyna z maszyną, wykorzystywanych do inteligentnej analizy 
danych.

Zamiast wykonywania rutynowych inspekcji, opartych na 
zaplanowanych z góry terminach oraz wymianie komponen-
tów/podzespołów, można wykorzystać inteligentne czujniki 
do monitorowania sprzętu, co pozwala wykrywać zbliżające 
się awarie i powiadamiać personel techniczny, gdy wymaga-
ne są prace serwisowe. Narzędzia konserwacji prognozowanej 
wykrywają odbiegające od normalnych warunki pracy sprzę-
tu i alarmują personel, gdy zostaną przekroczone bezpieczne 
wartości graniczne.

Badania przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte 
wykazały, że dzięki wykorzystaniu rozwiązań predykcyjnego 
utrzymania ruchu, opartych na technologii IIoT, oczekuje 
się redukcji kosztów konserwacji sprzętu fabrycznego o 40%. 
Konserwacja prognozowana może też, według firmy dorad-
czej PwC (PricewaterhouseCoopers), zmniejszyć zagrożenia 
dla bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi, środowiska naturalnego 
oraz jakości produktów o 14%, a także przedłużyć czas eksplo-
atacji starzejących się zasobów o 20%.

Gdy strategia predykcyjnego utrzymania ruchu jest re-
alizowana efektywnie, prace konserwacyjne na maszynach 
są wykonywane tylko w przypadku, gdy są one rzeczywiście 
wymagane. Dzięki temu zmniejsza się koszty ponoszone na 
części zamienne oraz robociznę przy wymianach. Natomiast 
personel utrzymania ruchu i operacyjny może się skupić na 
swoich podstawowych obowiązkach, nieplanowane przesto-
je zostają zminimalizowane i zwiększa się wydajność kon-
serwacji.

Znaczenie rozwiązań mobilnych
Aby program predykcyjnego utrzymania ruchu został sku-
tecznie wdrożony, musi zapewniać mobilność tych pracow-
ników zakładów, którzy są odpowiedzialni za utrzymywanie 
sprzętu przemysłowego w dobrym stanie technicznym oraz 
zapobieganie jego awariom poprzez planowanie i wykonywa-
nie odpowiednich rutynowych prac konserwacyjnych.

Organizacje zmagające się z  problemem odchodzących 
na emeryturę pracowników oraz starzejącego się sprzętu, 
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muszą wyszukiwać i wykorzystywać każdą sposobność opty-
malizacji wydajności zakładów, zatrudniając i  zatrzymując 
w firmach najbardziej utalentowanych specjalistów.

Aplikacje IIoT na urządzenia mobilne, takie jak smartfo-
ny czy tablety, dają użytkownikom błyskawiczne informacje 
na temat problemów z  wydajnością i  stanem technicznym 
sprzętu w zakładach. Umożliwiają one dwukierunkową wy-
mianę danych, wyświetlanie informacji, wprowadzanie da-
nych, zautomatyzowane zbieranie danych oraz dostęp do 
dokumentacji technicznej, gdy technik z działu utrzymania 
ruchu znajduje się przy danym sprzęcie i wykonuje na nim 
prace.

Podczas gdy oprogramowanie do mobilności utrzymania 
ruchu staje się coraz bardziej funkcjonalne i łatwiejsze w ob-
słudze, to aplikacje na smartfony i  tablety także zwiększyły 
swoje możliwości i obecnie są narzędziami uzyskiwania war-
tości dodanej, które pomagają personelowi podczas wyko-
nywania zadań. Urządzenie mobilne pomaga pracownikowi 
wprowadzać informacje oraz przetwarzać porządek wykony-
wania prac podczas realizacji wymaganego zadania. Zapew-
nia to automatyzowane sprawdzanie błędów oraz zwiększa 
integralność i zgodność danych.

Uzbrojeni w  rozwiązania mobilne, technicy utrzymania 
ruchu mają większy dostęp do historii zasobów, danych o za-
pasach części zamiennych, instrukcji serwisowych i nie tylko. 
Mobilność rozszerza procesy zarządzania zasobami oraz stra-
tegie predykcyjnego utrzymania ruchu do punktu działania, 
tworząc nadzwyczajne możliwości optymalizacji wydajności 
fabryk i zakładów.

Rola standardu FDT
Standard FDT został wprowadzony po raz pierwszy w 1998 
roku przez Grupę FDT, niezależne międzynarodowe stowa-
rzyszenie przemysłowe typu non-profit, skupiające wiodące 
firmy z  branży automatyki procesowej i  fabrycznej. Jest to 
otwarty standard integracji sieci i urządzeń automatyki prze-
mysłowej, wykorzystujący technologię IIoT oraz inicjatywę 
Przemysł 4.0 do uzyskania usieciowienia całych przedsię-
biorstw.

Ostatnio wydana wersja FDT 3.0 przyśpieszy prace w kie-
runku czwartej rewolucji przemysłowej, poprzez stworzenie 
ekosystemu rozwiązań opartych na standardzie FDT, speł-
niającego wymagania aplikacji IIoT oraz Przemysł 4.0. Tech-
nologia ekosystemu IIoT wzmacnia skalowalne rozwiązania 
skid-to-cloud (z hali fabrycznej do chmury) oraz innowacyj-
ne modele biznesowe, umożliwiając uniwersalną integrację 
urządzeń z mobilnością i zdalnym dostępem, optymalizując 
procesy zautomatyzowane oraz usieciowienie w  takich sek-
torach przemysłu, jak procesowy, hybrydowy oraz produkcji 
dyskretnej (rys.1).

Standard FDT 3.0 pozwala inteligentnemu przedsiębior-
stwu przemysłowemu na natywne zintegrowanie standar-
du OPC UA (OPC Unified Architecture), a także interfejsów 
sterowania i usług webowych dla aplikacji mobilnych. Tech-
nologia ta wykorzystuje też solidne cyberzabezpieczenia 
w celu ochrony kluczowych informacji systemów automaty-
ki oraz danych operacyjnych. FDT 3.0 daje zwiększony po-
ziom ochrony za pomocą wielu warstw zabezpieczeń oraz 
wykorzystuje sprawdzone standardy przemysłowe, takie jak 

Rys.1. Architektura 
Serwera FDT daje 
swobodę dla 
kompleksowej integracji 
oraz bezpiecznej wymiany 
danych i uzyskiwania do 
nich dostępu.  
 Źródło: Grupa FDT
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TLS (transport layer security), WSS (web sockets secure) oraz 
HTTPS (hypertext transfer protocol secure).

Kluczowym komponentem standardu FDT 3.0 jest Ser-
wer FDT, zbudowany dookoła serwera głównego, co stanowi 
punkt centralny dla szerokiego zakresu interakcji klienta i ser-
wera. Zawiera serwer OPC UA, dający dostęp do danych DTM 
(device type manager – sterownik urządzenia obiektowego 
automatyki) z  uwierzytelnionymi klientami OPC UA oraz 
serwer webowy, umożliwiający wykorzystanie interfejsów 
użytkownika webowego przez zdalnie połączonych klientów, 
stosujących przeglądarkę internetową oraz inne urządzenia 
mobilne, takie jak smartfony, tablety i laptopy. Rozwiązanie to 
wspiera także wykorzystanie aplikacji, które zwiększają wydaj-
ność pracowników oraz dyspozycyjność sprzętu zakładowego.

Interfejs użytkownika sieci (UI) wraz ze standardem FDT 
3.0 pozwalają na otwieranie sterowników DTM w dowolnej 
przeglądarce internetowej, w tym na urządzeniach mobilnych 
wykorzystywanych przez techników pracujących na obiek-
tach. Producenci mogą wykorzystać standaryzowaną platfor-
mę mobilności tej technologii jako część swojej funkcjonal-
ności serwisu sprzętu, co pomaga inżynierom zakładowym 
rozwiązywać problemy ze zdalną pomocą. 

Jednocześnie usługi webowe FDT dają użytkownikom 
standaryzowany dostęp za pomocą urządzeń mobilnych i za-
instalowanych na nich przeglądarek internetowych, samo-
dzielnych aplikacji oraz innego oprogramowania, które wyko-
rzystuje protokół komunikacyjny WebSocket. 

Dzięki ostatnim ulepszeniom technologia FDT mobilizuje 
obecnie monitoring zarówno zakładów oraz procesów prze-
mysłowych, jak i konkretnych sieci i urządzeń, co jest częścią 
strategii nowoczesnego zarządzania zasobami. Monitoring 
cyklu życia oraz konserwacja prognozowana mogą być teraz 
realizowane za pomocą nowego standaryzowanego interfejsu 
mobilnego FDT lub za pomocą przeglądarek internetowych 
w  sposób, który jest w  pełni zintegrowany z  rozproszonymi 
systemami sterowania (DCS), programowalnymi sterowni-
kami logicznymi (PLC) oraz innymi układami automatyki 
przemysłowej.

FDT może komunikować się ze wszystkimi używanymi 
obecnie przemysłowymi sieciami urządzeń, niezależnie od 

ich architektury, oraz daje pewien poziom abstrakcji, tak że 
wszystkie informacje są prezentowane w konsekwentny i stan-
dardowy sposób.

Niezależnie od protokołu sieciowego czy producenta 
urządzeń użytkownicy uzyskają te same informacje, przezna-
czone do wykorzystania w pracach związanych z konserwacją 
prognozowaną. To z kolei zapewnia swobodę wykorzystywa-
nia takich sieci i urządzeń, które są najlepiej dopasowane do 
poszczególnych środowisk operacyjnych.

Wraz z  rozwiązaniem FDT 3.0 predykcyjne utrzymanie 
ruchu zyskuje znacznie więcej możliwości, dzięki dostosowa-
nej do użytkownika widoczności zasobów, lepszej diagnostyce 
oraz łatwiejszemu dostępowi do sieci i  danych dotyczących 
urządzeń. Pomaga to w  skracaniu przestojów i  poprawie 
wskaźnika MTTR (średniego czasu do naprawy).

Użytkownicy mogą osiągać korzyści z  bezpiecznego 
i  płynnego przesyłania danych z  czujników do chmury ob-
liczeniowej, a  następnie uzyskiwania po ich przetworzeniu 
wartościowych informacji oraz osiągać nowe poziomy inte-
gracji technologii informatycznej z operacyjną (IT/OT). Dla 
producentów urządzeń sterowniki DTM kompatybilne z FDT 
3.0 dostarczają rozwiązania dopasowane do aplikacji, przezna-
czone do takich zadań, jak diagnostyka wykorzystująca głębo-
ką inspekcję (deep inspection analysis), oparta na technologii 
sztucznej inteligencji (AI).

Wszystkie sterowniki DTM oparte na specyfikacji FDT 
3.0 są zgodne z zaleceniami standardu NAMUR NE-107, któ-
ry przewiduje, że operatorzy potrzebują widoczności procesu, 
w tym statusu oprzyrządowania, w prosty i jednolity sposób – 
niezależnie od urządzenia źródłowego – do wspierania strate-
gii konserwacji prognozowanej. Sterowniki DTM są ważnym 
aktywatorem dla aplikacji na urządzenia mobilne, przeznaczo-
nych do podglądu stanu technicznego urządzeń w zakładach, 
co w konsekwencji ulepsza organizację prac konserwacyjnych.

W  przeszłości użytkownicy końcowi musieli otwierać 
i analizować sterownik DTM, aby zidentyfikować sprzęt wy-
magający serwisu lub naprawy. Technologia FDT 3.0 umoż-
liwia zainicjowanie tej funkcji z  perspektywy wielkiej ilości 
danych. Użytkownik nie musi już wchodzić do DTM, tylko 
otrzymuje automatycznie alarm o wystąpieniu zmiany stanu 
technicznego urządzenia.

Mogą być też pisane aplikacje na urządzenia mobilne, 
powiadamiające odpowiedni personel o wystąpieniu jakiegoś 
problemu w ich obszarze działań w fabryce. Pozwala to tym 
pracownikom na wykonanie prac konserwacyjnych na pod-
stawie miarodajnych danych. Technologia FDT 3.0, dzięki wy-
korzystaniu standardu OPC UA oraz aplikacji na urządzenia 
mobilne, znacznie ułatwia wykorzystanie informacji dotyczą-
cych zasobów do realizacji kluczowych wymagań utrzymania 
ruchu w zakładzie. 

Te same dane o  zasobach są bezproblemowo dostępne 
za pomocą OPC UA w celu integracji z systemami wyższego 
poziomu, obejmującymi rozwiązania do zarządzania utrzy-
maniem ruchu takie jak SAP, w celu ustalenia zautomatyzo-

 
W przeszłości użytkownicy końcowi 
musieli otwierać i analizować sterownik 
DTM, aby zidentyfikować sprzęt 
wymagający serwisu lub naprawy. 
Technologia FDT 3.0 umożliwia 
zainicjowanie tej funkcji z perspektywy 
wielkiej ilości danych. Użytkownik 
nie musi już wchodzić do DTM, 
tylko otrzymuje automatycznie 
alarm o wystąpieniu zmiany stanu 
technicznego urządzenia.
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wanych schematów wykonywania prac związanych z  kon-
serwacją prognozowaną. Na przykład dane te mogą pomóc 
personelowi kierowniczemu w  wydawaniu poleceń pracow-
nikom na podstawie odczytu dokładnego stanu technicznego 
sprzętu. Umożliwia to działom utrzymania ruchu uniknięcie 
potencjalnych awarii i pozwala na przeprowadzanie prac ser-
wisowych w optymalnych terminach.

Obecnie, dzięki łatwo dostępnemu bogactwu danych do-
tyczących zasobów, specjaliści od automatyki mogą tworzyć 
aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz uczenie 
maszynowe do badania pełnego zakresu funkcjonalności ma-
szyn. Mogą oni także wykorzystywać zaawansowaną progno-
stykę do identyfikacji i naprawy błędów związanych z wydaj-
nością sieci i urządzeń. Bez standaryzacji wprowadzonej przez 
FDT oraz jej bogatego źródła danych z całego przedsiębior-
stwa, te rozwiązania predykcyjnego utrzymania ruchu stają się 
bardziej złożone i trudne we wdrażaniu.

Perspektywy dla głównych dostawców 
automatyki
Producenci i dostawcy przemysłowych urządzeń i systemów 
sterowania pragną wykorzystać pojawiające się okazje dla roz-
wiązań technologii IIoT oraz inicjatywy Przemysł 4.0. Ada-
ptując standard FDT 3.0, mogą oni rozszerzyć swoje oferty 
produktowe o modele biznesowe oparte na standardach, nie-
zależne od platformy i sterowane informacjami. W ten sposób 
wkraczają w nową erę automatyki oraz zarządzania zasobami 
w przemyśle.

Jak uważa Suriya Selvaraj, starszy menedżer w  firmie 
Yokogawa, będącej głównym światowym dostawcą rozwią-
zań dla automatyki procesowej, standard FDT daje swobodę 
dostawcom systemów sterowania i  producentom urządzeń. 
Mogą oni współpracować w celu stworzenia w pełni zintegro-
wanego rozwiązania.

– Obecnie dostępnych jest wiele narzędzi do zarządzania 
zasobami i  konserwacji prognozowanej, jednak w  większości 
przypadków nie są one dostatecznie zintegrowane wśród ca-
łej społeczności dostawców. Uważam, że FDT 3.0 wprowadza 
pewną równowagę, dzięki której dostawcy systemów sterowania 
i producenci urządzeń mogą zaoferować swoim klientom ściśle 
zintegrowane rozwiązanie, wykorzystując interfejsy OPC UA 
oraz inne otwarte platformy – twierdzi Suriya Selvaraj.

Za pomocą solidnego modelu informacyjnego FDT 3.0 
producenci automatyki przemysłowej mogą dostarczać zin-
tegrowane rozwiązanie, wspierające konwergencję IT/OT. 
Ten model informacyjny umożliwia producentom urządzeń 
wychodzenie poza schematy i  daje swobodę uwolnienia się 
od pewnych zdefiniowanych interfejsów, wzorów matema-
tycznych oraz parametrów urządzeń. W  przypadku innych 
technologii producent taki musi czekać na aktualizację specy-
fikacji, zanim wprowadzi jakąś zmianę w swoim urządzeniu. 
Natomiast FDT w prosty sposób definiuje mechanizm inter- 
operacyjności, zamiast dawnej sytuacji, w której każdy indy-
widualny etap wymagał zaimplementowania pewnej funkcji. 
Oferuje on wszystko, co najlepsze z obydwu światów, pozwala-
jąc producentom urządzeń podawać parametry w elektronicz-
nych opisach urządzeń (electronic device description – EDD) 
oraz jednocześnie odczyt lub zapis w innych wymaganych pa-
rametrach. Producenci mogą podawać wybrane przez siebie 
parametry za pomocą uniwersalnego interfejsu DTM standar-
du FDT. 

– Technologia FDT jest dla dostawców urządzeń i systemów 
sterowania bodźcem do współpracy na takich samych zasadach 
w celu rozwiązywania problemów użytkownika końcowego. To 
podejście chroni wiedzę specjalistyczną poszczególnych produ-
centów, jednocześnie zaś dostarcza najlepszą wartość z bizneso-
wego punktu widzenia – mówi Suriya Selveraj.

Ed Silva, globalny menedżer ds. technologii cyfrowej 

Rys. 2. Ekran 
typu dashboard, 
pokazujący 
funkcjonowanie 
fabryki, pozwala 
na monitorowanie 
wszystkich 
parametrów 
określających stan 
techniczny maszyn  
i urządzeń. Symbole 
statusu według 
standardu 
NEMUR NE 107.  
Źródło: Grupa FDT
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IIoT i ANALITYKA PRZEMYSŁOWA

w  firmie Flowserve, będącej wiodącym dostawcą maszyn 
przemysłowych oraz urządzeń chroniących środowisko uwa-
ża, że technologia FDT 3.0 jest przełomowa dla sektora auto-
matyki (rys. 2 i 3). 

Obszar zainteresowania organizacji przemysłowych ewo-
luuje. Sprawą naglącą dla nich jest wydłużanie czasu beza-
waryjnej pracy sprzętu oraz zapewnianie stabilności realizo-
wanych operacji. Jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest 
uzyskiwanie informacji na temat pracy urządzeń oraz przewi-
dywanie ich awarii, zanim spowodują nieplanowany przestój. 
Jednak wskutek odchodzenia na emeryturę doświadczonych 
pracowników firmy przemysłowe muszą znajdywać sposoby 
na wykorzystanie technologii do szybkiego wdrażania nowych 

generacji do pracy w działach operacyjnych i utrzymania ru-
chu.

W obecnym środowisku przemysłowym zakłady produk-
cyjne poszukują sposobów na zdalny monitoring swoich za-
sobów, przewidywanie awarii sprzętu przed ich rzeczywistym 
wystąpieniem oraz podejmowanie działań zapobiegających 
zakłóceniom w  produkcji. Firmy chcą w  pełni wykorzystać 
możliwości technologii IIoT oraz analizy predykcyjnej bez do-
konywania poważnych zmian w infrastrukturze (rys. 4).

Najnowsze trendy w przemyśle skupiają się na zaawanso-
wanej analizie danych, technologii cyfrowych bliźniaków oraz 
chmurze obliczeniowej. Standard FDT 3.0 wspiera te rozwią-
zania poprzez dostarczanie informacji sieciowych i  o  urzą-

Rys. 3. Ekran 
typu dashboard 
– przyjazny dla 

użytkownika, oparty 
na przeglądarce 

internetowej oraz 
specyficzny dla 

urządzeń. 
Źródło: Grupa FDT

Rys. 4. 
Kompleksowe 

informacje 
o urządzeniu oraz 

lista jego części 
zamiennych. Dane 

przeznaczone do 
przygotowania 
porządku prac 

dla pracowników 
utrzymania ruchu. 

Źródło: Grupa FDT 
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dzeniach, co umożliwia ulepszenie diagnostyki i  stosowanie 
analizy predykcyjnej. Technologia ta dostarcza narzędzie 
służące nie tylko do monitorowania i  przewidywania stanu 
technicznego urządzeń, ale także zdalnego konfigurowania 
i zarządzania zasobami, co pozwala na uzyskanie najwyższych 
poziomów niezawodności.

– Z  mojej perspektywy rozwiązanie FDT IIoT ma dwie 
strony: predykcyjno-diagnostyczną, która wykorzystuje dane 
obiektowe za pomocą serwera OPC UA w sposób niezależny od 
producenta urządzeń, oraz konfiguracyjno-kalibracyjną, która 
wykorzystuje DTM/serwer webowy/ przeglądarkę internetową 
do wykonywania zdalnej diagnostyki i  konfiguracji zaworów 
oraz innego sprzętu, bez potrzeby dokonywania tego przez tech-
nika na miejscu. Dzięki serwerowi FDT dane dotyczące zaso-
bów są teraz dostępne w chmurze w celu wykorzystania ich do 
uzyskania trendów oraz analizy predykcyjnej, co pozwala na 
unikanie awarii sprzętu – mówi Ed Silva.

Ed Silva poinformował też, że firma Flowserve zamierza 
wkrótce wypuścić pakiet oprogramowania wykorzystującego 
technologię IIoT, które ma pomagać firmom produkcyjnym 
w zdalnym monitorowaniu swoich zasobów, przewidywaniu 
awarii sprzętu przed ich wystąpieniem oraz podejmowaniu 
działań zapobiegawczych w celu uniknięcia zakłóceń w dzia-
łalności firmy. Ta nowa platforma wspiera każdy sprzęt do 
kontroli przepływu, niezależnie od jego producenta. Otwiera 
to firmom możliwości szybkiego realizowania pełnych korzy-
ści z technologii IIoT oraz analizy predykcyjnej bez wprowa-
dzania poważnych zmian w infrastrukturze zakładów.

Korzyści z technologii FDT 3.0
Jako otwarty, niezależny od platformy standard, FDT 3.0 przy-
niesie korzyści firmom posiadającym zakłady przemysłowe, 
w których znajdują się urządzenia i systemy automatyki po-
chodzące od różnych producentów. Wspiera on monitoring 
w czasie rzeczywistym i aplikacje predykcyjnego utrzymania 
ruchu, wymagające jednolitego dostępu do urządzeń obiekto-
wych za pomocą platform. 

Technologia ta wspiera też kontrolę nad przedsiębior-
stwem, tak że pojedynczy serwer w chmurze obsługujący daną 
aplikację (cloud instance) może przynosić korzyści dla wielu 
zakładów firmy w  postaci zmniejszenia kosztów ogólnych 
oraz centralizacji zadań administracyjnych. 

Dzięki ostatnim postępom w technologii FDT dane oraz 
informacje obiektowe mogą być automatycznie przesyłane do 
aplikacji w chmurze. Toruje to drogę do realizacji monitoringu 
stanu technicznego urządzeń za pomocą aplikacji w chmurze 
– niezależnie od rodzaju systemu automatyki. Zebrane dane 
mogą być także przesłane przy użyciu funkcji eksportu w celu 
dalszego przetworzenia w  systemach zarządzania zasobami 
przedsiębiorstwa lub systemów monitoringu stanu technicz-
nego sprzętu w chmurze.

Rozwiązanie FDT 3.0 umożliwi fabrykom uzyskanie waż-
nych korzyści, takich jak:

•  mniejszy całkowity koszt posiadania (TCO) dzięki 
prawdziwie otwartej technologii,

•  niezawodna konfiguracja, uruchamianie i diagnosty-
ka urządzeń,

•  uproszczenie prac inżynierskich oraz zwiększenie 
produktywności,

•  redukcja przestojów (eliminacja niepotrzebnych prac 
konserwacyjnych),

•  predykcyjne utrzymanie ruchu, pomagające w  iden-
tyfikowaniu problemów, zanim staną się poważne.

Idąc dalej, adaptacja uniwersalnej platformy FDT 3.0 
stworzy okazję do zarządzania zasobami jako usługi. Do-
stawcy takiej usługi będą całkowicie zarządzali środowiskiem 
w chmurze oraz wdrażaniem modelu kosztów zmiennych na 
podstawie liczby użytkowników oraz zasobów. Ta możliwość 
będzie wspierana przez skonsolidowane panele raportów typu 
dashboard, wyświetlające dane z  monitoringu zasobów we 
wszystkich zakładach danego przedsiębiorstwa oraz ich ana-
lizy, dostarczanej z lokalizacji centralnej firmy.

Perspektywy na przyszłość
Technologia Grupy FDT w  wersji zaawansowanej FDT 3.0 
jest kluczem do monitoringu kluczowych operacji dokony-
wanych w zakładach przemysłowych. Umożliwia to redukcję 
kosztów związanych z utrzymaniem ruchu w fabrykach oraz 
zainstalowanymi urządzeniami inteligentnymi. Technologia 
ta czyni dane sieciowe i dotyczące urządzeń dostępnymi we 
właściwym miejscu i we właściwym czasie. Dostarcza ważne 
informacje na temat pracy urządzeń w zakładach, co wspie-
ra strategie predykcyjnego utrzymania ruchu i doskonałości 
operacyjnej.

Glenn Schulz, dyrektor zarządzający  
w Grupie FDT
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W obecnym środowisku przemysłowym 
zakłady produkcyjne poszukują 
sposobów na zdalny monitoring 
swoich zasobów, przewidywanie 
awarii sprzętu przed ich rzeczywistym 
wystąpieniem oraz podejmowanie 
działań zapobiegających zakłóceniom 
w produkcji. Firmy chcą w pełni 
wykorzystać możliwości technologii 
IIoT oraz analizy predykcyjnej bez 
dokonywania poważnych zmian 
w infrastrukturze.
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Cyberbezpieczeństwo w przemysłowych 
systemach sterowania 

Jakie są często zaniedbywane najlepsze praktyki cyberbez-
pieczeństwa, które reprezentują słabe ogniwa w zabezpie-
czeniach? Czy różnią się one bardzo w zależności od firmy 
i gałęzi przemysłu, czy są też wspólne cechy dla wszystkich?

Brad Bonnette: Pozornie proste rzeczy, jak wyłączanie 
lub aktywne zarządzanie połączeniami USB, Bluetooth oraz 
zewnętrznych nośników danych. Brak zarządzania nieużywa-
nymi kontami w sieci, odchodzenie pracowników z firm, za-
trudnianie pracowników tymczasowych, nadawanie dostępu 
do sieci firmom partnerskim – wykonawcom prac czy dostaw-
com sprzętu. Brak zainstalowania monitorujących ruch zapór 
sieciowych (firewall) czy oprogramowania bezpieczeństwa, 
wykonującego monitoring i sporządzającego raport lub gene-
rującego alarmy. 

Anil Gosine: Nieprawidłowa konfiguracja zakupionych 
systemów oraz niedocenianie ilości czasu/pracy, wymaganego 
do ciągłego utrzymania ruchu i  rozwiązywania problemów. 
Należy unikać takich sytuacji, jak operatorzy ignorujący alar-
my, a następnie wymagający dodatkowej pracy związanej z za-
rządzaniem alarmami kilka lat po początkowym wdrożeniu 
systemu ICS.

Czy istnieją jakieś specjalne zalecenia na temat cyberbez-
pieczeństwa w komputerowych systemach sterowania pro-
cesami (SCADA) oraz systemami sterowania opartymi na 
programowalnych sterownikach logicznych (PLC)?

Brad Bonnette: Podstawowymi modelami są ochrona 
na krawędzi sieci oraz obrona w głąb (defense-in-depth). Jed-
nak gdy system SCADA wykorzystuje chmurę obliczeniową 
lub sieć rozległą (WAN), to nie jest kontrolowany wyłącznie 
przez operatorów w zakładzie. W takim przypadku muszą być 
przeanalizowane dodatkowe zabezpieczenia do wdrożenia, 
takie jak: uwierzytelnianie ruchu sieciowego, urządzeń koń-
cowych i użytkowników oraz ochrona (szyfrowanie) danych 
przesyłanych do chmury czy sieci partnerów umownych. Taka 
sieć zewnętrzna powinna być traktowana jako niezaufana kra-
wędź. Jednak to, że Wasza firma posiada własną, specyficzną 
sieć LAN czy WAN, nie oznacza, że nie będzie musiała być 
także traktowana jako niezaufana. Zależy to od technicznej 

i  fizycznej kontroli dostępu do tych sieci. Sieci zewnętrzne 
powinny być zawsze uważane za niezaufane i będące poten-
cjalnie źródłem zagrożeń. Referencją jest tu standard ISA-
-TR100.15.01-2012 Raport Techniczny „Model architektury 
sieciowej typu backhaul” (Technical Report „Backhaul Archi-
tecture Model”). 

Czy istnieje potrzeba instalowania firewalli w produktach 
firmy Apple?
Brad Bonnette: Tak, aby chronić takie urządzenie, jednak za-
sadniczo po to, aby chronić resztę systemu przed tym urządze-
niem. System operacyjny firmy Apple jest tak samo podatny 
na eksploracje, jak Microsoft Windows (a także Linux). Jako 
minimum każdy typ urządzenia sieciowego może być wyko-
rzystany do ataków typu DDoS (distributed denial of service; 
rozproszona odmowa usługi) lub typu Storm (grupa kompu-
terów „zombie”, botnet, kontrolowana na odległość) na roboty 
przemysłowe lub też jako punkt zwrotu (pivot point) w celu 
zdobycia danych, zakłócenia ruchu sieciowego czy uzyskania 
dostępu do systemu albo sieci technologii operacyjnej (OT) 
w fabryce. Złośliwe oprogramowanie w telefonach komórko-
wych spowodowało już incydenty w systemach OT. Przedo-
stało się ono do tych systemów poprzez zwykłe podłączenie 
smartfona przez pracownika kablem do portu USB w  stacji 
roboczej w celu naładowania. Jednak skutkiem tego było za-
infekowanie systemów sterowania w zakładzie wirusami typu 
cryptolocker (szyfrującym pliki, co blokuje do nich dostęp) 
lub innymi.

Anil Gosine: Można rozważyć wykorzystanie protokołu 
bezprzewodowego Apple Wireless Direct Link do stworzenia 
sieci kratowych (mesh networks), jak to zauważono w niedaw-
no podanych informacjach na temat cyberbezpieczeństwa.

Czy istnieją jakieś szczególne zalety sieci przewodowych? 
Czy wszystkie dane trzeba raczej przechowywać na miejscu 
w firmie? 

Brad Bonnette: Sieć przewodowa może być łatwiejsza do 
zabezpieczenia fizycznego za pomocą barier i fizycznej kon-
troli dostępu. Jednak gdy tylko taka sieć wyjdzie poza kontro-
lowane fizycznie granice, to wszystkie punkty połączeń lub 
rozdziału staną się dostępne dla cyberataku. Zwykle dostęp 
nie jest taki łatwy, jak w przypadku sieci bezprzewodowych. 

Dwóch ekspertów z branży – Brad Bonette, dyrektor techniczny w firmie Wood Automation and Control, 
oraz Anil Gosine – specjalista ds. projektów globalnych w firmie MG Strategy+, podzieliło się swoją wiedzą 
na tematy związane z cyberbezpieczeństwem w przemyśle: architektur zabezpieczeń, szkoleń, najlepszych 
praktyk, oceny ryzyka oraz trendów opartych na badaniach w przemyśle. 

Co musisz wiedzieć o cyberbezpieczeństwie 
w przemysłowych systemach sterowania?

Mark T. Hoske, Control Engineering

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
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Na temat przechowywania danych „u  siebie” było już wie-
le dyskusji. Jeśli dana firma przemysłowa jest przytłoczona 
utrzymywaniem bezpieczeństwa oraz integralności danych 
i systemów danych, to zlecenie tego zadania wyspecjalizowa-
nej firmie zewnętrznej może być rzeczywiście środkiem po-
prawy bezpieczeństwa lub integralności systemu. Aczkolwiek 
należy w takim przypadku ocenić ryzyka w integralności łań-
cucha dostaw (dostawcy usługi), praktykach bezpieczeństwa 
oraz możliwościach, jak gdyby wszystko to stanowiło majątek 
firmy przemysłowej.

Anil Gosine: Jeśli firma zamierza przechowywać dane 
w  swojej siedzibie, to powinna najpierw rozważyć korzyści 
i wady tego rozwiązania, w postaci utraconej możliwości ana-
lizy danych w chmurze, dzięki której firma ta mogłaby uzyskać 
zwiększenie produktywności, wydajności oraz zysków. 

Pytanie: Jakie szkolenia powinien przejść personel zajmu-
jący się cyberbezpieczeństwem, kto ma je przeprowadzać 
i jak często?

Anil Gosine: Należy się dowiedzieć, jak Wasza organi-
zacja rozumie podstawowe pytania i odpowiedzi, wynikające 
z  Kategorii Platformy Cyberbezpieczeństwa NIST (National 
Institute of Standards and Technology; amerykański Narodowy 
Instytut Standardów i Technologii). Będzie istniała potrzeba 
uzyskania materiałów szkoleniowych dla operatorów, admi-
nistratorów systemów cyberbezpieczeństwa (security admi-
nistrator) oraz użytkowników ogólnych. A także konieczność 
organizowania corocznych warsztatów dla personelu kierow-
niczego fabryki oraz administratorów systemów cyberbezpie-
czeństwa. Operatorzy powinni być przeszkoleni z wykrywania 

anomalii w obsługiwanym sprzęcie, administratorzy z narzę-
dzi cyberbezpieczeństwa, technik zarządzania i  nadawania 
priorytetów w ocenie ryzyka, użytkownicy ogólni – z mani-
pulacji typu inżynieria społeczna (social engineering) oraz ze 
świadomości sytuacyjnej. Korzystne też może być publiko-
wanie odnośnych informacji na temat cyberbezpieczeństwa 
w dostępnych kanałach informacyjnych firmy/webcastach.

Pytanie: Co określa wymaganą częstotliwość wykonywa-
nia ocen ryzyka dla cyberbezpieczeństwa? Czy minioceny 
w  pewnych obszarach powinny być wykonywane częściej 
niż w przypadku całości operacji, całości przedsiębiorstwa 
lub całości łańcucha dostaw połączonego w sieci?

Brad Bonnette: Częstotliwość wykonywania ocen ryzy-
ka powinna być proporcjonalna do poprzednio ocenianego 
ryzyka. Systemy lub strefy o większych potencjalnych konse-
kwencjach cyberataku powinny być oceniane częściej niż ob-
szary o mniejszych potencjalnych konsekwencjach. Okresowe 
oceny ryzyka dla pojedynczej strefy lub podzbioru powinny 
obejmować połączenia przewodowe z innymi strefami.

Anil Gosine: Kluczowe procesy operacyjne są oceniane 
częściej, aby pokazać unikanie/ograniczanie ryzyka do pozio-
mu C (potencjalnie co 18 miesięcy). Będzie to oparte na tem-
pie realizowania działań zaradczych. Wymagania określone 
przepisami tam, gdzie mają zastosowanie, podają minimalną 
częstotliwość wykonywania oceny ryzyka.

Redakcja tekstu Mark T. Hoske, menedżer ds. treści, 
Control Engineering, CFE Media and Technology,

mhoske@cfemedia.com.
� n

Dokument pokazujący architekturę cyberbezpieczeństwa i ograniczania ryzyka w zakładzie przemysłowym. Pomaga 
on w uzasadnieniu dyrekcji konieczności dokonania pewnych inwestycji. SIEM (Security Information and Event 
Management; system do zarządzania informacjami bezpieczeństwa i zarządzania zdarzeniami w sieci komputerowej). 

Źródło: MGStrategy+, Wood Automation and Control and Control Engineering

Architektura systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem

•  W wielu zakładach przemysłowych dyrekcja wzbrania się 
przed wydatkami na cyberbezpieczeństwo, ponieważ 
trudno jest tu zobaczyć jakikolwiek zwrot z inwestycji. Tak 
więc posiadanie dokumentu, który definiuje istniejącą 
architekturę cyberbezpieczeństwa oraz istniejące ryzyka, 
ułatwi uzasadnienie tych wydatków i zakomunikowanie 
przełożonym, co należy wykonać i dlaczego.

•  Łączenie celów biznesowych z cyberbezpieczeństwem 
w dokumentacji architektury i zarządzania także pomaga 
dyrekcji firmy w zrozumieniu potrzeby wdrożenia środków 
cyberbezpieczeństwa w jej przemysłowym systemie 
sterowania.
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Na przestrzeni historii większość procesów pro-
dukcyjnych opierała się na stabilnym strumie-
niu przetwarzania zasobów – surowców po-
zyskiwanych bezpośrednio z natury. Jednak 
zasoby te nie są odnawialne – a przynajmniej 

w takim zakresie, w jakim potrzebujemy ich do podtrzymywa-
nia cykli produkcyjnych.

Jedno z możliwych rozwiązań tego problemu można zna-
leźć w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ albo 
gospodarki cyrkulacyjnej; ang. circular economy), który ak-
centuje konieczność wykorzystania materiałów odpadowych 
w procesie produkcyjnym. Takie postępowanie powinno sku-
tecznie zredukować ilość potrzebnych do produkcji surowców, 
które zostaną pobrane z natury, i odwrócić drogę większości 
odpadów od wysypisk śmieci.

Jednak, chociaż ta alternatywa brzmi całkiem przekonu-
jąco, to nie jest wolna od wyzwań. Mając to na uwadze, fir-
ma RTS chce przedstawić w tym artykule niektóre trudności 
z przetwarzaniem zasobów, na które możemy się natknąć w 
następnych dwóch dekadach, ponieważ zbyt wolno przecho-
dzimy na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Stan obecny przetwarzania zasobów
Obecny stan gospodarki światowej jest daleki od zrównowa-
żonego rozwoju. Według niedawnego raportu opublikowa-
nego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) kraje grupy G20 odpowiadają za około 75% świato-
wego zużycia zasobów oraz 80% światowej emisji gazów cie-
plarnianych. W poprzednich trzech dziesięcioleciach roczne 
zużycie materiałów wzrosło z 37 mld ton w 1990 roku do 88 
mld ton w 2017 roku. Naturalnie wspomniane kraje, które 
odpowiadają w największym stopniu za tę zmianę, powinny 
wziąć na siebie odpowiedzialność za forsowanie bardziej zaso-
booszczędnego modelu gospodarki.

Wspomniany raport ilustruje rozrzutną naturę modeli 
produkcji, stosowanych w przeszłości i obecnie. Jednak pozo-
stawia też miejsce na bardziej optymistyczną przyszłość. Ale 
przede wszystkim dokument ten pokazuje, że te gałęzie prze-
mysłu, które przetwarzają materiały, muszą się zmienić tak 
szybko, jak to tylko możliwe.

Z drugiej zaś strony ludzie muszą ponownie przeanalizo-
wać ilość surowców, które wykorzystują w procesie produk-
cji. Następnie powstaje pytanie na temat metod, które firmy 

Przetwarzanie zasobów odnawialnych w celu ich ponownego wykorzystania może zmniejszyć koszty 
produkcji, obniżyć emisję gazów cieplarnianych oraz stworzyć nowe miejsca pracy.

Problemy z przetwarzaniem zasobów na  
drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym

Shannon Bergstrom, Recycle Track Systems

ZIELONA PRODUKCJA
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przemysłowe wykorzystują do przetwarzania tych materiałów. 
Nie wystarczy tylko recykling produktów z metali, tworzyw 
sztucznych i papieru. Zamiast tego ludzie muszą rozszerzyć 
swoje działania poprzez ulepszanie metod przetwarzania oraz 
uczynienie ich bardziej dostępnymi.

Proponowana alternatywa
Model gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu prze-
kształcenie liniowego trybu produkcji w pętlę zamkniętą.
Zamiast używania tylko nowych materiałów pochodzących z 
natury, ludzie powinni po prostu odwrócić kierunek drogi od-
padów produkcyjnych – z wysypisk śmieci do zakładów prze-
twarzających. Oczywiście strategie efektywności materiałowej 
nie zaczynają się i nie kończą na produkcji towarów.

Tak więc także my sami musimy przeanalizować swoje 
codzienne zużycie materiałów – w tym zużycie paliwa przez 
swoje pojazdy. Aż do teraz wiele młodych osób, robiących 
karierę zawodową, traktowało posiadanie samochodu jako 
ostateczny cel życiowy. Jednak dążenie do bardziej zrównowa-
żonej przyszłości może też obejmować wspólne korzystanie z 
samochodów (ang. ride-sharing) oraz korzystanie ze środków 
komunikacji publicznej przy dojazdach do pracy. Dlatego gdy 
wiele osób zwykle mówi o przetwarzaniu zasobów w odniesie-
niu do cykli produkcyjnych w przemyśle, gospodarka o obiegu 
zamkniętym mogłaby wymagać ustępstw także na poziomie 
każdego człowieka.

Według raportu organizacji IRP podjęcie działań w kie-
runku ustanowienia gospodarki o obiegu zamkniętym mogło-
by mieć kilka pozytywnych skutków w długim okresie czasu. 
Jednym z nich jest to, że GOZ mogłaby zredukować do 2050 
roku zużycie zasobów naturalnych aż o 28%. Ponadto nastą-
piłby znaczny spadek wielkości emisji gazów cieplarnianych. 
To naturalnie wpłynęłoby też na klimat na naszej planecie.

Lepszy sposób przetwarzania zasobów
Zanim każdy z nas zobaczy zalety zamkniętego obiegu pro-
dukcji, muszą być wdrożone pewne zmiany w skali globalnej. 
Organizacja IRP była długo orędownikiem całkowitej reor-
ganizacji sposobu produkcji towarów. Potrzebujemy do tego 
zmienić sposób, w jaki traktujemy zasoby, które już zużyliśmy.

Ludzie, zamiast traktować pewne rzeczy jako „zużyte”, 
skoro przestali je wykorzystywać, powinni włożyć pewien wy-
siłek w naprawę, odnowienie i ponowne używanie. Gdy jakieś 
materiały nie są już użyteczne dla fabryki, to powinny zostać 
zwrócone do obiegu gospodarki poprzez darowizny, sprzedaż 
lub recykling. To powinno pomóc tym obiektom utrzymać 
wartość nawet wtedy, gdy utracą swoje pierwotne własno-
ści użytkowe. Jednak ustanowienie gospodarki o obiegu za-
mkniętym będzie wymagało więcej niż tylko indywidualnych 
działań.

Rządy i organizacje międzynarodowe powinny wspól-
nie zachęcać różne gałęzie przemysłu do wykorzystywania 
wartości odpadów. Zamiast uczestniczenia w niekończącym 
się cyklu wydobycia surowców i tworzenia odpadów, firmy 

przemysłowe muszą inwestować w recykling. Niestety, głów-
ną przeszkodą na drodze do osiągnięcia tego celu jest fakt, że 
firmy te nie mają powodu do przejścia na zasoby odnawialne.

Mimo wszystko wydobycie surowców pozostaje nadal 
tanie i szeroko dostępne. Wykorzystywanie zasobów natural-
nych jest zbyt zakorzenione w przemyśle produkcyjnym, aby 
zniknęło wraz z zachęcającymi inicjatywami, które wysunęła 
Unia Europejska oraz inne organy rządowe. Mając to na uwa-
dze, powinno się zapewnić producentom łatwy dostęp do su-
rowców z recyklingu.

Aby osiągnąć ten cel, recykling musi być łatwo dostępny – 
zarówno dla zwykłych ludzi, jak i firm. Co więcej, wykorzysty-
wanie zasobów odnawialnych w procesie produkcji musi być 
opłacalne finansowo dla producentów.

Co sprawia, że wykorzystywanie 
zasobów odnawialnych jest uzasadnione 
ekonomicznie?
Jak ustalono, celem gospodarki cyrkulacyjnej jest zachowanie 
zasobów naturalnych oraz eliminacja odpadów. Dzięki temu 
ludzie mogą zrozumieć, dlaczego przemysł związany z prze-
twarzaniem zasobów musi się szybko rozwijać.

Jeśli producenci mogą wybierać pomiędzy surowcami 
pochodzącymi z wydobycia a surowcami pochodzącymi z re-
cyklingu, to ich decyzja nie będzie oparta na ochronie środo-
wiska. Wybiorą raczej tańszą opcję. Dlatego też wprowadza się 
ulgi podatkowe dla firm wybierających opcję „zieloną”, jednak 
tego typu inicjatywy zachęcające są wyraźnie jeszcze niewy-
starczające.

Co można zatem zrobić, aby zapewnić, że w ciągu następ-
nych dwóch dekad każdy z nas zbliży się do cyrkulacyjnego 
systemu gospodarczego, jakiego potrzebuje nasza planeta? 
Jako osoby fizyczne ludzie mogą głosować i łączyć się w or-
ganizacje. Ludzie muszą też poprzeć społeczność naukowców, 
która od dziesięcioleci oręduje za przejściem na zasoby odna-
wialne. 

Ten ruch w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości 
ostatecznie zmniejszy koszty produkcji i obniży emisję gazów 
cieplarnianych. Ponadto doprowadzi do stworzenia niezliczo-
nej liczby miejsc pracy. Musimy tylko usunąć wszelkie prze-
szkody, które stoją na drodze do takiej przyszłości, na jaką 
każdy z nas zasługuje.

Shannon Bergstrom jest menedżerką ds. operacji 
zrównoważonego rozwoju w firmie Recycle Track Systems 

(RTS). Jest także certyfikowanym doradcą TRUE ds. odpadów 
w amerykańskiej organizacji Green Building Council 

(USGBC). Posiada referencje LEED Green Associate. Doradza 
klientom z różnych branż przemysłu na temat praktyk 

postępowania z odpadami, które mogą być przetworzone na 
surowce odnawialne. RTS jest firmą techniczną zajmującą się 

zarządzaniem i recyklingiem odpadów.
�
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P rodukcja bloczków silikatowych oparta jest na procesie au-
toklawizacji, który odbywa się w bardzo trudnych warun-
kach. Bloczki wjeżdżają na wózkach do autoklawu, gdzie 

przebywają przez długi czas w alkalicznych warunkach otoczenia 
i bardzo wysokiej temperaturze (ok. 200-205 °C). Podawana jest do 
nich para o ciśnieniu ok. 15,5 bara. Firma miała problem z dotych-
czasowo wykorzystywanym smarem stosowanym w łożyskach kół 
wózków. W wyniku ekspozycji na działanie wysokiej temperatury 
i ciśnienie pary, dotychczas stosowany smar tracił swoje właściwo-
ści i powodował blokowanie się łożysk. Doprowadzało to w koń-
cu do ich uszkodzenia, już po czterech cyklach autoklawowania. 
Uszkodzone łożyska powodowały liczne przestoje konserwacyj-
ne. Potrzebne były wysokie nakłady pracy przy naprawie wózków 
– dwóch pracowników zakładu pracowało 5 razy w tygodniu przy 
samej tylko wymianie łożysk oraz naprawie i wymianie elementów 
jezdnych wózków. Zapieczone łożyska powodowały także zrywanie 
się lin przeciągarek i uszkadzanie układów napędowych. Wydaj-
ność produkcji obniżała się, a sam proces nie mógł zostać zauto-
matyzowany. Ostatecznie wszystko to składało się na zwiększone 
zużycie smaru, bardzo duże koszty częstej wymiany łożysk i spory 
odrzut uszkodzonych bloczków.

Odpowiednio dopasowane rozwiązanie
Celem współpracy z firmą Klüber Lubrication było wydłużenie ży-
wotności łożysk i zmniejszenie ich awaryjności. Wykonanie tego 
zadania w konsekwencji miało też przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa pracowników. Ważną kwestią było również umożli-
wienie zautomatyzowania całego procesu produkcyjnego.
Nasi eksperci w dziedzinie trybologii znaleźli rozwiązanie proble-
mu awaryjności łożysk kół wózków. Bazując na swoim bogatym 
doświadczeniu, doradzili zastosowanie Klübertemp GR AR 555, 
wszechstronnego środka smarnego do zastosowań wysokotempe-
raturowych. Klübertemp GR AR 555 to biały, homogeniczny smar 
przeznaczony do długotrwałego smarowania. Został on zaprojekto-
wany w oparciu o perfluorowany olej polieterowy (PFPE) i politetra-
fluoroetylen (PTFE). Środek okazał się być doskonale dopasowany 
do potrzeb klienta ze względu na swoją wysoką tolerancję tempe-
raturową, długi okres eksploatacji oraz doskonałą odporność na 
wodę i agresywne media.

Wydłużenie okresu eksploatacji łożysk i zmniejszenie awaryjno-
ści usprawniło cały proces produkcyjny. Pozwoliło to między innymi 
na zaoszczędzenie nakładów pracy przy regeneracji. Udało się zmi-
nimalizować ilość wymienianych łożysk oraz ilość zużywanego sma-
ru. Możliwa stała się automatyzacja procesu, o której do tej pory 
nie było mowy. Doprowadziło to do wzrostu wydajności. Znacz-
nie zwiększono również bezpieczeństwo pracy. Płynny transport 
wózków nie wymaga wchodzenia pracowników do autoklawu, co 
chroni ich przed urazami wynikającymi z narażenia na wysokie tem-
peratury panujące wewnątrz. Wydajność produkcji wzrosła dzięki 
zmniejszeniu ilości odrzucanych bloczków, które ulegały uszkodze-
niu w wyniku upadku z zablokowanego wózka. Zmniejszyła się rów-
nież awaryjność urządzeń napędowych. Wszystkie wózki są stale 
dostępne podczas produkcji, co gwarantuje wysoką wydajność.
Klüber Lubrication ceni sobie budowanie długoterminowych relacji 
z klientami, dlatego nasz specjalista odwiedził zakład po roku od 
zmiany stosowanego smaru: żadne z nowych łożysk wyposażonych 
w Klübertemp GR AR 555 nie wymagało wymiany. Natomiast po 
2 latach od rozpoczęcia naszej współpracy, żadna poważniejsza na-
prawa nie była konieczna.

Podsumowanie
Dzięki współpracy z firmą Klüber Lubrication producent bloczków 
zdołał wydłużyć żywotność łożysk o co najmniej dwa lata. Na taki 

Polski producent bloczków silikatowych zmagał się z problemami produkcyjnymi. Wyzwanie 
stanowiły łożyska kół wózków autoklawowych, które w wyniku stosowania smaru słabej jakości 
blokowały się, co miało duży wpływ na wydajność produkcji. We współpracy z firmą Klüber 
Lubrication udało się jednak znaleźć odpowiednie rozwiązanie problemu.

Właściwe rozwiązanie dla łożysk 
kół wózków autoklawowych

FIRMA PREZENTUJE
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sam okres czasu została wyeliminowana konieczność przeprowa-
dzania remontów wózków. Zmniejszyła się awaryjność przeciągarek 
– wcześniej liny były zrywane przez zablokowane łożyska. Znacznie 
podniesiona została wydajność procesu produkcyjnego, a także 
mogła zostać przeprowadzona jego automatyzacja.

Opinia klienta
– Ze względu na bardzo specyficzne warunki pracy łożysk wózków 
autoklawowych (temperatura od ok. -20°C zimą na zewnątrz, do 
ok. 200°C wewnątrz autoklawu, ciśnienie do 1,6 Mpa, para wodna 
mokra i sucha w różnych fazach procesu, wysokie pH skroplin, brak 
możliwości uszczelnienia łożysk, wolne toczenie, niewielka ilość ob-
rotów na cykl itd.) dobór odpowiedniego smaru był niemalże pracą 
badawczą. Trzeba było ustalić metodologię testów, kryteria oceny, 
zapisy. W trakcie testów okazało się, że sposób aplikacji jest równie 
ważny, jak same własności smaru.

Smar Klübertemp GR AR 555 został wyselekcjonowany z kil-
kunastu przetestowanych. Najlepiej spełnia nasze specyficzne 
wymagania. Efekty jego zastosowania to m.in.: zmniejszenie awa-
ryjności maszyn (w szczególności napędów transportowych), moż-
liwość automatyzacji urządzeń, poprawa BHP, radykalne zmniej-
szenie pracochłonności remontu wózków (z 2 etatów do ok. 1/5 
etatu), radykalne zmniejszenie kosztów materiałowych. Miłym za-

skoczeniem była otwarta, aktywna postawa przedstawicieli firmy 
Klüber Lubrication, którzy zaproponowali najbardziej  odpowiednie 
rozwiązanie. Byli pomocni na każdym etapie rozwiązywania pro-
blemów: analizy, doboru, testów, wdrażania rozwiązania. Było to 
coś innego, niż zwykła relacja na linii sprzedawca – klient. Końco-
wy efekt był możliwy tylko dzięki doświadczeniu specjalistów firmy 
Klüber i ich pozytywnemu nastawieniu do projektu. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni ze współpracy z firmą Klüber Lubrication – mówi 
dyrektor ds. utrzymania ruchu w firmie.
 n
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iglidur M210 i M260 sprawiają, że punkty 
łożyskowe maszyn budowlanych oraz rolni-
czych są bezsmarowe i bezobsługowe 

igus rozszerza swoją gamę trybologicz-
nych łożysk ślizgowych iglidur do zastosowań 
ze specjalnymi obciążeniami. Materiały iglidur 
M210 i M260 są nowością w ofercie. Umoż-
liwiają szybkie przejście z grubościennych 
łożysk metalowych na te z tworzywa sztucz-
nego, bez żadnych zmian konstrukcyjnych. 
Zaletą zmiany jest to, że punkty łożyskowe 
nie wymagają już smarowania i są niemalże 
bezobsługowe. Oferują znaczną oszczędność 
czasu i kosztów, szczególnie w trudnych wa-
runkach codziennej eksploatacji maszyn bu-
dowlanych, rolniczych i komunalnych.

Nowe, polimerowe łożyska ślizgowe igli-
dur M210 oraz M260 oferują grubości ścia-
nek do 5 mm i średnice wewnętrzne 20, 25, 
30, 40, 50 i 60 mm. Są przeznaczone szcze-
gólnie do zastosowań z ruchami obrotowymi, 
przy obciążeniach od 20 N/mm2, gdzie wy-
magana jest szybka wymiana grubościennych 
tulei metalowych, bez zmian konstrukcyjnych 
– na przykład w maszynach budowlanych, rol-
niczych i pojazdach komunalnych, które na co 
dzień muszą wytrzymać trudne warunki śro-
dowiskowe. Materiały różnią się nieznacznie 
i wykazują różną wytrzymałość w interakcji 

 igus 

Polimer zamiast metalu: igus przedstawia nowe, trybologiczne 
łożyska ślizgowe do średnich obciążeń

iglidur M210 i M260: dzięki dwóm, wysokowydajnym polimerom do średnich obciążeń, użytkownicy tworzą punkty łożyskowania w 
swoich pojazdach budowlanych lub rolniczych, bez potrzeby ich smarowania, czy konserwacji.  (Źródło: igus)

z różnymi wałami. Na przykład wariant M260 
osiąga doskonałe wyniki zużycia w połącze-
niu z wałami wykonanymi ze stali St37.

Brak konserwacji i potrzeby 
czyszczenia, większa ochrona 
środowiska
Zamiana łożysk metalowych na polimerowe 
oznacza znaczną redukcję kosztów i czasu, 
zwłaszcza w przypadku maszyn oraz pojaz-
dów z wieloma punktami łożyskowania. Try-
bologiczne łożyska ślizgowe M210 i M260 są 
samosmarowe. Zastosowanie smarów stałych 
zapewnia niskie tarcie i suchą pracę, jak rów-
nież  zmniejsza ilość pracy związanej z czysz-
czeniem, ponieważ brud i kurz nie przyklejają 
się do powierzchni. Kolejna zaleta: ponieważ 
żadne środki smarne nie przedostają się do 
środowiska, użytkownicy mogą przyczynić 
się do jego ochrony. Dodatkowo zmniejsza 
się zużycie energii przez maszyny i systemy, 
ponieważ łożyska z tworzywa sztucznego są 
lżejsze niż metalowe. 

Wytrzymałość idzie w parze 
z niską masą
Aby zagwarantować wystarczającą wytrzyma-
łość łożysk ślizgowych iglidur M210 i M260, 
eksperci ds. materiałów w firmie igus pracu-

ją z włóknami i wypełniaczami. Elementy te 
wzmacniają materiały, dzięki czemu wytrzy-
mują one wysokie naciski powierzchniowe do 
40 MPa i obciążenia krawędziowe przy cią-
głych obciążeniach – nawet w ekstremalnych 
temperaturach od -100°C do +140°C. Testy 
w wewnętrznym laboratorium igus dowodzą, 
że polimerowe łożyska wykazują ograniczone 
zużycie podczas ruchów obrotowych przy 
średnich obciążeniach, nawet po kilku tysią-
cach cykli. – W tym celu wykorzystywane jest 
stanowisko testowe ładowacza czołowego 
na terenie zewnętrznym. Oprócz standardo-
wych badań, testy środowiskowe aplikacji 
mają kluczowe znaczenie przy opracowy-
waniu materiałów – mówi Michał Obrębski, 
menadżer łożysk ślizgowych iglidur w igus 
Sp. z o.o. – Wszystkie wyniki testów trafiają 
następnie do aplikacji eksperckiej iglidur on-
line, dzięki którym można dokładnie obliczyć 
żywotność M210 i M260 zgodnie z określo-
nymi specyfikacjami�

Konfigurator online pozwala w szybki 
i łatwy sposób dobrać odpowiednie łożysko 
ślizgowe. 

Więcej informacji na stronie 
www.igus.pl

 n
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 BOSCH REXROTH 

Firma Bosch Rexroth prezentuje szybki i wydajny silnik 
hydrauliczny Hägglunds Atom
Najmniejszy silnik hydrauliczny Hägglunds 
firmy Bosch Rexroth jest nieprzerwanie 
rozwijany. Hägglunds Atom zastępuje do-
tychczasowy model Hägglunds CAb i cha-
rakteryzuje się teraz nie tylko większą licz-
bą obrotów na minutę, lecz także znacznie 
większą mocą niż inne silniki o podobnych 
wymiarach. To niezwykle kompaktowe i wy-
dajne rozwiązanie, które idealnie sprawdza 
się w urządzeniach mobilnych i morskich, 
a także w branży recyklingu.

Moc w miniaturowym formacie
Nieprzerwanie rozwijany silnik hydrauliczny 
o nowej nazwie Hägglunds Atom to model 
o dużej mocy, zamknięty w miniaturowej 
obudowie. Jego maksymalny moment ob-
rotowy wynosi 13,6 kNm, a specyficzny mo-
ment obrotowy to 40 Nm/bar. Silnik może 
generować pełny moment obrotowy przy 
maksymalnie 400 obr./min, ma więc moc 
sięgającą 394 kW i przewyższa pod tym 
względem inne silniki tej klasy.

– Jeszcze nigdy tak duża moc nie kry-
ła się w tak małym silniku – mówi Wolfram 
Ulrich, kierownik ds. sprzedaży produk-
tów i rozwiązań marki Hägglunds w firmie 
Bosch Rexroth. – Hägglunds Atom to silnik 
o znacznie większym momencie obrotowym 
i dużej mocy. Jest niezwykle mały i lekki, 
otwiera jednak przed klientami całkiem 
nowe możliwości, w pełni zasługuje więc na 
swoją nazwę.

Gotowy na jeszcze wyższe 
wymagania
Hägglunds Atom przyda się klientom 
w urządzeniach mobilnych i morskich, a tak-
że w branży recyklingu. Ten kompaktowy 
i lekki silnik bez problemu poradzi sobie 
np. w podnośnikach na lądzie i na morzu, 
a dzięki maksymalnemu ciśnieniu na po-
ziomie 420 barów sprosta również obcią-
żeniom udarowym. Można go więc używać 
w mniejszych rozdrabniaczach i innych ma-
szynach stosowanych w wymagających, nie-
przewidywalnych warunkach.

– Hägglunds Atom jest równie solidny 
i wytrzymały jak większe silniki Hägglunds 

– mówi Wolfram Ulrich. – Dzięki temu jest 
niezawodny i uniwersalny.

Pierwsza z wielu nowych nazw 
produktów
Warto zauważyć, że Hägglunds Atom to 
pierwsza z wielu nowych nazw produktów, 
które pojawią się w przyszłości w rodzinie 
urządzeń marki Hägglunds. Wszystkie do-
tychczasowe techniczne nazwy silników zo-
staną wkrótce zastąpione nazwami nawiązu-
jącymi do przyrody i nauki. Z jednej strony 
ma to odzwierciedlić ich znaczny rozwój od 
czasu ich premiery rynkowej, z drugiej uwi-
doczni to ich aktualne kluczowe cechy. 

– Wyraziste, łatwe do zapamiętania 
nazwy pomogą też klientom w wyborze ta-
kiego silnika Hägglunds, który odpowiada 
ich wymogom – mówi Wolfram Ulrich. – 
W pewnym stopniu jest to wyraźny powrót 
do wcześniejszego nazewnictwa. Pierwszym 
silnikiem Hägglunds był Hägglunds Viking, 
który zarówno jako silnik, jak i jako nazwa 
nigdy nie zniknął ze świadomości użytkow-
ników�

Więcej informacji można znaleźć  
na stronie www.boschrexroth.com.

 
 n
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Firma CompAir ogłosiła wprowadzenie 
nowych umów serwisowych Assure, które 
pomagają użytkownikom sprężonego po-
wietrza uniknąć nieplanowanych, nieprze-
widzianych w budżecie przestojów i przerw 
w produkcji. Co ważne, nowe umowy ser-
wisowe są dostępne nie tylko dla klien-
tów urządzeń CompAir, ale dla wszystkich 
użytkowników sprężonego powietrza, bez 
względu na producenta i wiek urządzeń.

Sprężone powietrze, często określane 
mianem "czwartego medium", jest nie-
zbędnym elementem w wielu gałęziach 
przemysłu. Nowe umowy serwisowe Assure 
pomagają firmie CompAir stać się głównym 
partnerem w zakresie sprężonego powie-
trza, pomagając przedsiębiorstwom w opty-
malizacji wydajności operacyjnej, ogranicza-
niu ryzyka i usprawnianiu praktyk roboczych 
poprzez zapewnienie klientom tylko jedne-
go dostawcy sprężonego powietrza.

Użytkownicy sprężonego powietrza 
mogą skorzystać z trzech poziomów umo-
wy serwisowej Assure, świadczonej przez 
przeszkolonych w fabryce techników serwi-
sowych i wspieranej przez markę o ponad 
145-letnim doświadczeniu w branży.

Pierwszy poziom, AssurePLAN, obejmu-
je terminową wymianę części eksploatacyj-
nych, takich jak filtry oleju i powietrza, sepa-
ratory i olej, z 12-miesięczną gwarancją na 
te elementy. 

Drugi poziom, AssurePLAN+, zapewnia 
planowe przeglądy i konserwację, gwaran-
tujące spokój ducha, a także diagnostykę 
umożliwiającą identyfikację potencjalnych 
problemów, zanim staną się one większym 
zagrożeniem. Umowa obejmuje zarówno 
części zużywalne, jak i inne ważne elemen-
ty podlegające zużyciu, takie jak zawory 
minimalnego ciśnienia i zawory wlotowe. 
AssurePLAN+ zapewnia również ochronę 
gwarancyjną na stopień śrubowy, obejmu-
jącą sześć lat w przypadku systemu bezole-
jowego i dziesięć lat w przypadku systemu 
z wtryskiem oleju.

Pozwól, aby CompAir poradził 
sobie z ciśnieniem
Trzeci poziom, AssureCOMPLETE, jest naj-
bardziej wszechstronny i zapewnia przenie-
sienie całego ryzyka operacyjnego systemu 

sprężonego powietrza na CompAir. Zapew-
nia to znacznie większy spokój ducha niż 
w przypadku przedłużonych gwarancji, któ-
re z założenia są ograniczone i reaktywne.

Dzięki AssureCOMPLETE interesy  
CompAir i jego klientów są zbieżne, a umo-
wa transferu ryzyka zapewnia wiele wza-
jemnych korzyści. Obejmują one stały koszt 
posiadania, pomoc w budżetowaniu oraz 
zmniejszenie ryzyka w przypadku wystąpie-
nia problemów. Przestoje są ograniczone 
do absolutnego minimum, a CompAir po-
maga utrzymać aktywa w gotowości do pra-
cy i zwiększa poziom wydajności.

AssureCOMPLETE pomaga również 
chronić klientów, ponieważ CompAir bie-
rze na siebie odpowiedzialność za wszelkie 
nieoczekiwane koszty. Dzięki wdrożeniu dia-
gnostyki i zdalnego monitorowania można 
zaplanować naprawy, aby zapobiec niepla-
nowanym przestojom, a zasoby połączone 
w sieć umożliwiają zaawansowaną zdalną 
analizę.

Ci, którzy zdecydują się skorzystać 
z AssureCOMPLETE, skorzystają również 
z ulepszonego procesu zarządzania łańcu-
chem dostaw, gwarantującego wyjątkową 
obsługę klienta, a zasoby zostaną przydzie-
lone w celu skoncentrowania personelu 
utrzymania ruchu na krytycznych obszarach 
produkcji. Wreszcie, poziom ten zapewnia 
klientowi zawarcie w pełni przejrzystej umo-

wy bez żadnych niespodzianek; nie ma żad-
nych wyjątków ukrytych w drobnym druku. 
CompAir jest całkowicie odpowiedzialny 
za zapewnienie, że system sprężonego po-
wietrza klienta działa zgodnie z najwyższymi 
standardami.

Bezcenne spostrzeżenia dzięki 
iConn
Wszystkie trzy umowy serwisowe Assure są 
wspierane przez iConn – inteligentną plat-
formę cyfrową, która może pomóc użyt-
kownikom sprężonego powietrza w plano-
waniu produkcji, chroniąc jednocześnie ich 

inwestycje. Dzięki analityce historycznej, 
w czasie rzeczywistym, predykcyjnej i ko-
gnitywnej iConn zapewnia szybką naprawę 
wszelkich potencjalnych problemów, zanim 
staną się one większym problemem, które-
go rozwiązanie może być kosztowne i cza-
sochłonne. Monitorowanie w czasie rze-
czywistym, alarmy i ostrzeżenia pomagają 
zmniejszyć ryzyko przestojów, zapewniając 
jednocześnie szybką reakcję CompAir na 
wszelkie problemy.

iConn, kompatybilny ze wszystkimi sys-
temami CompAir, jest prosty w obsłudze 
i instalacji, można go łatwo zintegrować jako 
rozwiązanie modernizacyjne zarówno z ist-
niejącymi urządzeniami, jak i z urządzeniami 
innych firm, a ponieważ jest to rozwiązanie 
do zdalnego monitorowania, właściciele 

 COMPAIR 

CompAir ogłasza nowe umowy serwisowe Assure
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 EWM 

Spawanie metodą TIG od 230 A do 600 A 
– nowa seria Tetrix XQ od firmy EWMi operatorzy mogą mieć kontrolę nad działa-

niami związanymi ze sprężonym powietrzem 
z dowolnego miejsca na świecie, za pomocą 
komputera, tabletu lub smartfona.

Gary Spence, Service Operations Le-
ader w CompAir, powiedział: – Jesteśmy po 
to, aby użytkownicy zawsze mieli kontrolę 
nad eksploatacją sprężonego powietrza, 
a nasza nowa oferta umów serwisowych As-
sure pomaga spełnić tę obietnicę.

Dzięki wsparciu technicznemu świad-
czonemu przez techników przeszkolonych 
według najwyższych standardów, szybkiemu 
dostępowi do oryginalnych części CompAir 
zapewniających maksymalną niezawodność 
i pewność oraz możliwości zdalnego moni-
torowania, zapewniamy szybką reakcję na 
wszelkie problemy ze sprężarkami. Zauto-
matyzowane wysyłki i przypomnienia o har-
monogramie eliminują ryzyko przeoczenia 
lub niewykonania zaplanowanej konser-
wacji, dzięki czemu użytkownicy mogą być 
pewni długiego okresu eksploatacji systemu 
sprężonego powietrza.

Z biegiem czasu w przedsiębiorstwach 
w naturalny sposób gromadzą się zaso-
by pochodzące od różnych producentów. 
Z tego powodu nasze umowy Assure obej-
mują wszystkie systemy sprężonego po-
wietrza, niezależnie od producenta i wieku 
urządzenia, bezolejowe lub z wtryskiem 
oleju. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie 
technologii sprężonego powietrza i dlatego 
uważamy, że naszym zadaniem jest zapew-
nienie, aby urządzenia te działały zgodnie 
z najwyższymi standardami, niezależnie od 
ich marki czy modelu.

Cieszymy się, że możemy wprowadzić 
na rynek nowe umowy serwisowe Assure, 
które zwiększają wydajność i czas pracy. Re-
zultat? Większy spokój ducha, niższe koszty 
posiadania i optymalna wydajność dla użyt-
kowników sprężonego powietrza przez cały 
czas.

Więcej informacji na temat  
umów serwisowych CompAir Assure  

można znaleźć na stronie 
https://www.compair.com/pl-pl/ 

compressor-service/service-expertise

� n

Inteligentne, solidne, zaawansowane tech-
nologicznie rozwiązania z możliwością pod-
łączenia do sieci cyfrowej – EWM kontynuuje 
sukces serii XQ, dostarczając spawarki TIG 
o zakresie mocy od 230 A do 600 A. Zarówno 
modułowe, jak i niemodułowe, konfigurowal-
ne urządzenia z serii Tetrix XQ można dosto-
sować do każdego zadania, dzięki czemu sta-
ją się jeszcze bardziej cyfrowe, uniwersalne, 
a nawet bardziej spersonalizowane. Jedno-
cześnie spawarki przekonują wysoką spraw-
nością i przyjazną dla użytkownika budową 
z wieloma przemyślanymi detalami. Rezultat: 
nowe doświadczenia ze spawaniem metodą 
TIG, zapewniające w każdym przypadku opty-
malne efekty spawania.

Co sprawia, że nowe urządzenia Tetrix XQ 
firmy EWM są tak wyjątkowe? Są niezwykle 
energooszczędne, oferują wysokie bezpie-
czeństwo procesu, jak również maksymalną 
wygodę obsługi i można je idealnie dopaso-
wać do konkretnego zadania spawalniczego. 
Użytkownik może wybierać między różnymi 
klasami mocy od 230 A do 600 A dla pro-
cesów spawania DC lub AC/DC i otrzymuje 
spawarkę o ponadprzeciętnym cyklu pracy. 
Liczne inteligentne funkcje TIG i spawania 
elektrodą otuloną ułatwiają codzienną pracę 
spawacza w szerokim zakresie zastosowań. 
Uchwyt spawalniczy w wersji chłodzonej wodą 
lub gazem oraz liczne akcesoria pozwalają na 
doskonałą konfigurację urządzeń Tetrix XQ. 

Łatwa obsługa i łączność cyfrowa
Użytkownicy mają do dyspozycji inteligentny 
system sterowania, który jest łatwy i intuicyj-
ny w obsłudze nawet w rękawicach spawal-
niczych (brak ekranu dotykowego). Oprócz 
sprawdzonego sterowania Comfort 3.0 nowy 
Expert 3.0 jest dostępny z 7-calowym koloro-
wym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości. 
Dostarcza on wizualnego wsparcia podczas 
ustawiania parametrów. Za pomocą pięciu 
przycisków z ulubionymi programami można 
wywołać wstępnie zaprogramowane zadania 
spawalnicze. Za pomocą Xbutton firma EWM 
tworzy indywidualne upoważnienie dostę-
pu do systemu zarządzania spawaniem ewm 
Xnet. Innowacyjny system sprawia, że Prze-
mysł 4.0 staje się rzeczywistością – dla firm 
spawalniczych każdej wielkości i o każdym 

ukierunkowaniu. Zalety 
są oczywiste: Silniej-
sze powiązanie 
produktu i czło-
wieka podnosi 
efektywność 
i jakość, ob-
niża koszty 
i oszczędza 
zasoby. Sys-
tem zarządzania 
jakością spawania 
oferuje wymierną 
wartość dodaną w całym 
łańcuchu wartości dzięki inteligentnemu mo-
nitorowaniu i przejrzystym procesom plano-
wania, produkcji, zarządzania jakością, nad-
zorowania spawania oraz kalkulacji przed i po 
spawaniu.

Funkcjonalna obudowa 
i możliwość indywidualnej 
konfiguracji
Urządzenia niemodułowe z serii Tetrix XQ 
wyróżniają się solidnymi, praktycznymi obu-
dowami o dużych kołach oraz możliwością 
transportu za pomocą dźwignicy. Duży roz-
staw kół zapewnia pewne ustawienie, nawet 
w miejscach pochylonych do 15°. System 
obudowy umożliwia zmienny sposób zamo-
cowania uchwytów palnika, pojemników na 
materiały spawalnicze lub innych przydatnych 
elementów. Dodatkowe elementy zapewniają 
usprawnienie procesu pracy. Dużym plusem 
serii Tetrix XQ jest możliwość zmiennego i in-
dywidualnego dopasowania do danego za-
dania spawalniczego. Czy to dodatkowy filtr 
przeciwpyłowy, uchwyt spawalniczy TIG 450 
GRIP RETOX XQ, solidny odbojnik czy liczne 
uchwyty na wiązki przewodów, uchwyty spa-
walnicze i pręty spawalnicze – spawarkę moż-
na indywidualnie konfigurować i dzięki temu 
spełnia ona różne, nawet bardzo specyficzne 
wymagania.

W kwestii wyboru odpowiedniej spawarki 
zespół EWM chętnie służy pomocą i radą, po-
nieważ serwis zorientowany na klienta i kom-
pleksowe doradztwo są ważnymi filarami filo-
zofii przedsiębiorstwa EWM.  

Osoby zainteresowane znajdą dodatkowe 
informacje na stronie internetowej EWM.

http://www.compair.com/pl-pl/compressor-service/service-expertise
http://www.compair.com/pl-pl/compressor-service/service-expertise
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FELIETON

Początek lat dziewięćdziesiątych. Jednej z  większych krajo-
wych EC marzy się przejście z prewencyjnego UR na pre-
dykcyjne. Dwóch specjalistów odwiedza Kraftwerke Mainz-
-Wiesbaden, gdzie są już wykorzystywane zarówno cyfrowe 
systemy monitorowania i zabezpieczeń, jak i oprogramowa-

nie diagnostyczne. Po roku podobne systemy są instalowane na najwięk-
szych turbozespołach w tejże krajowej EC oraz pada z góry zastrzeżenie: 
„na tych mniejszych to na pewno takich systemów nigdy nie zainstaluje-
my!”. Mija kolejny rok, potem drugi. W tym czasie służby diagnostyki (3 
osoby) intensywnie się douczały i wspomagały służby UR diagnozami 
– najczęściej poprawnymi. Spotykam się z dyrekcją EC. Z ust jednego 
z dyrektorów pada zdanie: „Nie mieliśmy systemów – nie mieliśmy kło-
potów…” i śmiech, a po chwili już na serio kontynuacja: „Jak używaliśmy 
starych systemów, to drgania przekraczały 100 μm i załoga nie reagowała. 
Teraz, gdy zbliżają się do 60 μm, to załoga podnosi larum: róbcie coś, bo 
maszyna jest w złym stanie dynamicznym!”.

Mija rok trzeci, potem czwarty. Podjęto decyzję, aby w systemy po-
dobne do wdrożonych wyposażyć również te mniejsze turbozespoły 
(sic!) – i tak się stało.

Kolejnych kilka lat… nadchodzi epoka restrukturyzacji przedsię-
biorstw. Służby remontowe znikają ze struktur EC, a wraz z nimi diagno-
ści. Wdrożone systemy dostają się pod pieczę automatyków. Tych intere-
suje poprawność pomiarów i zabezpieczeń. Na diagnostyce się nie znają.

Następuje wymiana kadry kierowniczej. Ta postrzega diagnostykę 
jako terra incognita. Nie dziwi zatem pasywność na kierunku szkole-
nia zmieniającej się załogi w zakresie diagnostyki maszyn wirnikowych: 
„Maszyny mają działać… realizujemy prewencyjne UR!”. Regres.

Duuuża elektrownia. Turbozespoły trochę już popracowały. Oce-
niono, że pierwotnie zainstalowane systemy monitorowania i zabezpie-
czeń nie są kompletne. Dwa lata po wdrożeniu systemów w ww. EC ta 
Duuuża decyduje się na podobną inwestycję dla pierwszego bloku (dwa 
turbozespoły + elektropompa). Kilka osób przechodzi przez szkole-
nie diagnostyczne i próbuje z większym lub mniejszym powodzeniem 
wnioskować o stanie technicznym na bazie danych gromadzonych on-
-line. Mijają 4 lata. Nadchodzi czas remontu tegoż bloku. Ktoś ze specja-
listów rzuca myśl: „a może remont ograniczymy w niektórych punktach, 
bowiem z diagnostyki wynika, że TZ jest w bardzo dobrym stanie dyna-
micznym”. Czująca technikę dyrekcja akceptuje sugestię. Ograniczony 
remont trwał krócej, no i rzecz jasna kosztował mniej. Buchalter podsu-
mował: „oszczędności, jakie uzyskaliśmy na jednorazowym ograniczeniu 
zakresu, z  nawiązką przewyższają koszty poniesione na implementację 
systemu nadzoru i  szkolenie kadry”. Kadra kierownicza podzielała ten 
pogląd i zadziałała twórczo: w ciągu kilku kolejnych lat na wszystkich 
blokach elektrowni podobnymi systemami nadzoru objęto nie tylko ww. 
maszyny, ale także dodatkowo szereg pomp i wentylatorów. Dla porząd-
ku dodam, że ograniczenia w zakresie remontu nie odbiły się negatyw-
nie na pracy bloku w ciągu kolejnych lat.

A potem przyszła epoka reorganizacji. Wymieniono kadrę zarzą-
dzającą. Jeden diagnosta zmienił pracę, inny odszedł na emeryturę. 
Spotkawszy nowego dyr. technicznego pytam o wykorzystywanie dia-
gnostyki. Odpowiedź: „jest ona przypisana jednemu specjaliście w wy-

miarze… 0,4 etatu”. Spotkałem się z tym człowiekiem: (i) prezentował 
słabą znajomość możliwości narzędziowych oprogramowania (ii) nie 
był przeszkolony diagnostycznego – w  konsekwencji wiedza diagno-
styczna śladowa, (iii) zatem prawie żadnych umiejętności w tym zakre-
sie, (iv) na obowiązki wynikające z „0,4 etatu” patrzył jak na zło ko-
nieczne.

Miesiąc temu odebrałem telefon od wiekowego pracownika elek-
trowni. Zapytałem o systemy diagnostyki i usłyszałem: „od 6 lat nikt 
do nich nie zagląda”. A więc po półtorej dekadzie predykcyjnego UR 
Duuuża znów wróciła do prewencyjnego. Takie cuda tylko w kraju nad 
Wisłą: głęboki regres.

W kraju mamy kilka nowych bloków w procesie konstrukcji i wi-
doki na jądrowe. Dla wszystkich ostatnio wybudowanych SIWZ-y 
w zakresie rozdziału dotyczącego systemów nadzoru stanu techniczne-
go były napisane na poziomie żenującym, porównując do tych genero-
wanych w krajach wyżej rozwiniętych. Dla każdej inwestycji z ostatnich 
lat jestem w stanie wypunktować szereg naruszeń zasad najlepszej in-
żynierskiej praktyki (włącznie z wymaganiami standardów) w aplikacji 
systemów nadzoru. W końcu maja, w związku z jedną z biegnących in-
westycji, dostałem telefon z pytaniem, czy znam kogoś zainteresowa-
nego pracą + kompetentnego w  temacie systemów wspomagających 
przyszłościowe UR + znał angielski. Z biegłością językową nie ma więk-
szych problemów, natomiast z kompetencjami… . Po latach 90., kiedy 
to pojawiła się fala specjalistów, którzy przeszli intensywne szkolenia 
diagnostyczne i pogłębiali diagnostyczne umiejętności, wykorzystując 
w codziennej pracy pozyskaną wiedzę, w kolejnych dekadach dużo się 
na tym kierunku nie zadziało. Od pojedynczych certyfikacji MOBIUS 
do biegłości diagnostycznej jest daleka droga. Regres, który słabo roku-
je na przyszłość.

Rozmawiając w przeszłości (tzn. 15–30 lat temu) o nadzorze stanu 
technicznego z dyrekcjami przedsiębiorstw miałem wrażenie, że inter-
lokutorzy na ogół wiedzieli o czym rozmawiają, a także mieli osobiste 
poglądy na poruszane w rozmowie kwestie. Sporadycznie zdarzało mi 
się nawet spotkać wysokiego poziomu menedżerów, którzy zaintereso-
wani podniesieniem swojej wiedzy w temacie rozmowy (podkreślam: 
wiedzy, a nie umiejętności), uczestniczyli w szkoleniach dotyczących tej 
tematyki. Coś się zaczęło zmieniać kilkanaście lat temu. Część kadry 
menedżerskiej zaczęła bagatelizować tematykę poprawności nadzoru 
maszyn, co wyrażało się: (i) ignorowaniem tematu, (ii) brakiem inspi-
rowania działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji podległej im kadry, 
a  czasem również (iii) hamowaniem sugestii tej kadry na zgłaszane 
potrzeby szkolenia, bywało że także (iv) likwidacją etatów kadry dia-
gnostycznej (jw. „0,4 etatu”) i (v) akceptacją żenująco zredagowanych 
(w tym temacie) SIWZ-ów. Regres.

Świadomość dróg transformacji od PRZEMYSŁU 3.0 do PRZEMY-
SŁU 4.0 daje progres. Nie da się go zrealizować w energetyce harmonij-
nie, bowiem WSPOMAGANIE UR wydaje się cofać do wcześniejszych 
form UR 3.0. Tak więc: lokalny regres. 

Ryszard Nowicki – niezależny ekspert  
 n

Wtórny analfabetyzm
Ryszard Nowicki
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+48 574 144 118
PAWEL.SKALKA@KONTROLTEK.PL

Kontroltek jest jednym z czołowych europejskich dostawców usług napraw 
elektroniki przemysłowej. Posiadamy 2 zakłady naprawcze w Wielkiej Brytanii  
a od końca 2017 roku z naszych usług można skorzystać również w Polsce.
 
W Kontroltek stawiamy na funkcjonalne testowanie naszych napraw, podczas 
których staramy się jak najbardziej odwzorować warunki pracy urządzenia.
 
Nasze stanowiska testujące są nieustannie modernizowane. Ponadto istnieje 
możliwość zbudowania stanowiska dostosowanego do indywidualnych  
potrzeb klienta.

STANDARDOWE I AWARYJNE NAPRAWY

12-MIESIĘCZNA GWARANCJA

DARMOWY ODBIÓR ZLECEŃ

KONKURENCYJNE CENY

SZYBKA NAPRAWA

DARMOWA WYCENA

STANY MAGAZYNOWE ALLEN BRADLEY

WWW.KONTROLTEK.PL
RUDA ŚLĄSKA   I   BRIDGEND   I   MIDLANDS

http://kontroltek.pl
https://www.facebook.com/KontroltekElectronics/
https://www.linkedin.com/company/kontroltek-ltd/
mailto:pawel.skalka%40kontroltek.pl?subject=

