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Na	koniec	roku	proponujemy	realizację	strategicznego	celu,	
jakim	 są	 racjonalne	 OSZCZĘDNOŚCI.	 Optymalizacja	 zużycia	
energii	to	spore	ograniczenie	kosztów.	Sprawdzamy	więc,	gdzie	
i	w	oparciu	o	jakie	narzędzia,	warto	szukać	miejsc	w	zakładzie,	
dzięki	 którym	 zyskamy	 najwięcej	 i	 najszybciej.	 Zastanawiamy	
się	też,	czy	poprawiać	parametry	techniczne	silników	podczas	
remontu,	czy	lepiej	wymieniać	na	nowe.

PRAWO.	Warto	skoncentrować	się	na	aspektach	prawnych	
w	zakresie	regulacji	odpowiedzialności	dostawcy	systemów	IT.	
Znajomość	zasad,	 kto	za	co	odpowiada	w	relacji	dostawca	–
zamawiający,	pomoże	uchronić	się	przed	kosztownymi	konse-
kwencjami	błędnych	interpretacji	zawieranych	umów.

BEZPIECZEŃSTWO.	Zwiększyć	poziom	oszczędności	można	
także	poprzez	dbałość	o	bezpieczeństwo	parku	maszynowego.	
Do	dyspozycji	mamy	cały	zestaw	metod	diagnostycznych	umoż-
liwiających	skuteczną	ocenę	stanu	poszczególnych	elementów	

maszyn	i	urządzeń.	Odpowiedni	poziom	bezpieczeństwa	ma	też	
przełożenie	na	oszczędności	w	przypadku	minimalizowania	ry-
zyka	wystąpienia	awarii	w	samych	instalacjach	elektrycznych.

KOMPETENCJE.	 Efekt	 pracy	 zależy	 w	 dużej	 mierze	 od	 do-
świadczenia	i	umiejętności,	które	pozwalają	radzić	sobie	w	róż-
nych	sytuacjach.	Warto	więc	sprawdzić	najbardziej	rozchwyty-
wane	kompetencje	inżynierskie	w	obliczu	postępującej	czwartej	
rewolucji.	 Jakich	 narzędzi	 użyć,	 by	 nasze	 projekty	 tworzone	
były	w	duchu	innowacji?	Jak	zastosować	metodykę	IPM	w	za-
rządzaniu	 projektami	 przemysłowymi,	 by	 było	 sprawniej,	 bez-
pieczniej,	oszczędniej	i	zgodnie	z	wymogami?	

Zapraszamy	do	lektury

Marek Kozłowicz
redaktor prowadzący  
„Industrial Monitor” 
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Od przemysłu 4.0 
po najbardziej pożądane 
kompetencje inżynierskie
W obecnych czasach możemy obserwować zmiany, które wynikają z klu-
czowych trendów związanych z digitalizacją i pojawieniem się nowych mo-
deli biznesowych, globalizacji, jak i nowych technologii. Równolegle zmianie 
ulegają także najbardziej pożądane kompetencje inżynierskie. Rośnie po-
trzeba zatrudniania dobrych, wykwalifikowanych inżynierów z umiejętno-
ściami, które łączą tradycyjne i cyfrowe światy.

Rafał TRzaska
członek zarządu i dyrektor operacyjny 
Bergman Engineering sp. z o.o.

Digitalizacja	oraz	nowe	modele	biz-
nesowe	zmieniają	nasze	postawy,	
sugerując	zmianę	chęci	posiada-

nia	środków	produkcji	 i	zasobów	mate-
rialnych	 w	 kierunku	 chęci	 korzystania	
z	dóbr,	przy	świadomym	przetwarzaniu	
danych	 w	 chmurze,	 występowaniu	 Big	
Data	 i	 wszechobecnym	 e-commerce.	
Globalizacja	to	łatwiejszy	dostęp	do	naj-
nowszych	rozwiązań	i	technologii,	szyb-
ki	 przepływ	 informacji,	 jak	 i	 mobilność	
talentów.	Nowe	technologie	to	głównie	
pojazdy	 autonomiczne,	 elektromobility,	
automatyzacja	 i	 robotyzacja,	 „smart”	
fabryki,	 nowoczesne	materiały	 oraz	 in-
teligentne	sieci	dostaw1.	

Można	 powiedzieć,	 że	 to	 właśnie	
globalizacja,	 nowe	 technologie,	 digita-
lizacja	 spowodowały,	 że	 obecna	 defi-
nicja	 i	 kompetencje	 inżyniera	 są	 inne	
w	 Industry	4.0	niż	podczas	wcześniej-
szych	 rewolucji.	 W	 obszarze	 Industry	
4.0	można	mówić	 o	występowaniu	 na-
stępujących	 obszarów	 kluczowych:	 In-
ternet	 of	 things,	 robotyka,	 „smart”	
produkcja,	 cloud	 computing,	 Big	 Data,	
cybersecurity.	Prognozuje	się,	że	każdy	
z	 przedstawionych	 obszarów	 w	 kolej-

nych	latach	będzie	rósł	wprost	szybciej	
niż	 inne	 obszary	 gospodarki.	 Prognozy	
zakładają,	że:	rynek	IoT	do	2021	r.	wzro-
śnie	o	55%,	cloud	computing	o	187%,	
Big	Data	o	278%	(do	2026	r.),	cyber-
security	 o	 150%,	 a	 robotyka	 o	 156%	
(do	2025)2.	Dodatkowo	faktem	jest,	że	
każdy	z	obszarów	 Industry	4.0	rozwija	
się	 dynamicznie.	 W	 obszarze	 cyberse-
curity	firmy	takie	jak	J.P.	Morgan	Chase	
&	Co.	 podwoiła	 swój	 roczny	 budżet	na	
bezpieczeństwo	 cybernetyczne	 z	 250	
milionów	 do	 500	 milionów	 dolarów,	
a	 Microsoft	 nadal	 będzie	 inwestować	
ponad	miliard	dolarów	 rocznie	w	bada-
nia	 i	 rozwój	 cyberbezpieczeństwa.	Na-
tomiast	 rynek	 cyberbezpieczeństwa	
wzrósł	o	około	35	razy	w	ciągu	13	 lat	
i	przewiduje	się,	że	globalne	wydatki	na	
cyberbezpieczeństwo	 przekroczą	 1	 bi-
lion	USD	w	latach	2017-20213.	

W	 obszarze	 Big	 Data	 według	 pro-
gnoz	 rynek	 osiągnie	 122	miliardy	USD	
przychodów	 do	2025	 r.	 Już	37%	pro-
ducentów	 branży	 automotive	 z	 regio-
nu	 Azji	 i	 Pacyfiku	 korzysta	 z	 Big	 Data	
i	 technologii	 analitycznych	 w	 celu	 po-
prawy	 zarządzania	 jakością	 produkcji,	

a	89%	liderów	biznesu	uważa,	że	zbiory	
dużych	 danych	 zrewolucjonizują	 opera-
cje	 biznesowe	 w	 taki	 sam	 sposób,	 jak	
zrobił	 to	 Internet.	 Dodatkową	 prze-
wagą	 firm	 w	 obszarze	 danych	 będzie	
między	 innymi	 odnalezienie	 korelacji	 na	
przykład	 między	 wieloma	 odmiennymi	
źródłami	 danych	 (48%),	 przewidywanie	
zachowań	 klientów	 (46%)	 i	 przewidy-
wanie	 sprzedaży	 produktów	 lub	 usług	
(40%).	 W	 obszarze	 cloud	 computingu	
(CC)	Deloitte	Global	przewiduje,	że	za-
kup	technologii	CC	przyspieszy	w	ciągu	
najbliższego	2,5	roku	z	361	mld	USD	do	
547	mld	USD.	Obecnie	już	74%	dyrek-
torów	ds.	technicznych	(CTO)	twierdzi,	
że	cloud	computing	będzie	miał	najbar-
dziej	wymierny	wpływ	na	ich	działalność	
w	najbliższych	latach.	Przewiduje	się,	że	
przychody	z	rynku	IT	w	globalnym	sekto-
rze	CC	wzrosną	z	180	USD	w	2015	r.	
do	390	mld	USD	w	2020	r.	W	obsza-
rze	 Internet	 of	 things	 38%	 badanych	
liderów	 wierzy	 że	 IoT	 odegra	 kluczową	
rolę	w	ciągu	3	lat,	a	40%	przesyłanych	
danych	 w	 2020	 r.	 będzie	 pochodzić	
z	sensorów.	Natomiast	w	obszarze	au-
tonomicznych	robotów4	oraz	w	„smart”	

1)		Raport	PWC;	Pracownik	4.0,	czyli	jakich	kompetencji	wymagają	ciągłe	zmiany?
2)	Gartner	Reports,	2017.

3)	https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report.
4)	https://www.statista.com,	dostęp	na	5.2018.
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5)		https://toyjobs.com/cutting-edge-robots-test-li-
mits-automation.

6)		strategy+business,	 A	 Strategist’s	 Guide	 to	
Industry	 4.0	 https://www.strategy-business.
com/article/A-Strategists-Guide-to-Industry-
4.0?gko=7c4cf,	09.05.2016.

7)		Raport	PWC;	Pracownik	4.0,	czyli	jakich	kompeten-
cji	wymagają	ciągłe	zmiany?

8)		https://www.theengineer.co.uk/skil l-require-
ments-in-the-automotive-industry/,	 dostęp	 na	
30.10.2018.

9)		https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-
skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-
revolution/,	dostęp	na	28.10.2018.

10)		E-mobility	 Index,	 Berger	 R.,	 Automotive	 Compe-
tence	 Center	 &	 Forschungsgesellschaft	 Kraft-
fahrwesen	mbH	Aachen,	August	2018.

produkcji	 wartość	 rynku	 w	 2016	 r.	 to		
4,16	bilionów	USD,	szacowana	wartość	
rynku	w	2021	r.	to	8,12	bilionów	USD.	
Około	40%	wszystkich	robotów	przemy-
słowych	 używanych	 jest	 w	 automotive,	
ale	 prognozuje	 się	 największy	 wzrost	
używalności	w	obszarze	elektroniki.

Dodatkowo	 warto	 podkreślić,	 że	 ze	
strony	samego	rynku,	konkretnych	pod-
miotów,	napływają	informacje,	że	nie	są	
one	 jeszcze	 gotowe	 na	 Industry	 4.0.	
Jedynie	ok.	35%	firm	osiągnęło	 już	za-
awansowany	poziom	integracji	i	digitali-
zacji,	natomiast	do	2020	r.	aż	72%	firm	
chciałoby	 we	 wskazanych	 obszarach	
taki	poziom	osiągnąć		(rysunek	1).

Z	perspektywy	przedstawionych	ana-
liz	 należy	 zastanowić	 nad	 tym,	 jakie	
kompetencje	 są	 pożądane	 u	 inżyniera		
XXI	wieku.	Wydaje	się,	że	można	zaryzy-
kować	tezę	o	potrzebie	kształcenia	kadr	
dla	inteligentnej	gospodarki,	w	której	ro-
śnie	potrzeba	zatrudniania	dobrych,	wy-
kwalifikowanych	inżynierów	z	umiejętno-
ściami,	które	łączą	tradycyjne	i	cyfrowe	
światy.	Coraz	bardziej	analityczny	umysł	
inżyniera	 musi	 bowiem	 być	 skojarzony	
z	kreatywnym	podejściem	–	„myśleniem	
nieszablonowym”.	Inżynier	XXI	wieku	bę-
dzie	musiał	charakteryzować	się:
•		orientacją	na	klienta	oraz	otwartością	

na	cyfryzację,
•		łatwością	adaptacji	w	nowych	warun-

kach	i	środowisku,
•		gotowością	i	otwartością	na	zmiany,
•		umiejętnością	pracy	w	różnych	warun-

kach	kulturowych,
•		umiejętnością	 krytycznego	 myślenia	

oraz	umiejętnością	pracy	w	zespole,
•		elastycznością,	 kompleksowością	

i	wiarygodnością7,8.
Warto	 przedstawioną	 listę	 uzupełnić	

o	 dane	 z	 raportu	 World	 Economic	 Fo-
rum,	w	którym	w	2016	roku	stwierdzo-
no,	że	w	ciągu	następnych	5	lat	zmieni	
się	 ponad	 jedna	 trzecia	 umiejętności	
(35%),	które	są	ważne	dla	dzisiejszych	
kadr.	Dodatkowo	pokuszono	się	o	projek-
cję	 o	 to,	 które	 umiejętności	 potrzebne	
będą	w	2020	roku9.	Jedną	z	takich	kom-
petencji	będzie	kreatywność	bazująca	na	
solidnym	 interdyscyplinarnym	 wykształ-

ceniu.	 Warto	 zwrócić	 uwagę	 na	 to,	 że	
kompetencje	 negocjacji	 i	 elastyczności,	
które	były	wysoko	na	liście	umiejętności	
w	2015	r.,	w	2020	r.	spadną	z	pierw-
szej	 dziesiątki,	 prawdopodobnie	 rozwój	
sztucznej	 inteligencji	 spowoduje	 to,	 że	
maszyny,	 wykorzystując	 zbiory	 danych,	
zaczną	 podejmować	 za	 nas	 i	 dla	 nas	
decyzje.	Warto	dodać,	 że	aktywne	słu-
chanie,	uważane	dziś	za	kluczową	umie-
jętność,	 zniknie	 całkowicie	 z	 pierwszej	
dziesiątki.	 Natomiast	 inteligencja	 emo-
cjonalna,	której	dziś	nie	ma	w	pierwszej	
dziesiątce,	stanie	się	jedną	z	najbardziej	
wartościowych	 umiejętności	 potrzeb-
nych	wszystkim	(rysunek	2).

Dobrym	 przykładem	 obrazującym	
potrzeby	 kompetencyjne	 Industry	 4.0	
jest	 rynek	 elektormobility.	 Sam	 rynek	
gwałtownie	 rośnie.	 Na	 przykład	 wiel-
kość	 sprzedaży	 samochodów	 elek-
tryczny	 i	 hybrydowych	 w	 Chinach	 jest	
w	 2018	 roku	 o	 około	 70%	 wyższa	 niż	
rok	wcześniej.	Udział	częściowo	lub	cał-
kowicie	zelektryfikowanych	pojazdów	we	
wszystkich	 nowych	 chińskich	 rejestra-
cjach	przekroczył	poziom	dwóch	procent	
w	2017	r.	–	po	raz	pierwszy	jakikolwiek	
kraj	przekroczył	ten	poziom.	Równie	wy-
soko	wzrósł	popyt	w	Niemczech	(ponad	
90%),	 a	 około	 1,5%	 wszystkich	 nowo	
zarejestrowanych	 pojazdów	 stanowiły	
pojazdy	elektryczne	lub	hybrydowe.	Sta-
wia	 to	 Niemcy	 na	 trzecim	 miejscu	 za	
Francją,	 która	 ma	 niższe	 bezwzględne	

wielkości	 sprzedaży,	 ale	 nieco	 większy	
udział	w	rynku10.

Warto	 podkreślić,	 że	 rynek	 elektro-
mobility	jest	rynkiem	młodym	oraz	roz-
wijającym	się.	Świadczy	o	tym	liczba	in-
westycji	w	zakłady	produkujące	baterie	
elektryczne	 (tabela	 1),	 a	 także	 trend	
w	 sprzedaży	 samochodów	 elektrycz-
nych	(rysunek	3).	Co	będzie	skutkować	
zmianami	na	rynku	automotive	w	nieda-
lekiej	 przyszłości	 oraz	 zmianami	 w	 po-
żądanych	kompetencjach	 inżynierskich?	

Rysunek 1. Adaptacja Industry 4.0 przez wybrane sektory
Źródło: Strategy+business, A Strategist’s Guide to Industry 4.0 https://www.strategy-business.com/article/A-
Strategists-Guide-to-Industry-4.0?gko=7c4cf, 09.05.2016.

Rysunek 2. Zestawienie 10 najbardziej po-
żądanych umiejętności w 2015 i 2020 roku
Źródło: Future of Jobs Report, World Economic Forum.

Rysunek 3. Sprzedaż pojazdów elektrycznych w 2016, 2017, 2018 roku
Źródło: http://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/, dostęp na 31.10.2018.
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W	 tym	 kontekście	 należy	 się	 zastano-
wić,	 jakich	 umiejętności	 rynek	 elektro-
mobility	będzie	potrzebował	w	kolejnych	
latach	z	obszaru	Industry	4.0.	

Według	Joerga	Schlinkheidera,	głów-
nego	 inżyniera	 Jaguar	 Land	 Rover	 od-
powiedzialnego	 za	 projekt	 zautomaty-
zowanej	 jazdy,	 w	 szczególności	 warto	
zwrócić	 uwagę	 na	 obszar	 sztucznej	
inteligencji,	która	coraz	bardziej	będzie	
wspierała	 użytkowanie	 samochodów,	
Internetu	rzeczy	(IoT),	a	także	„smart”	
produkcji	i	robotyzacji,	która	będzie	eks-
pansywnie	wchodzić	w	życie	codzienne.	

W	 obszarze	 sztucznej	 inteligencji	
warto	zwrócić	uwagę	na:
•		algorytmy,	 narzędzia,	 techniki,	 któ-

re	pomagają	wykrywać	 i	 klasyfikować	
przedmioty,	działania,	reakcje	na	dane	
zdarzenia,

•		projektowanie,	planowanie,	wykonanie	
interfejsu	człowiek-maszyna,

•		programowanie	 oraz	 rozwijanie	 ma-
szyn	uczących	się.
W	 obszarze	 Internetu	 rzeczy	 (IoT)	

warto	zwrócić	uwagę	na	kompetencje:

•		projektowania,	 planowania	 użytkowa-
nia	czujników,

•		wykonanie	 interfejsów	 oraz	 dostar-
czenie	informacji	do	użytkownika,

•		specjaliści	 od	 programowania,	 w	 tym	
programiści	aplikacji	dla	systemów	infor-
macyjno-rozrywkowych,	ekspertów	w	za-
kresie	usług	lokalizacyjnych	i	specjalistów	
od	bezpieczeństwa	cybernetycznego,

•		specjalistów	w	obszarze	radarów	oraz	
komunikacji,

•		specjalistów	w	obszarze	czujników,	jak	
i	wizji/wizualizacji	komputerowej.
W	obszarze	„smart”	produkcji	i	robotów	

warto	zwrócić	uwagę	na	kompetencje:
•		na	 przykładzie	 pojazdów	 elektrycznych	

potrzebni	 są	 naukowcy	 zajmujący	 się	
materiałami	oraz	naukami	chemicznymi,	

Firma Państwo
Wartość inwe-

stycji
Wielkość

Oczekiwany start 
produkcji

Samsung Węgry 335 milinów $ 330 000 m2 2018

SK Innovation Węgry 777 milionów $ 430 000 m2 2020

Terrae Holding x2 Niemcy - - 2019

Daimler Niemcy 620 milionów $ 80 000 m2 2018

LG Chem Polska 1.63 miliardów $ 41 300 m2 2018/2019

Northvolt Szwecja 4.7 miliardów $ - 2020

Fortum Finlandia - - -

Tesla Motors Finlandia - - -

Tabela 1. Inwestycje w fabryki produkujące baterie elektryczne w Europie

 Źródło: http://www.climatechangenews.com/2018/03/28/europes-gigafactory-boom-mapped/, dostęp na 
30.10.2018.

Rysunek 4. Mapowanie 
umiejętności w danych 
segmentach rynku w USA
Źródło: State B., M. Rodriguez, 
et. al., „Migration of Profes-
sionals to the US: Evidence 
From LinkedIn Data”, Social 
Informatics, pp. 531–543, 2014; 
http://reports.weforum.org/fu-
ture-of-jobs-2016/files/2016/01/
BOX1.png.4/2018
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Członek zarządu i dyrek-
tor operacyjny Bergman 
Engineering Sp. z o.o. Doktor 
nauk ekonomicznych na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu. Przez wiele lat 

doświadczenie zdobywał w IBM GSDC 
Polska Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję m.in. 
kierownika ds. operacji biznesowych 
i automatyzacji oraz analityka finanso-
wego. Założyciel i prezes Forum Edukacji 
Biznesowej oraz członek Rady Przedsię-
biorczości Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu.

Rafał Trzaska•		na	przykładzie	autonomicznego	pojaz-
du,	tu	potrzebni	są	specjaliści	od	ro-
botyki,	 ponieważ	 „zautomatyzowany	
pojazd	jest	rodzajem	robota”,

•		na	 przykładzie	 samochodów	 hybrydo-
wych,	 jak	 i	 elektrycznych	 pojawia	 się	
zapotrzebowanie	 na	 specjalistów	 od	
energoelektroniki,

•		inżynierów	 zajmujących	 się	 architek-
turą	elektryczną	 i	elektroniczną	oraz	
inżynierią	systemów11.
Przyglądając	się	zmianom	zachodzą-

cym	 na	 rynku,	 należy	 potwierdzić,	 że	
jesteśmy	w	przededniu	 rewolucji.	 Za-
potrzebowanie	 koncernów,	 jak	 i	 śred-
nich,	 małych	 firm	 na	 specjalistów	
z	 obszarów	 Industry	 4.0	 jest	
bardzo	 duże.	W	szczególności	
firmy	 poszukują	 specjalistów	
z	obszaru	automatyki	i	elektry-
ki.	 Ich	 kompetencje	 są	 zróżni-
cowane,	 jednak	wachlarz	 kom-
petencji	miękkich	jest	ten	sam	
i	pokrywa	się	z	przedstawiony-
mi	propozycjami.	Potrzebne	są	
jeszcze	 kompetencje	 twarde.	
Te,	 których	potrzebujmy	choć-
by	 w	 fabrykach	 baterii	 elek-
trycznych.	 Można	 się	 zasta-
nowić,	czy	faktycznie	nie	mamy	
tych	 kompetencji	 dostępnych	
na	 rynku,	 czy	 może	 są	 ukryte	
i	 należy	 je	 odkryć	 –	 wymaga	
to	 szczególnego	 rozpozna-
nia	 –	 mapowania.	 Przykładem	
mapowania	 segmentów	 rynku,	
jak	 i	 identyfikacji	 umiejętności	
twardych	 są	 przeprowadzone	
badania	 przez	 State	 i	 Rodri-
gueza,	 którzy	 na	 podstawie	
danych	 agregowanych	 portalu	
LinkedIn	 (rysunek	4)	 zbudowali	
mapę	 kompetencji	 oraz	 umie-
jętności.	Patrząc	na	wyniki	ba-
dania,	można	się	pokusić	 i	po-
wiedzieć,	 że	 jesteśmy	 o	 krok	
od	 połączenia	 umiejętności	
miękkich	z	twardymi,	 które	są	
wymagane	w	gospodarce	Indu-
stry	4.0.

Warto	dodać	również,	że	tylko	
4%	 badanych	 przedsiębiorstw	
przez	 firmę	 Deloitte	 wskazało,	
że	 posiada	 obecnie	 pracowni-
ków	 z	 umiejętnościami	 wyma-
ganymi	przez	Industry	4.0,	przy	
czym	80%	wskazało,	iż	posiada	
pracowników	 z	 umiejętnościa-
mi	 w	 określonych	 obszarach	
i	 będzie	 inwestować	 w	 rozwój.	
Natomiast	tylko	16%	badanych	
potwierdziło	kompletny	brak	wy-
maganych	umiejętności12.

Z	przedstawionej	analizy	niezbędnych	
kompetencji	 w	 Industry	 4.0	 wynika,	
że	 pomimo	 zmieniających	 się	 trendów	
w	 gospodarce	 zawsze	 w	 centrum	 za-
interesowania	 będzie	 człowiek,	 który	
również	 w	 tych	 procesach	 wymaga	
szczególnej	 uwagi.	Nawet	 jeśli	 zmienia	
się	 gospodarka	 i	 technologia,	 to	 czło-
wiek	odgrywa	w	tym	dużą	rolę	i	ma	zna-
czący	wpływ	na	kolejne	rewolucje.	Może	
i	świat	dąży	do	automatyzacji	 i	posze-
rzenia	kompetencji	sztucznej	 inteligen-
cji,	ale	to	człowiek	posiada	te	umiejęt-
ności,	 które	 pozwalają	 podążać	światu	
w	tym	kierunku.
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Jak uregulować  
odpowiedzialność 
dostawcy IT 
w kontraktach z branży IT?
Umowy wdrożeniowe, utrzymaniowe, licencyjne, 
kontrakty w modelu SaaS itp. – branża IT wykształ-
ciła cały szereg specyficznych rodzajów kontrak-
tów handlowych. Jednym z kluczowych elementów 
wszystkich tych umów jest kwestia uregulowania 
odpowiedzialności dostawcy IT za dostarczony przez 
niego produkt informatyczny. Powszechnie znane 
i prawdziwe jest twierdzenie, że nie ma idealne-
go oprogramowania komputerowego – w każdym 
programie komputerowym można doszukać się 
pewnych „bugów”. Z tego względu regulacja kon-
traktowych zasad odpowiedzialności dostawcy IT 
pozostaje przedmiotem żywego zainteresowania tak 
dostawcy, jak i zamawiającego dany produkt informa-
tyczny.

Tak	jak	w	każdej	innej	umowie	handlo-
wej,	kontrakty	w	branży	IT	mogą	za-
wierać	 szczegółowe	 postanowienia	

w	 przedmiocie	 zasad	 ponoszenia	 przez	
strony	 odpowiedzialności	 za	 realizację	
przedmiotu	danej	umowy.	

Z	perspektywy	zamawiającego	–	czy	też	
podmiotu	nabywającego	produkt	informa-
tyczny	 (standardowo	będzie	 to	program	
komputerowy),	obowiązki	umowne	zama-
wiającego	 będą	 się	 sprowadzały	 przede	
wszystkim	 do	 odpowiedniej	 zapłaty	 na	
rzecz	dostawcy	IT.	Z	kolei	obowiązki	kon-
traktowe	dostawcy	IT	będą	dużo	bardziej	
skomplikowane	–	będą	polegały	na	wykony-
waniu	określonych	czynności	faktycznych,	
zróżnicowanych	 w	 zależności	 od	 przed-
miotu	danej	umowy.	Zadaniem	dostawcy	
może	 być	 np.	 stworzenie	 określonego	
programu	 komputerowego	 i	 przeniesie-
nie	wszelkich	praw	do	niego	na	rzecz	za-
mawiającego,	 udzielenie	 zamawiającemu	
licencji	bądź	inna	forma	udzielenia	prawa	
do	korzystania	z	oprogramowania,	wdro-
żenie	 danego	 programu	 komputerowego	
u	 zamawiającego,	 czy	 też	 świadczenie	
usług	 serwisowych	 (utrzymaniowych)	 na	
rzecz	klienta.	

Wspólnym	 mianownikiem	 dla	 poszcze-
gólnych	 przedmiotów	 świadczeń	 ze	
strony	 dostawcy	 IT	 jest	 kwestia	 zasad	
odpowiedzialności	 dostawcy	 wobec	 za-
mawiającego	 (klienta).	 Dostawca	 będzie	
naturalnie	 dążył	 do	 zawężenia	 swojej	
odpowiedzialności,	 podczas	 gdy	 zama-
wiający	 będzie	 zainteresowany	 jej	 roz-
szerzeniem.	Praktyka	umów	w	sektorze	
IT	 wykreowała	 specyficzne	 podejście	

do	 tej	 tematyki.	 W	 niniejszym	 artyku-
le	 przedstawione	 zostaną	 sposoby	 oraz	
praktyczne	aspekty	formułowania	posta-
nowień	 dotyczących	 odpowiedzialności	
dostawcy	 IT,	z	uwzględnieniem	poszcze-
gólnych	typów	umów	IT.	

Z	 uwagi	 na	 to,	 że	 dzisiejsza	 praktyka	
redagowania	kontraktów	IT	pozostaje	pod	
dużym	 wpływem	 anglosaskiego	 modelu	
umów	w	branży	IT,	zasady	regulacji	odpo-
wiedzialności	 zostaną	omówione	również	
z	uwzględnieniem	tendencji	napływających	
z	amerykańskiego	i	angielskiego	systemu	
konstruowania	kontraktów.	

Pojęcie odpowiedzialności 
Na	gruncie	prawa	polskiego	w	ramach	

pojęcia	odpowiedzialności	można	wyróżnić	

odpowiedzialność	 za	 czyn	 niedozwolony	
(tzw.	odpowiedzialność	deliktowa)	oraz	od-
powiedzialność	za	niewykonanie	lub	niena-
leżyte	wykonanie	zobowiązania	umownego	
(tzw.	 odpowiedzialność	 kontraktowa).	 Ta	
pierwsza	dotyczy	wyrządzenia	szkody	dru-
giej	stronie	w	okolicznościach	zasadniczo	
niepozostających	 w	 związku	 z	 realizacją	
danej	 umowy.	 Z	 kolei	 odpowiedzialność	
kontraktowa	znajduje	swoje	zakotwiczenie	
w	określonym	kontrakcie	zawartym	przez	
strony.	Mówiąc	o	regulacji	odpowiedzialno-
ści	w	umowach	IT,	należy	mieć	na	uwadze	
kwestię	ustalania	zasad	ponoszenia	przez	
strony	odpowiedzialności	kontraktowej.	

Dla	dalszych	rozważań	w	artykule	istot-
ne	będzie	jeszcze	rozróżnienie	–	w	ramach	
odpowiedzialności	 kontraktowej	 –	 winy	

łukasz WiEczoREk
radca prawny
konieczny, Wierzbicki kancelaria Radców Prawnych sp.p.
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umyślnej	i	nieumyślnej.	Nie	wykonując	lub	nieodpowiednio	
wykonując	przedmiot	umowy,	dostawca	IT	może	wyrzą-
dzić	klientowi	szkodę	w	sposób	umyślny	lub	nieumyślny.	
W	 praktyce	 interesujące	 jest	 pojęcie	 winy	 nieumyślnej	
(tzw.	niedbalstwo).	Dostawca	 IT	może	bowiem	wykony-
wać	 przedmiot	 umowy	w	 sposób	 nieprofesjonalny,	 nie-
staranny	i	w	następstwie	tego	spowodować	szkodę	po	
stronie	klienta.	Taka	postać	niewykonania	lub	nienależyte-
go	wykonania	umowy	przez	dostawcę	IT	może	być	skalo-
walna	w	kierunku	„zwykłego”	niedbalstwa	bądź	rażącego	
niedbalstwa.	 Jak	 to	 zostanie	 przedstawione	 w	 dalszej	
części	 niniejszej	 publikacji,	 omawiane	 rozróżnienie	poję-
ciowe	ma	niebagatelne	znaczenie	przy	redagowaniu	klau-
zul	dotyczących	odpowiedzialności	dostawcy	IT.

Dopełnieniem	siatki	pojęciowej	istotnej	dla	kwestii	re-
gulacji	odpowiedzialności	dostawcy	IT	jest	pojęcie	szkody	
rzeczywistej	i	utraconych	korzyści.	Szkoda	rzeczywista	
jest	realnym	(rzeczywistym)	uszczerbkiem	majątkowym	
(tj.	zmniejszeniem	aktywów),	który	ponosi	dana	strona	
wskutek	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	zobo-
wiązania	umownego	przez	drugą	stronę.	Z	kolei	termin	
„utracone	korzyści”	(utracone	zyski)	oznacza	określone	
korzyści,	 które	 dana	 strona	 spodziewała	 się	 osiągnąć	
w	kontekście	prawidłowego	wykonania	kontraktu	przez	
kontrahenta,	 lecz	 których	 nie	 osiągnęła	 wskutek	 nie-
wykonania	 lub	 nienależytego	 wykonania	 zobowiązania	
umownego	 przez	 tegoż	 kontrahenta.	 Choć	 utracone	
korzyści	obejmują	pewne	hipotetyczne	korzyści	w	przy-
szłości,	ich	projekcja	musi	być	realna,	tzn.	konieczne	jest	
wykazanie	przez	pokrzywdzoną	stronę,	że	spodziewane	
korzyści	mogły	być	rzeczywiście	zasadnie	oczekiwane.

Kształtowanie zasad odpowiedzialności 
kontraktowej

W	 przypadku	 odpowiedzialności	 kontraktowej	 polski	
kodeks	cywilny	przewiduje	dość	znaczną	swobodę	stron	
w	zakresie	 kształtowania	zasad	tej	odpowiedzialności.	
W	 świetle	 art.	 473	 kodeksu	 cywilnego	 dopuszczalne	
jest	 tak	 rozszerzenie	 reżimu	 odpowiedzialności	 danej	
strony,	jak	i	jego	zawężenie.

Zakres	 możliwych	 modyfikacji	 może	 dotyczyć	 np.	
zmiany	 okoliczności,	 za	 które	 dana	 strona	 będzie	 od-
powiedzialna,	 możliwe	 jest	 wprowadzenie	 kwotowego	
progu	odpowiedzialności	strony	czy	też	objęcie	odpowie-
dzialnością	strony	tych	rodzajów	szkód,	które	nie	stano-
wią	normalnego	następstwa	niewykonania	określonego	
zobowiązania.

Co	 istotne,	 kodeks	 cywilny	 wyraźnie	 wyklucza	 moż-
liwość	 wyłączenia	 odpowiedzialności	 danej	 strony	 za	
szkodę	wyrządzoną	umyślnie.	W	praktyce	jest	to	punk-
tem	odniesienia	dla	redagowania	postanowień	regulują-
cych	odpowiedzialność	stron	kontraktu	IT.

Limitacja odpowiedzialności w praktyce
Przechodząc	do	praktycznych	aspektów	kształtowa-

nia	zasad	odpowiedzialności	w	umowach	 IT,	 ich	cechą	
charakterystyczną	jest	przede	wszystkim	tendencja	do	
zawężania	(limitowania)	odpowiedzialności	dostawcy	IT.	
To	właśnie	podmiot	wykonujący	określone	prace	IT	jest	
szczególnie	zainteresowany	zlimitowaniem	swojej	odpo-
wiedzialności	względem	zamawiającego	(klienta).	Świad-
czenie	 tego	ostatniego	sprowadza	się	w	zasadzie	do	
wykonania	określonego	transferu	pieniężnego	na	rzecz	
dostawcy	IT,	toteż	nie	jest	obarczone	ryzykiem	błędów	
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czy	 usterek	 jak	 w	 przypadku	 dostawcy	
IT.	 Finalny	 rezultat	 operacji	 ograniczenia	
odpowiedzialności	 dostawcy	 IT	 w	 danej	
umowie	 jest	oczywiście	wypadkową	wie-
lu	 czynników,	 z	 których	 istotną	 rolę	 od-
grywają	także	czynniki	czysto	biznesowe	
–	potencjał	ekonomiczny	i	związana	z	tym	
pozycja	negocjacyjna	każdej	ze	stron.

Rozpoczynając	 rundę	 negocjacji	 nad	
projektem	kontraktu	w	branży	 IT,	przed-
miotem	 dyskusji	 stron	 będzie	 zwykle	
kwestia	 kwotowego	 ograniczenia	 odpo-
wiedzialności	dostawcy	IT	oraz	wyłączenie	
odpowiedzialności	dostawcy	za	utracone	
korzyści	zamawiającego.	

Popularnym	 rozwiązaniem	 spotykanym	
w	 obrocie	 jest	 określanie	 w	 kontrakcie	
IT	 maksymalnego	 pułapu	 kwotowego,	 do	
którego	 będzie	 odpowiadał	 dostawca	 IT.	
Próg	 odpowiedzialności	 jest	 zwykle	 wią-
zany	 z	wartością	 danego	 kontraktu	 (np.	
wartością	prac	wykonywanych	przez	do-
stawcę	w	 ramach	 umowy	 na	wdrożenie	
określonej	 aplikacji	 komputerowej).	 Roz-
sądnym	i	dość	neutralnym	rozwiązaniem	
dla	obu	stron	umowy	IT	jest	zlimitowanie	
odpowiedzialności	 w	 okolicy	 całkowitej	
wartości	 danego	 kontraktu.	W	praktyce	
można	 spotkać	 jeszcze	 inne	 kombinacje	
w	 tej	 materii,	 np.	 określenie	 progu	 od-
powiedzialności	 jako	 wartości	 wyższej	
z	 dwóch,	 np.	 100%	wartości	 kontraktu	
albo	ściśle	określonej	kwoty	(ryczałtowej).	

W	 przypadku	 kontraktów	 IT,	 których	
przedmiotem	są	świadczenia	periodyczne,	
powtarzalne	–	w	praktyce	skonkretyzowa-
nie	wartości	danego	kontraktu	może	być	
trudne	(np.	w	przypadku	umowy	licencyjnej	
czy	 umowy	 serwisowej/utrzymaniowej	 –	
ang.	maintenance	&	support	agreement).	
W	takich	przypadkach	wymiar	limitacji	od-
powiedzialności	 dostawcy	 IT	 zostaje	 naj-
częściej	powiązany	z	wartością	świadczeń	
uzyskanych	przez	dostawcę	w	określonym	
odcinku	czasu	(np.	100%	wartości	wyna-
grodzenia	uzyskanego	przez	dostawcę	 IT	
w	 okresie	 12	 miesięcy	 poprzedzających	
wystąpienie	 zdarzenia	 powodującego	
szkodę	po	stronie	zamawiającego).

Kwotowe	ograniczenie	odpowiedzialno-
ści	dostawcy	IT	jest	wręcz	nieodzownym	
elementem	kontraktów	IT	poddanych	pra-
wu	USA	czy	Anglii	i	Walii.	

Podobnie	 rzecz	 się	 ma	 z	 kwestią	 wy-
łączania	 odpowiedzialności	 dostawcy	
IT	 za	 utracone	 korzyści	 drugiej	 strony.	
W	 przypadku	 kontraktów	 sporządzanych	
w	systemie	prawa	anglosaskiego	wyelimi-
nowanie	odpowiedzialności	dostawcy	IT	za	
utracone	korzyści	jest	pozycją	obowiązko-
wą,	aczkolwiek	niewystarczającą.	

Z	 perspektywy	 dostawcy	 IT,	 w	 przy-
padku	podpisywania	umowy	poddanej	np.	

prawu	USA	bardzo	istotne	jest	wyłącze-
nie	 również	 odpowiedzialności	 za	 szkody	
pośrednie	 i	 wszelkiego	 rodzaju	 odszko-
dowania	o	charakterze	specjalnym,	przy-
padkowym,	 następczym,	 karnym	 (ang.	
indirect/incidental/consequential/puniti-
ve	damages).	W	tym	katalogu	mogą	się	
mieścić	takie	specyficzne	postaci	szkód,	
jak:	 utrata	 renomy	 rynkowej,	 utrata	 in-
formacji	 biznesowych	 lub	 koszty	 odzy-
skiwania	 utraconych	 danych,	 przerwa	
w	 możliwości	 prowadzenia	 działalności	
gospodarczej,	a	nawet	koszty	akcji	mar-
ketingowych	 i	 reklamowych	 niezbędnych	
do	 ograniczenia	 negatywnych	 skutków	
wynikających	z	niewykonania	umowy	przez	
kontrahenta.	Z	uwagi	na	 relatywnie	wy-
sokie	ryzyko	wysuwania	na	gruncie	prawa	
anglosaskiego	 roszczeń	 pośrednio	 wyni-
kających	 z	 niewykonania	 lub	nienależyte-
go	wykonania	umowy	przez	dostawcę	IT,	
w	praktyce	obrotu	tego	rodzaju	odpowie-
dzialność	jest	zwykle	wyłączana	(nie	tylko	
odpowiedzialność	dostawcy	 IT,	 ale	 także	
i	zamawiającego).

Pozostając	w	tematyce	limitacji	odpo-
wiedzialności	warto	jeszcze	wskazać,	że	
nierzadko	 spotykane	 są	 także	 sublimity	
kwotowej	 odpowiedzialności	 dostawcy	 IT	
w	odniesieniu	do	kar	umownych	obecnych	
w	kontrakcie	IT.	Kwestia	ta	ma	praktycz-
ne	zastosowanie	przede	wszystkim	w	od-
niesieniu	do	kar	za	niespełnienie	określo-
nych	wymagań	dotyczących	tempa	reakcji	
na	zgłoszenia	błędów	w	działaniu	wdrożo-
nego	oprogramowania	(kwestia	tzw.	SLA,	
o	czym	mowa	dalej).

Wyłączenia spod limitacji 
odpowiedzialności

Decydując	 się	 na	 ograniczenie	 od-
powiedzialności	 dostawcy	 IT	 w	 danym	

kontrakcie,	 strony	 zwykle	 wyraźnie	 pre-
cyzują,	czego	umowna	 limitacja	odpowie-
dzialności	obejmować	nie	będzie.	

Oprócz	wspomnianej	już	zasadniczej	nie-
możności	 ingerencji	 w	 odpowiedzialność	
za	szkody	wyrządzone	umyślnie,	w	prakty-
ce	strony	nie	limitują	odpowiedzialności	za	
szkody	spowodowane	wskutek	naruszenia	
obowiązku	 poufności,	 obowiązku	 niekon-
taktowania	 się	 i	 nieprzejmowania	 człon-
ków	 personelu	 drugiej	 strony	 (ang.	 non-
-solicitation),	 naruszenia	praw	własności	
intelektualnej	strony	lub	osób	trzecich	czy	

może przybierać kaskadową formę. 
Ilustruje to poniższy przykład:

  co do zasady dostawca IT ponosi 
odpowiedzialność kontraktową wobec 
zamawiającego wg standardowych 
zasad wynikających z przepisów prawa 
(kodeksu cywilnego);

	  ustawowa odpowiedzialność kon-
traktowa dostawcy IT może zostać 
ograniczona w treści umowy IT, 
np. poprzez wyłączenie odpowie-
dzialności dostawcy za utracone 
przez zamawiającego korzyści lub 
zlimitowanie kwotowego wymiaru 
odpowiedzialności kontraktowej 
dostawcy;

	   powyższa limitacja odpowie-
dzialności dostawcy IT jednak nie 
będzie działała w przypadkach 
określonych przez strony, np. 
w odniesieniu do szkód wyrzą-
dzonych drugiej stronie w na-
stępstwie naruszenia obowiązku 
poufności; w takiej sytuacji zasto-
sowanie znajdą ogólne zasady 
odpowiedzialności dostawcy IT.

Odpowiedzialność  
dostawcy IT 
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Jest radcą prawnym, partnerem 
w Konieczny, Wierzbicki Kan-
celaria Radców Prawnych sp.p. 
i doktorantem w Katedrze Prawa 
Gospodarczego i Handlowego 
na Wydziale Prawa i Administra-

cji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Posiada wieloletnie doświadczenie w ob-
słudze klientów z zakresu prawa własności 
intelektualnej, prawa gospodarczego 
i handlowego, zwalczania nieuczciwej kon-
kurencji oraz prawa ochrony konkurencji 
i konsumentów. 
W Kancelarii koordynuje sprawy o charak-
terze międzynarodowym (International 
Desk), w szczególności z zakresu prawa 
własności intelektualnej (analiza, redakcja 
i negocjowanie kontraktów w sektorze 
IT z kontrahentami z USA, Europy i Azji), 

a także sprawy dotyczące lokalizacji biznesu 
w Polsce i za granicą (gł. USA). W toku swojej 
aktywności zawodowej stale obsługuje 
wszystkich uczestników sektora IT, począw-
szy od zamawiających rozwiązania IT, po 
startupy i dostawców IT notowanych na 
giełdzie papierów wartościowych. 
Autor współprowadził w Kancelarii transak-
cję dotyczą wdrożenia systemu informatycz-
nego z dziedziny wideo-bankowości w 16 
bankach należących do czołowej między-
narodowej grupy finansowej w rejonie Azji 
i Europy, za którą dziennik „Rzeczpospolita” 
przyznał Kancelarii w 2018 r. nagrodę w ka-
tegorii: Wyjątkowy kunszt prawniczy przy 
obsłudze transakcji.

Łukasz wieczorek
też	wyrządzenia	szkód	na	osobie.	W	tym	
zakresie	dostawca	IT	nie	będzie	mógł	po-
woływać	się	na	ewentualne	umowne	ogra-
niczenie	 swojej	 odpowiedzialności	 (w	 po-
staci	limitacji	kwotowej	odpowiedzialności	
czy	 wyeliminowania	 odpowiedzialności	 za	
utracone	korzyści).

Z	perspektywy	zmawiającego	korzyst-
ne	 jest	 rozciągnięcie	 odpowiedzialności	
dostawcy	 IT	 za	 szkody	 będące	 następ-
stwem	 jego	 niedbalstwa	 (jako	 postaci	
winy	 nieumyślnej	 dostawcy).	 Z	 kolei	 dla	
dostawcy	 IT	 atrakcyjnym	 rozwiązaniem	
będzie	 przyjęcie	 pełnej	 odpowiedzialno-
ści	(tzn.	niepodlegającej	żadnej	umownej	
limitacji)	 jedynie	 na	 rażące	 niedbalstwo.	
Różnica	 pojęciowa	 ma	 tutaj	 znaczenie	
fundamentalne.	 Rażące	 niedbalstwo	 za-
kłada	bowiem	znacznie	wyższy,	 jaskrawy	
wręcz	 ładunek	 naganności	 postępowa-
nia	dostawcy	IT,	drastycznie	odbiegający	
od	 minimalnych,	 elementarnych	 zasad	
postępowania	 właściwych	 dla	 rodzaju	
działalności	 wykonywanej	 przez	 dostaw-
cę.	 Zamawiającemu	 będzie	 zwykle	 dużo	
trudniej	wykazać	 rażące	niedbalstwo	po	
stronie	 dostawcy	 IT.	 W	 pewnym	 sensie	
premiuje	to	dostawcę	 IT,	któremu	dzięki	
temu	 będzie	 łatwiej	 skorzystać	 z	 insty-
tucji	umownej	 limitacji	odpowiedzialności	
znajdującej	zastosowanie	do	„standardo-
wej”	(nierażącej)	postaci	niedbalstwa.

Klauzule indemnifikacyjne
W	 kontekście	 okoliczności,	 które	 nie	

są	 objęte	 dobrodziejstwem	 kontraktowej	
limitacji	odpowiedzialności,	warto	jeszcze	
wspomnieć	o	tzw.	klauzulach	indemnifika-
cyjnych.	Pojęcie	to	zostało	przeszczepione	
z	kontraktów	IT	zawieranych	w	systemie	
prawa	 anglosaskiego.	 Przedmiotem	 in-
demnifikacji	 jest	 zwolnienie	 danej	 strony	
z	 określonej	 odpowiedzialności,	 np.	 zwol-
nienie	zamawiającego	z	odpowiedzialności	
za	 naruszenia	 praw	 własności	 intelektu-
alnej	osób	trzecich	w	ramach	korzystania	
z	 programu	 komputerowego	 dostarczo-
nego	przez	dostawcę	IT.	W	praktyce	ob-
rotu	zakres	przedmiotowy	objęty	klauzulą	
indemnifikacyjną	zostaje	w	umowie	jedno-
cześnie	wyłączony	spod	działania	 klauzuli	
umownej	limitacji	odpowiedzialności.	

Wielopoziomowa	 struktura	 regulacji	
odpowiedzialności	 w	 kontrakcie	 IT	 (na	
zasadzie	 „wyjątków	 od	 wyjątku”)	 może	
sprzyjać	błędnym	przekonaniom	dostaw-
cy	 IT	 co	 do	 rzeczywistego	 zakresu	 jego	
odpowiedzialności	 względem	 zamawia-
jącego.	 Przykładem	 z	 praktyki	 jest	 np.	
próba	wprowadzania	do	klauzuli	indemni-
fikacyjnej	 postanowienia,	 zgodnie	 z	 któ-
rym	 dostawca	 zwolni	 zamawiającego	
z	odpowiedzialności	za	skutki	naruszenia	

umowy	 (przy	 takim	 brzmieniu	 będzie	 to	
oznaczało	 każdy	 przypadek	 naruszenia	
jakiegokolwiek	postanowienia	danego	kon-
traktu).	 Przyjmując,	 że	 sytuacje	 objęte	
klauzulą	indemnifikacyjną	będą	wyłączone	
w	umowie	spod	klauzuli	umownej	limitacji	
odpowiedzialności,	 w	 efekcie	 końcowym	
dostawca	 IT	 będzie	 zobowiązany	 do	 na-
prawienia	zamawiającemu	w	pełnej	wyso-
kości	wszelkich	szkód	będących	następ-
stwem	jakiegokolwiek	naruszenia	umowy.	
W	 takim	 wypadku	 widniejące	 w	 tekście	
umowy	postanowienie	o	ograniczeniu	od-
powiedzialności	dostawcy	IT	(do	określo-
nej	 kwoty,	 wyłączenie	 odpowiedzialności	
za	utracone	 korzyści	 itp.)	w	 istocie	 bę-
dzie	 bezużytecznym,	 fikcyjnym	 przywile-
jem	dostawcy	IT.

Service Level Agreement
Swoistą	 formą	 regulowania	 odpowie-

dzialności	 dostawcy	 IT	 za	 sprawność	
dostarczanego	 przez	 niego	 rozwiąza-
nia	 informatycznego	 jest	 tzw.	SLA	 (ang.	
Service	 Level	 Agreement).	 SLA	 jest	 po-
rozumieniem	 stron	 dotyczącym	 zasad	
usuwania	przez	dostawcę	błędów	i	innych	
niesprawności	w	działaniu	oprogramowa-
nia.	SLA	stanowi	zwykle	integralną	część	
kontraktu	na	wdrożenie	oprogramowania,	
umowy	na	świadczenie	usług	serwisowych	
i	 utrzymaniowych	 czy	 umowy	 w	 modelu	
dostarczania	oprogramowania	jako	usługi	
(kontrakty	w	modelu	SaaS	–	ang.	software	
as	a	service).

Z	 tytułu	 nieprzestrzegania	 przez	 do-
stawcę	umówionych	w	SLA	czasów	reak-
cji,	terminów	naprawy	zgłoszonych	błędów	
w	 działaniu	 programu	 komputerowego,	
okresowego	 raportowania	 określonych	
aktywności	dostawcy	itd.	–	strony	zwykle	
wprowadzają	katalog	kar	umownych.	Ana-

logiczną	 funkcję	 pełnią	 także	 spotykane	
w	obrocie	tzw.	service	credits,	czyli	kwo-
ty,	o	jakie	zamawiający	może	pomniejszyć	
wynagrodzenie	 należne	 dostawcy	 z	 racji	
niespełnienia	 parametrów	 określonych	
w	SLA.

Inne praktyczne aspekty re-
gulacji odpowiedzialności

Dokonany	powyżej	przegląd	węzłowych	
zagadnień	 pojawiających	 się	 przy	 okazji	
regulowania	zasad	odpowiedzialności	do-
stawcy	IT	naturalnie	nie	wyczerpuje	oma-
wianej	 problematyki.	 Przy	 konstruowa-
niu	 konkretnego	 brzmienia	 postanowień	
umownych	 konieczne	 jest	 uwzględnienie	
jeszcze	innych	czynników	indywidualizują-
cych	daną	transakcję	handlową.	Należy	tu	
mieć	na	uwadze	w	szczególności	kwestię	
wyboru	prawa	właściwego	dla	kontraktu	
IT	 (co	może	wpływać	na	 praktyczną	 eg-
zekwowalność	 określonych	 postanowień	
umownych),	 czy	 też	 kwestię	 posiadania	
stosownego	 pakietu	 ubezpieczeniowego	
przez	dostawcę	IT	(poziom	limitacji	może	
być	wiązany	z	rodzajem	posiadanej	przez	
dostawcę	polisy	ubezpieczeniowej	i	sumą	
ubezpieczenia).

Powyższe	jasno	ilustruje,	że	optymalne	
ukształtowanie	 zasad	 odpowiedzialności	
dostawcy	 IT	w	umowach	z	branży	 IT	wy-
maga	 wszechstronnej,	 dokładnej	 analizy	
czasem	wręcz	kaskadowych	postanowień	
umownych.	Nie	można	przy	tym	zapomi-
nać,	że	efektywność	w	regulowaniu	kwe-
stii	 odpowiedzialności	 w	 kontraktach	 IT	
wymaga	także	umiejętności	trafnego	wy-
chwytywania	 neutralnych	 sfer	 zazębiania	
się	 –	 zazwyczaj	 z	początku	 istotnie	 roz-
bieżnych	–	interesów	zamawiającego	i	do-
stawcy	IT.
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Metody oraz narzędzia 
wspierające kreowanie  
innowacji przez pracowników
Już praludzie ponad 3 miliony lat temu wiedzieli, że używanie narzędzi daje 
korzyści i ich wytworzenie oraz nauczenie się posługiwania nimi jest warte 
zachodu. W czasach teraźniejszych też o tym wiemy – chcąc wbić gwóźdź, 
bierzemy do ręki młotek, zamiast wbijać go własną dłonią lub głową. Dla-
czego zatem w pewnych dziedzinach życia wspomaganie się narzędziami nie 
jest już dla nas takie oczywiste? 

Michał PRzyBylski 
manager, Pwc Polska

kaRol 
MiRosz-DuDkoWski
consultant, Pwc Polska

W	niniejszym	artykule	przedsta-	
	wiamy	obserwacje	co	do	me-	
	tod	oraz	narzędzi,	które	mogą	

dodatkowo	usprawnić	proces	kreowania	
innowacyjnych	pomysłów	przez	pracow-
ników	różnego	typu	i	wielkości	organiza-
cji.	Metody	oraz	narzędzia,	które	prezen-

tujemy,	 są	 używane	 przez	 innowacyjne	
przedsiębiorstwa	na	świecie	 i	w	Polsce	
i	działają	jako	dodatkowe	wsparcie	długo-
falowych	 programów	 innowacji	 pracow-
niczych	 (czyli	 ustrukturyzowanego	 po-
dejścia	do	pobudzania	i	wykorzystywania	
pełni	 potencjału	 biznesowego	 i	 ambicji	
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pracowników,	w	celu	kreowania	 i	 rozwi-
jania	innowacyjnych	pomysłów),	jak	rów-
nież	jako	oddzielne	filozofie,	na	podstawie	
których	przedsiębiorstwa	te	funkcjonują	
(np.	 metodyka	 Design	 Thinking)	 lub	 też	
jako	inicjatywy	ad-hoc.	

Poniżej	przedstawiamy,	zagregowane	
w	syntetyczny	sposób,	zestawienie	wy-
branych	 metod	 i	 narzędzi	 oraz	 krótkie	
opisy	 tych,	 których	 wdrażanie	 obser-
wujemy	w	praktyce	i	możemy	je	zareko-
mendować.	

Jednocześnie	polecamy	lekturę	publi-
kacji	PwC	oraz	Koalicji	na	rzecz	Polskich	
Innowacji	 pt.	 „Uśpiony	 potencjał.	 Jak	
obudzić	 innowatorów	 wśród	 pracow-
ników?”,	 w	 której	 będą	 mogli	 Państwo	
zapoznać	 się	 zarówno	 z	 praktycznymi	
aspektami	 wdrażania	 systemów	 inno-
wacji	pracowniczych,	jak	również	z	kon-
kretnymi	case	study,	przedstawiającymi	
systemy	innowacji	pracowniczych	funk-
cjonujące	 w	 ramach	 przedsiębiorstw	
takich,	jak	m.in.:	Henkel,	IBM,	ING	Bank	
Śląski,	 innogy,	 Link4,	 Grupa	 Maspex,	
Wolters	Kluwer,	ZUS	czy	PwC.

Czasem warto skorzystać 
z pomocy

Dobrym	sposobem	na	wsparcie	 pro-
cesów	innowacyjności	pracowniczej	jest	
skorzystanie	ze	wsparcia	zewnętrznych	
ekspertów	 i	trenerów,	którzy	wcielając	
się	w	rolę	swego	rodzaju	facylitatorów	
procesu,	pomagają	w	procesie	genero-
wania	 oraz	 późniejszej	 walidacji	 pomy-
słów	na	 innowacje.	Wartość	z	zaanga-
żowania	zewnętrznych	podmiotów	wiąże	
się	z	dwoma	podstawowymi	wartościa-
mi,	 tj.	 spojrzeniem	 z	 zewnątrz	 oraz	
wprowadzeniem	 do	 organizacji	 nowych	
metod	oraz	narzędzi	wspierających	kre-
acje	i	implementację	innowacji.	Podmiot	
zewnętrzny	 rzadko	 kiedy	 ma	 większą	
wiedzę	 na	 temat	 działalności	 bizneso-
wej	 organizacji,	 z	 którą	 współpracuje	
w	roli	trenera	lub	doradcy	i	to	wcale	nie	
jest	 ich	 słabością.	 To	właśnie	 połącze-
nie	dogłębnej	wiedzy	pracowników	co	do	
procesów	oraz	 technologii	 funkcjonują-
cych	w	ich	miejscu	pracy	oraz	świeżego	
i	 nieszablonowego	 podejścia	 trenerów	
zewnętrznych,	 wspieranych	 dodatkowo	
wachlarzem	 różnych	 technik	 oraz	 na-
rzędzi	kreatywnych,	daje	niespodziewa-
nie	dobre	rezultaty.	

Eksperci	 oraz	 trenerzy	 PwC	 anga-
żowani	 są	 przez	 klientów	 do	 różnego	
typu	 wyzwań	 związanych	 z	 procesem	
kreowania	innowacji.	Najczęściej	wspie-
ramy	wewnętrzne	zespoły	pracowników	
naszych	klientów	w	procesie	poszukiwa-
nia	nowych	pomysłów	na	produkty/usłu-
gi,	szukaniu	usprawnień	wewnątrz,	np.	

w	zakresie	obsługi	klienta	lub	optymali-
zacji	procesów	produkcyjnych.

W	 ramach	 naszej	 pracy	 poznaliśmy	
i	 stosowaliśmy	 dziesiątki	 różnych	 na-
rzędzi	oraz	metod	i	możemy	stwierdzić,	
że	 nie	 ma,	 a	 przynajmniej	 my	 nie	 zna-
my,	zestawu	narzędzi,	które	sprawdzają	
się	zawsze	 i	wszędzie.	Sztuką	 jest	nie	
sama	znajomość	narzędzi,	ale	ich	odpo-
wiedni	dobór	do	danego	wyzwania	oraz	
kultury	organizacyjnej,	w	jakiej	dane	na-
rzędzia	mają	być	stosowane.	Używając	
narzędzi	 oraz	 metod,	 często	 je	 mody-
fikujemy,	 łączymy	ze	sobą	 lub	wykorzy-
stujemy	tylko	wybrane	kroki	danej	meto-
dologii	–	słowem,	wykorzystujemy	to,	co	
faktycznie	wniesie	wartość	do	procesu	
kreowania	 innowacji,	 a	 nie	 koniecznie	
będzie	zgodne	z	pierwotnymi	założenia-
mi	oraz	standardami	danego	narzędzia	
lub	metodologii.

Przykładowe	 metody,	 które	 wykorzy-
stujemy	 w	 naszej	 pracy,	 to	 m.in.	 ro-
leplaying	 (odgrywanie	 ról,	 np.	 poprzez	
zaaranżowanie	sytuacji,	w	której	zarząd	
wciela	się	w	rolę	pracownika	produkcyj-
nego,	by	lepiej	zrozumieć	ich	wyzwania),	
paradoksy,	 myślenie	 przez	 analogię,	
szybkie	 projektowanie	 z	 wykorzysta-
niem	 szkicownika	 czy	 technika	 sześciu	
myślowych	kapeluszy	Edwarda	de	Bono.	

Jedną	 z	 wartych	 przytoczenia	 tech-
nik	 jest	 SCAMPER.	 Podstawą	 metody	
SCAMPER	wcale	nie	jest	szukanie	inno-
wacji	w	 rozumieniu	wymyślenia	 czegoś	
nowego,	a	przekształcanie	 już	 istnieją-
cych	rozwiązań	w	taki	sposób,	aby	zaini-
cjowana	zmiana	stała	się	rozwiązaniem.	
Sposób	działania	metody	SCAMPER	kry-
je	się	 za	 rozwinięciem	akronimu	nazwy	
–	 po	 określeniu	 problemu	 i	 celu,	 który	
chcemy	 osiągnąć,	 możemy	 zastoso-
wać	 siedem	 metod	 przekształceń,	 aby	
finalnie	 wykreować	 nowe	 rozwiązania.	
Metody	 te	 to	 kolejno	 S	 (substitute)	
–	 próba	 zastąpienia,	 C	 (combine)	 –	 łą-
czenie,	A	 (adapt)	 –	przystosowanie,	M	
(modify)	 –	 modyfikacja,	 P	 (put	 to	 ano-
ther	use)	–	zmiana	pierwotnego	zasto-
sowania,	 E	 (eliminate)	 –	 eliminacja,	 R	
(reverse)	 –	 odwrócenie.	 Zastosowanie	
metody	 pozwala	 dojść	 do	 bardzo	 cie-
kawych	 wniosków	 oraz	 wygenerowania	
nowej	 wartości	 dodanej	 z	 produktów/
usług/procesów,	które	wydać	się	mogą	
na	pierwszy	rzut	oka	dobrze	znane	oraz	
niezwiązane	z	innowacyjnością.

Spójrz oczyma odbiorcy inno-
wacji

Do	najbardziej	znanych	metod	kreacji	
należy	Design	Thinking.	W	uproszczeniu,	
jest	to	kompleksowa	metodologia	bazu-
jąca	na	odkrywaniu	i	faktycznym	zrozu-

mieniu	potrzeb	np.	użytkownika	danego	
produktu	lub	procesu.	Punktem	wyjścia	
jest	końcowy	odbiorca	i	jego	realne	pro-
blemy,	a	podstawą	tworzenia	 innowacji	
jest	wcielenie	się	przez	autora	pomysłu	
w	 jego	rolę	 i	próba	zrozumienia,	czego	
faktycznie	potrzebuje.	Najczęściej,	my-
śląc	o	metodzie	Design	Thinking,	mamy	
na	myśli	wcielenie	się	w	rolę	klienta	i	zro-
zumienie,	 jakiego	 produktu/usługi	 ten	
potrzebuje	i	dlaczego,	jednak	w	zakresie	
wykorzystania	 tej	 metody	 na	 potrzeby	
innowacji	pracowniczych	nie	powinniśmy	
ograniczać	 się	 jedynie	 do	 spojrzenia	
z	 perspektywy	 zewnętrznych	 klientów	
naszych	organizacji.	Wcielenie	się	przez	
pracowników	naszych	organizacji	w	rolę	
swoich	 kolegów	 z	 innych	 działów,	 czy	
kierowników	w	rolę	członków	ich	zespo-
łu,	może	przynieść	doskonałe	rezultaty	
w	 zakresie	 wdrażania	 innowacji	 proce-
sowych	wewnątrz	organizacji.	Doskona-
łym	przykładem	może	być	kwestia	wpro-
wadzania	 innowacji	 na	 linii	 współpracy	
biznesu	z	IT	–	zrozumienie	perspektywy	
biznesowego	 użytkownika	 narzędzi	 in-
formatycznych	 przez	 specjalistów	 IT	
może	pomóc	w	wygenerowaniu	pomysłu	
na	 wprowadzenie	 nowej,	 innowacyjnej	
funkcjonalności	teleinformatycznej,	któ-
ra	pomoże	w	codziennej	pracy	jej	użyt-
kownikom.	Należy	również	pamiętać,	że	
wykorzystywanie	w	ramach	naszych	or-
ganizacji	 wewnętrznych	 sesji	 opartych	
o	podstawy	metodologii	Design	Thinking	
może	być	wsparciem	nie	tylko	w	zakre-
sie	 generowania	 innowacji.	Samo	spoj-
rzenie	na	problem	oczyma	użytkownika	
końcowego	 to	 pierwszy	 z	 pięciu	 stan-
dardowych	kroków,	które	zakładają:
1.		empatyzację	 –	 zrozumienie	 potrzeb	

jednostek,	których	problemy	chcemy	
wyeliminować	 naszym	 rozwiązaniem	
innowacyjnym.

2.		definiowanie problemu	–	zdefiniowa-
nie	problemu	z	perspektywy	użytkow-
nika	końcowego.

3.	 generowanie pomysłów	 –	 zebranie	
jak	największej	liczby	pomysłów	adre-
sujących	problem	oraz	ich	ocena.	

4.		prototypowanie	 –	 przygotowanie	
prototypu	rozwiązania	w	jak	najkrót-
szy	i	najtańszy	sposób.

5.		Testowanie	–	sprawdzenie	trafności	
rozwiązania	 z	 użytkownikami	 końco-
wymi	 w	 kontekście	 zaadresowania	
ich	potrzeb.	
Skutecznych	 implementacji	 metodo-

logii	 Design	 Thinking	 można	 wskazać	
bardzo	 wiele,	 wymieniając	 niemalże	
wszystkie	 duże	 firmy	 technologiczne,	
które	 aktualnie	 prężnie	 się	 rozwijają.	
Wśród	 nich	 możemy	 wymienić	 między	
innymi	takich	gigantów,	jak	Apple,	IBM,	
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PepsiCo,	Nike	czy	Nordstrom.	Do	bar-
dzo	 ciekawych	 implementacji	 należy	
przede	 wszystkim	 wdrożenie	 Design	
Thinking	 jako	 podstaw	 tworzenia	 no-
wych	 pomysłów	 w	 jednej	 z	 najbardziej	
postępowych	firm	na	świecie	–	Google.	
Veronique	Lafargue,	 jedna	z	czołowych	
dyrektor	 strategii	 w	 strukturach	 Go-
ogle,	 przedstawia	 proces	 kreowania	
pomysłów	 giganta	 z	 Doliny	 Krzemowej	
w	 trzech	 krokach	 –	 poznaniu	 klienta,	
myśleniu	 „razy	 10”	 i	 prototypowaniu.	
Myślenie	 „razy	 10”	 i	 prototypowanie	
to	znane	metody,	opierające	się	na	 jak	
największej	 skalowalności	 swoich	 roz-
wiązań	 (czyt.	 dążeniu	 do	 rozwiązywa-
nia	 problemów	 na	 dużą	 skalę).	 Zaś	
pierwszy	etap	–	poznanie	klienta,	
jest	bezpośrednim	przełożeniem	
założeń	Design	Thinking	na	za-
danie,	które	Google	lubi	podkre-
ślać	 jako	 najważniejsze	 –	 aby	
rozwiązać	 duży	 problem,	 mu-
simy	 najpierw	 zrozumieć	 osobę,	
dla	której	go	rozwiązujemy.	Taki	spo-
sób	na	innowacje	prowadzi	do	podobnej	
konkluzji,	co	w	przypadku	wdrażania	in-
nowacyjnych	narzędzi	w	 firmach	 –	 zło-
tego	 środka	 zwyczajnie	 nie	ma,	 a	 jeśli	
chcemy	skutecznie	rozwiązać	problem,	
musimy	 najpierw	 nasze	 rozwiązanie	
spersonalizować,	 czyli	w	 tym	przypad-
ku,	wejść	w	skórę	odbiorcy	rozwiązania	
i	 prawdziwie	 zrozumieć	 istotę	 proble-
mu.	I	właśnie	takie	działania	powinny	być	
propagowane	w	firmach	–	przy	wdraża-
niu	metody	Design	Thinking	nie	potrze-
bujemy	dużych	 zasobów	ani	 działań	 lo-
gistycznych.	 Kluczowe	 jest	 skuteczne	
wytłumaczenie	pracownikom,	przez	jaki	
pryzmat	 powinni	 patrzeć	 na	 problemy	
i	jak	podchodzić	do	ich	rozwiązywania.

Sposoby startupowców w kor-
poracjach

W	świecie	startupów,	w	szczególno-
ści	tych	związanych	z	szeroko	rozumia-
nym	ICT,	już	od	lat	funkcjonuje	zjawisko	
hackathonów.	Dla	dobrego	zrozumienia	
tego	zagadnienia	należy	wyobrazić	sobie	
odbywające	się	w	ciągu	1-3	dni	kilkudzie-
sięciogodzinne,	intensywne	sesje	służą-
ce	 rozwiązaniu	 konkretnego	 problemu,	
w	którym	biorą	udział	programiści	oraz	
inne	 osoby	 związane	 z	 obszarem	 roz-
woju	 oprogramowania.	 Wynikiem	 hac-
kathonów	 mają	 być	 nie	 tylko	 pomysły,	
jak	rozwiązać	wskazane	przez	organiza-
torów	wydarzenia	problemy,	ale	przed-
stawić	też	wstępny	prototyp	w	postaci	
działającego	kodu.	

Choć	 pierwotnym	 zamysłem	 hacka-
thonów	było	skłonienie	programistów	do	
pracy	 w	 krótkich	 sprintach	 i	 szybkiego	

prototypowania,	to	coraz	częściej	hacka-
thony	organizowane	są	jako	wewnętrzne	
maratony	projektowe	korporacji,	podczas	
których	 pracownicy	 w	 małych	 grupach	
budują	 prototyp	 rozwiązania	 problemu	
i	uczestniczą	w	burzy	mózgów	przy	kre-
owaniu	nowego	produktu/usługi.	Niestan-
dardowa	 forma	 przedsięwzięcia	 zmusza	
pracowników	do	wyrwania	się	z	codzien-
nej	rutyny,	wyjścia	poza	ramy	swoich	ról	
i	obowiązków,	a	także	pozwala	na	zatarcie	
hierarchii	stanowisk	(w	zespołach	wszy-
scy	 traktowani	 są	 na	 równi),	 przez	 co	
atmosfera	

staje	
się	swobodna,	z	kolei	brak	presji	sprzy-
ja	 dzieleniu	 się	 swoimi	 pomysłami.	 Co	
więcej,	 interdyscyplinarny	 skład	 drużyn	
sprawia,	 że	 uczestnicy	 mogą	 liczyć	 na	
wsparcie	 osób	 z	 innych	 działów,	 z	 któ-
rymi	 mimo	 tego	 samego	 miejsca	 za-
trudnienia	 często	 nie	 mają	 kontaktu.	
W	 efekcie	 w	 jednym	 miejscu	 spotykają	
się	różne	środowiska	firmy,	a	ludzie	pra-
cując	zespołowo,	poznają	się,	pomagają	
w	 doskonaleniu	 umiejętności,	 nawiązu-
ją	 współpracę	 międzydepartamentową	
oraz	 dialog	 pomiędzy	 tworzącymi	 tech-
nologie	 a	 jej	 użytkownikami.	 Świetnym	
dowodem	skuteczności	hackathonów	są	
trzy	 niezwykle	 popularne	 hasła	XXI	wie-
ku	–	oś	czasu,	czat	i	 lajki,	czyli	wszyst-
kim	 znane,	 flagowe	 funkcje	 Facebooka.	
Społecznościowy	gigant	z	San	Francisco	
zorganizował	jak	dotąd	już	ponad	50	hac-
kathonów.	 Hackathony	 inspirują,	 two-
rzą	 środowisko	 przyjazne	 kreatywności	
i	prowadzą	do	opracowania	konkretnego	
rozwiązania,	 możliwego	 do	 zaimplemen-
towania	 w	 stosunkowo	 krótkim	 czasie,	
tym	samym	wyzwalając	w	pracownikach	
przedsiębiorczość	 i	 zapał	 do	 innowacji,	
co	finalnie	ma	przerodzić	się	w	kreowanie	
nowych	rozwiązań	wewnątrz	firmy.

Naukowe podejście do kre-
owania innowacji

TRIZ,	czyli	Teoria	Rozwiązywania	Inno-
wacyjnych	 Zagadnień,	 to	 potwierdzona	
w	praktyce	biznesowej,	analityczna	me-
toda	do	generowania	pomysłów	innowa-
cyjnych,	 które	 mają	 nadawać	 kierunek	

oraz	 wspierać	 realizacje	 strategii	 biz-
nesowej.	TRIZ	opiera	się	o	założenie,	że	
kreowanie	innowacji	nie	musi	być	jedynie	
oparte	o	 indywidualne	umiejętności	naj-
lepszych	 pracowników,	 a	 zastosowanie	
uporządkowanego,	 analitycznego	 podej-
ścia	 do	 tworzenia	 innowacji	 może	 dać	
o	wiele	 lepsze	rezultaty	niż	oczekiwanie	
na	 przebłysk	 geniuszu	 naszych	 kluczo-
wych	talentów.	Metodyka	TRIZ	powsta-
ła	dzięki	długoletnim	analizom	procesów	
powstawania	 patentów	 i	 rodzenia	 się	
innowacji.	 W	 ten	 sposób	 powstał	 zbiór	
standardowych	 rozwiązań	 i	 narzędzi	
analitycznych,	 który	 dzięki	 swojej	 uni-

wersalności	 i	 powtarzalności	 pozwala	
w	 sposób	 efektywny	 rozwiązywać	

problemy.	Cały	proces	korzysta-
nia	z	TRIZ	opiera	się	na	bardzo	
prostych	zasadach	–	określa-
my	 nasz	 problem,	 następnie	
przeglądamy	 dostępne	 roz-

wiązania	i	aplikujemy	schemat	
rozwiązania	 podobnego	 do	 na-

szej	sytuacji,	odpowiednio	go	ada-
ptując	do	naszej	organizacji.	Metodo-

logia	doczekała	się	licznych	implementacji	
na	całym	świecie	(m.in.	w	takich	korpo-
racjach	jak	GE,	Shneider	Electrics,	Intel	
czy	Hyundai),	lecz	do	najbardziej	spekta-
kularnych	należy	wdrożenie	w	Samsung	
Electronics.	 Koreański	 lider	 technologii	
jako	 jeden	 z	 pierwszych	 wdrożył	 TRIZ	
na	 dużą	 skalę	 w	 swojej	 organizacji,	 co	
już	w	 pierwszym	 roku	 (2003)	 pozwoliło	
Samsungowi	 zarejestrować	 ponad	 50	
nowych	patentów,	wśród	których	między	
innymi	 kryła	 się	 względnie	 mała	 zmiana	
konstrukcyjna	w	odtwarzaczu	DVD	–	na	
której	 firma	 zaoszczędziła	 ponad	 100	
milionów	dolarów	w	samym	2004	roku.	
Obecnie	 metodyka	 TRIZ	 stanowi	 pod-
stawę	 całego	 schematu	 produkcyjnego	
firmy,	a	to	wszystko	dzięki	temu,	że	już	
przed	 ponad	 dekadą	 Samsung	 nie	 bał	
się	 zainwestować	 ogromnych	 środków	
w	rozwój	swoich	pracowników	–	co,	 jak	
widać	po	dzisiejszej	pozycji	konkurencyj-
nej	firmy,	opłaciło	się.

Skala i efektywność dzięki 
technologii

Podczas	 zachęcania	 pracowników	
do	kreatywności	 i	zaangażowania	w	in-
nowacyjność	 firmy	 należy	 liczyć	 się	 ze	
skalą	przedsięwzięcia.	O	ile	w	przypadku	
niewielkiej	grupy	pracowników	wyłapanie	
pojedynczych	pomysłów	i	wybranie	tych	
najlepszych	nie	jest	trudnym	zadaniem,	
o	 tyle	 w	 przypadku	 dużych	 firm	 takie	
zadanie	 staje	 się	 problematyczne,	 nie	
mówiąc	 o	 dużym	 ryzyku	 przeoczenia	
„gwiazdy”.	 Jak	 więc	 usystematyzować	
ogromną	 liczbę	pomysłów,	 tak	aby	wy-
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łowić	 pomysły	 o	 wysokim	 potencjale	
i	 jednocześnie	 nie	 analizować	 każdego	
pomysłu	z	osobna?	

Katalizatorem	 przepływu	 pomysłów	
między	 pracownikami	 a	 szerszym	 gro-
nem	odbiorców	w	firmie	mogą	być	tzw.	
idea	management	software,	 czyli	 plat-
formy,	 dzięki	 którym	 każdy	 z	 pracow-
ników	może	w	ciągu	chwili	 opublikować	
wewnątrz	 firmy	 swój	 nowatorski	 po-
mysł,	jak	i	zgłosić	problem,	który	napo-
tkał.	Na	 takim	schemacie	działa	 znane	
na	całym	świecie	oprogramowanie	Spi-
git	 (partner	 PwC).	 System	 ten,	 mimo	
szerokiego	spektrum	zastosowań,	 jest	
banalnie	 prosty	 w	 obsłudze	 –	 przy-
pomina	 tablicę	 Facebooka,	 na	 której	
użytkownicy	 zamieszczają	 swoje	 inno-
wacyjne	pomysły,	a	inni	mogą	je	komen-
tować	 i	 oceniać.	Następnie	propozycje	
pracowników	przechodzą	 proces	 oceny	
wyłaniający	 te,	 które	 zostaną	 faktycz-
nie	 zrealizowane.	Warto	 zaznaczyć,	 że	
oprogramowanie	 sprawdza	 się	w	wielu	
branżach	 –	 wdrożenia	 Spigit	 zanoto-
wano	już	w	sektorach	finansowych	(Ci-
tibank),	 informatycznych	 (IBM),	 opie-
ki	 zdrowotnej	 (United	 Health	 Group)	
i	 FMCG	 (Unilever).	 Idea	 management		
software	zyskuje	na	popularności	z	uwa-
gi	na	łatwość	użytkowania	i	skuteczność	
w	ułatwianiu	 kreowania	pomysłów	 inno-
wacyjnych	 przez	 pracowników.	 Tego	 ro-
dzaju	 rozwiązania	mają	 również	 istotne	
znaczenie	 dla	 budowania	 kultury	 inno-
wacyjności,	 udostępniając	 pracownikom	
platformę	do	dyskusji	i	wymiany	opinii	co	
do	innowacji	w	ramach	organizacji.

Idąc	krok	dalej,	w	momencie,	gdy	licz-
ba	 oraz	 skala	 zgłaszanych	 pomysłów	
rośnie,	 osoby	 zarządzające	 programa-
mi	 innowacji	 pracowniczych	 powinny	
zastanowić	 się	 nad	 narzędziami,	 które	
mogą	 ułatwić	 im	 zarządzanie	 całością	
procesu,	a	w	szczególności	takimi	jego	
elementami,	 jak	 zgłaszanie	 inicjatyw	
przez	 pracowników,	 ocena	 inicjatyw	
oraz	 zarządzanie	 procesem	 ich	 rozwo-
ju	w	ramach	organizacji	aż	do	momentu	
podjęcia	 decyzji	 co	 do	 zasadności	 ich	
implementacji.	W	 odpowiedzi	 na	 ziden-
tyfikowaną	przez	nas	potrzebę	rynkową,	
opracowaliśmy	wspólnie	z	naszym	part-
nerem	 technologicznym	 –	 startupem	
Take	Task	–	kompleksowe	narzędzie	infor-
matyczne,	które	ma	za	zadanie	pomóc	
zarządzać	całym	procesem	zarządzania	
innowacją	pracowniczą	w	organizacjach	
różnej	 wielkości.	 Połączyliśmy	 naszą	
wiedzę	co	do	niezbędnych	funkcjonalno-
ści	z	perspektywy	prowadzenia	progra-
mów	 innowacji	 pracowniczych	 z	 tech-
nologią	Take	Taska	 i	wierzymy,	że	udało	
nam	 się	 stworzyć	 narzędzie	 przyjazne	

w	 obsłudze	 oraz	 przekładające	 się	 na	
realne	korzyści	w	zakresie	podniesienia	
efektywności	 działań	 w	 obszarze	 inno-
wacji	pracowniczych.	

Kiedy i jakie metody lub na-
rzędzia zastosować?

Czy	 wszystkie	 z	 wymienionych	 po-
wyżej	 metod	 oraz	 narzędzi	 przydadzą	
się	 i	 przyniosą	 korzyść	 dla	 wszystkich	
możliwych	typów	i	organizacji	z	różnych	
sektorów?	

Odpowiedź	brzmi	„nie”	–	dobór	odpo-
wiednich	 komponentów	 wspierających	
działania	z	zakresu	innowacji	pracowni-
czych	zależy	m.in.	od	otwartości	organi-
zacji	na	nowe	technologie	(warunek	klu-
czowy	dla	możliwości	zastosowania,	np.	
idea	 management	 software)	 lub	 tego,	
czy	w	naszej	opinii	 nasi	pracownicy	są	
gotowi	do	pracy	zespołowej	w	krótkich	
i	intensywnych	sprintach,	np.	w	ramach	
hackathonów.	 Musimy	 w	 tym	 kontek-
ście	pamiętać,	że	celem	wdrożenia	no-
wych	 narzędzi	 lub	 metod	 powinno	 być	
wspieranie	 działań	 z	 zakresu	 innowacji	
pracowniczych,	nie	zaś	stworzenie	do-
datkowych	 barier	 dla	 interesariuszy	
procesu.	

Na	 bazie	 naszych	 doświadczeń,	 za-
równo	własnych,	z	codziennej	pracy	we-
wnątrz	PwC,	jak	i	z	obserwacji	wynikają-
cych	ze	współpracy	z	naszymi	klientami,	
możemy	śmiało	stwierdzić,	że	warto	te-
stować	różnego	rodzaju	dodatkowe	na-
rzędzia	oraz	metody,	które	mogą	pobu-
dzić	kreatywność	naszych	pracowników	
lub	 bardziej	 kompleksowo	 zaadresować	
temat	 zarządzania	 obszarem	 innowacji	
pracowniczych.	 Odpowiedniego	 doboru	
adekwatnych	 dla	 Państwa	 organizacji	
metod	lub	narzędzi	można	dokonać,	te-
stując	 w	 ramach	 organizacji	 wybrane	
metody	 lub	 wybierać	 te,	 które	 spraw-
dziły	się	u	podobnych	do	nas	organizacji	
w	celu	zaadresowania	tych	samych	wy-
zwań,	z	jakimi	sami	się	borykamy.
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BERnhaRD GEGEnBauER, 
kierownik ds. dystrybucji energii w firmie Eaton

Sposoby zabezpieczania 
przed zagrożeniami wynikającymi 
z awarii w instalacjach elektrycznych
W budynkach komercyjnych o krytycznym znaczeniu energetycznym, takich 
jak zakłady przetwórcze, szpitale i fabryki, niezbędne jest ciągłe zasilanie 
energią elektryczną. Zapewnienie niezawodnego zasilania w takich budyn-
kach zależy od paneli dystrybucyjnych niskiego napięcia, które leżą u pod-
staw instalacji elektrycznej. Wymagania stawiane tym panelom, w szczegól-
ności gdy operacje i infrastruktura rozwijają się w czasie, pozostawiają te 
urządzenia niezwykle podatne na zwarcia łukowe. Jakie są konsekwencje 
zwarć łukowych? Czy zakłady produkcyjne robią wszystko, aby zminimalizo-
wać ryzyko ich wystąpienia?

Zwarcie	łukowe	to	duże	wyładowa-
nie	 energii	 elektrycznej	 pomiędzy	
dwoma	lub	większą	liczbą	przewo-

dów.	 Wyładowanie	 to	 przekłada	 się	 na	
ciepło,	 które	 może	 uszkodzić	 izolację	
przewodu	 i	 spowodować	 pożar	 elek-
tryczny.	 W	 systemie	 rozdzielnic	 nisko-
napięciowych	 poziom	 mocy	 stwarza	
poważne	niebezpieczeństwo.	Omawiane	
zwarcia	łukowe	mogą	osiągać	natężenie	
od	kilku	aż	do	tysięcy	amperów	i	są	bar-
dzo	 zróżnicowane	 pod	 względem	 mocy	
i	czasu	trwania.	Najczęstszymi	przyczy-
nami	zwarć	 łukowych	są	nieprawidłowe	
połączenia	 spowodowane	 korozją	 i	 wa-
dliwą	pierwotną	instalacją.	

Błędy	 łuku	 elektrycznego	 stanowią	
zagrożenie,	którego	nie	można	zignoro-
wać.	 Ogromny	 wzrost	 ciśnienia	 w	 pa-
nelu,	 dochodzący	 do	 25	 ton	 na	 metr	
kwadratowy,	 prowadzi	 do	 zdarzenia,	
które	można	nazwać	eksplozją.	Zacho-
dzi	 wówczas	 wysyłanie	 w	 powietrze	
różnych	 elementów,	 destrukcja	 insta-
lacji	 i	 może	 wystąpić	 zagrożenie	 życia	
osób	znajdujących	się	w	pobliżu	miejsca	
awarii.	Jeśli	ten	początkowy	wybuch	nie	
okaże	się	wystarczająco	szkodliwy,	jego	
następstwa	przynoszą	dalsze	zagroże-
nia,	 a	 mianowicie	 perspektywy	 długich	
przestojów	w	pracy	i	produkcji.

Nowe	 badania	 zlecone	 przez	 firmę	
Eaton	wskazują,	że	w	przypadku	typowe-
go	zakładu	przemysłu	spożywczego	koszt	
zaistnienia	 czasu	 przestoju	 produkcyj-
nego	 może	 wzrosnąć	 do	 40	 000	 EUR	
w	 ciągu	 24	 godzin.	 Pojawiają	 się	 rów-
nież	koszty	wymiany	rozdzielnicy,	poten-
cjalne	działania	prawne	i	utrata	dobrego	
wizerunku	firmy.	Krótko	mówiąc,	osoby,	
mienie	i	kontynuacja	działalności	są	na-
rażone	na	poważne	zagrożenie	zarówno	
w	 bezpośrednim	 okresie	 po	 awarii,	 jak	
i	w	dłuższej	perspektywie.

Pomimo	tych	oczywistych	zagrożeń,	
przy	analizie	bezpieczeństwa	w	komer-
cyjnych	budynkach	budowlanych	można	
łatwo	 pominąć	 rozdzielnice	 elektrycz-
ne.	 Sprzęt	 jest	 zwykle	 umieszczony	
poza	 zasięgiem	 wzroku,	 a	 dominujący	
pogląd	 jest	 taki,	 że	 rozdzielnica	 jest	
absolutnie	 bezpieczna,	 jeśli	 tylko	 jest	
zgodna	 z	 wymaganiami	 normy	 IEC	
61439	(Międzynarodowej	Komisji	Elek-
trotechnicznej).	

Wyniki	badań	przeprowadzonych	przez	
firmę	 Eaton	 sugerują,	 że	 zgodność	 ze	
standardem	może	nie	wystarczyć,	 aby	
zmaksymalizować	 ochronę	 przed	 tymi	
zagrożeniami	 –	 wyższy	 poziom	 bezpie-
czeństwa	 można	 osiągnąć,	 wdrażając	
nowe	technologie.	W	rezultacie	możliwe	

jest	dalsze	zmniejszenie	 ryzyka	wystą-
pienia	 katastrofalnej	 awarii	 łuku	 elek-
trycznego	i	jej	kosztownych	następstw.

Panele	 rozdzielcze	 niskiego	 napięcia	
są	sercem	instalacji	elektrycznych	przy	
dostawach	energii.	Właściciele	i	zarząd-
cy	budynków	są	prawnie	zobowiązani	do	
zapewnienia,	aby	zespół	rozdzielnic,	na-
pędzający	 procesy,	 spełniał	 wymagania	
określone	 przez	 IEC,	 międzynarodowe	
normy	 i	 jednostki	 oceny	 zgodności	 we	
wszystkich	dziedzinach	elektrotechniki.	
Firmy	 i	 zakłady	 produkcyjne	muszą	 za-
pewnić,	 że	 sprzęt	 jest	 projektowany,	
konstruowany	 i	przetestowany	zgodnie	
z	odpowiednią	wersją	normy	IEC	61439.	

Ogniska i konsekwencje 
zwarć łukowych

W	białej	księdze	firmy	Eaton	„Bezpie-
czeństwo	 i	 ryzyko	w	 instalacjach	 elek-
trycznych	 niskiego	 napięcia”	 ekspert	
ds.	 bezpieczeństwa	 elektrotechnicz-
nego	 Alfred	 Mörx	 wyjaśnia,	 że	 „celem	
planowania	i	realizacji	instalacji	niskiego	
napięcia	 jest	 osiągnięcie	 bezpieczeń-
stwa,	 z	 wyłączeniem	 ryzyka”.	 Oznacza	
to,	 że	właściciele	 i	 zarządcy	 budynków	
muszą	 zadbać	 o	 to,	 aby	 wszelkie	 za-
grożenia	 pozostałe	 po	 wprowadzeniu	
środków	 ochronnych	 były	 możliwie	 jak	
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najmniejsze	 i	 nie	 przekraczały	 „najwyższego	 dopusz-
czalnego	ryzyka”.	

Jednak	nawet	firmy,	które	spełniają	swoje	obowiązki	
prawne,	 nie	 są	 odporne	 na	 ryzyko	 wystąpienia	 zwarć	
łukowych.	 Z	 biegiem	 czasu	 przedsiębiorstwa	 energo-
chłonne	 mogą	 rozszerzyć	 działalność,	 dodając	 nowe	
instalacje	 do	 istniejących	 systemów.	 Skutkiem	 takiej	
ewolucji	 jest	to,	że	zespół	rozdzielnic	może	ulec	prze-
ciążeniom,	powodując	błędy	 łuku	elektrycznego,	w	ten	
sposób	 nie	 tylko	 niszcząc	 cenną	 własność	 i	 aktywa,	
w	tym	instalację,	ale	również	poważnie	zakłócając	cią-
głość	 działalności	 i	 potencjalnie	 zagrażając	 ludzkiemu	
życiu.	

W	niektórych	przypadkach	może	się	zdarzyć,	że	wy-
brana	rozdzielnica	całkowicie	nie	nadaje	się	do	wyzna-
czonego	 zastosowania,	 co	 może	 powodować	 jej	 nie-
bezpieczne	przegrzania.	W	innych	przypadkach	zwarcie	
łukowe	może	wynikać	z	nieprawidłowego	działania	urzą-
dzeń,	niedostatecznego	serwisowania	 lub	pracy	w	go-
rących	czy	wilgotnych	warunkach.

Zwarcia	łukowe	mogą	również	wystąpić,	jeśli	inżynier	
serwisujący	 upuści	 narzędzie	 przewodzące	 na	 szynę	
zbiorczą	 podczas	 pracy	 rozdzielnicy.	 Ten	 scenariusz	
jest	prawdopodobny	podczas	instalacji	lub	konserwacji,	
gdy	życie	ludzkie	jest	najbardziej	narażone	na	niebezpie-
czeństwo.	 Istnieje	 również	 możliwość,	 że	 niszczyciel-
skie	 zwarcie	 łukowe	zostanie	wywołane	przez	coś	tak	
banalnego,	jak	małe	zwierzę,	które	dostało	się	do	roz-
dzielnicy.	Takie	przypadki	zostały	już	udokumentowane.

Częściowe	 lub	 całkowite	 zniszczenie	 systemu	 dys-
trybucji	 energii	 nieuchronnie	 doprowadza	 do	 przerw	
w	działalności	zakładu	lub	firmy,	które	mogą	trwać	kilka	
dni,	tygodni,	a	nawet	miesięcy.	Kluczowym	spostrzeże-
niem	 jest	 fakt,	 że	szkody	w	następstwie	takiej	awarii	
(koszty	 powstałe	w	 trakcie	 przerw	w	pracy)	 znacznie	
wzrastają,	im	dłuższa	jest	taka	przerwa.	

Obiekty	 komercyjne	o	 krytycznych	potrzebach	ener-
getycznych	są	szczególnie	podatne	na	awarie	zasilania.	
Niezawodność	systemu	i	ciągłość	zasilania	są	niezbęd-
ne.	Ostatecznie	nagła	utrata	mocy	w	trakcie	procesu	
przemysłowego	 może	 oznaczać,	 że	 cenne	 produkty	
muszą	 zostać	 zniszczone.	 Koszty	 początkowej	 awarii	
wzrastają	bardzo	szybko,	na	przykład	jeśli	niebezpiecz-
ne	substancje	 lub	materiały	wymagają	pilnej	utylizacji,	
żeby	uniknąć	zanieczyszczenia	środowiska.

Niniejsza	 biała	 księga	 zawiera	 szczegółową	 ekono-
miczną	 ocenę	 całkowitych	 kosztów,	 z	 jakimi	mogą	 się	
zmierzyć	firmy	w	przypadku	wystąpienia	błędu	łuku	elek-
trycznego,	prezentuje	ona	szacowane	koszty	przesto-
jów	na	godzinę	w	typowych	zastosowaniach.	Całkowite	
koszty	w	następstwie	 takiej	 awarii,	w	okresie	24-go-
dzinnym,	w	tym	utrata	zysków,	koszty	czyszczenia	i	po-
nownego	uruchomienia	oraz	dodatkowe	koszty,	takie	jak	
kary	za	nieprzestrzeganie	terminów	dostawy,	mogą	wy-
nieść	nawet	40	000	EUR.	Obliczenia	te	opierają	się	na	
średniej	 produkcji	 lub	 zakładzie	 napełniającym	w	prze-
myśle	spożywczym	i	przekładają	się	na	rosnące	z	godzi-
ny	na	godzinę	koszty.

Warto	też	pamiętać,	że	typowy	koszt	wymiany	roz-
dzielnicy	 wynosi	 około	 300	 000	 EUR,	 podczas	 gdy	
proces	 projektowania,	 produkcji	 i	 instalowania	 części	
zamiennych	może	potrwać	do	sześciu	tygodni.	W	tym	
czasie	obiekt	jest	skutecznie	wykluczony	z	działania.

 Elastyczna konfi guracja systemu
monitorowania osłon

 Szeroka gama wykonań standardowych

 Łatwe i przejrzyste sterowanie funkcją ryglowania
oraz stopu awaryjnego

 Szybkie podłączenie za pomocą złącz M12

www.schmersal.pl

Blokada elektromagnetyczna
AZM201 w kombinacji
z panelami BDF200

Tworzymy bezpieczne
miejsca pracy.



Zmniejszanie ryzyka awarii  
– dobre praktyki

Podczas	gdy	przedsiębiorstwa	muszą	
spełniać	minimalne	wymagania	określo-
ne	w	normie	IEC	61439,	art.	6	ust.	2	
dyrektywy	 89/391/EEC	 podkreśla,	 że	
pracodawcy	 powinni	 rozważyć	 tech-
nologię	 „najnowszej	 generacji”	 w	 celu	
stworzenia	 bezpiecznych	 warunków	
pracy.	 Według	 Mörxa,	 najnowocze-
śniejsza	 technologia,	 taka	 jak	 ochrona	
przed	zwarciami	 łukowymi,	 jest	kluczo-
wym	 sposobem,	 którego	 pracodawcy	
powinni	użyć	w	celu	zmniejszenia	moż-
liwych	 szkód	 w	 następstwie	 tychże	
awarii	 i	 zwiększenia	 ochrony	 pracow-
ników,	 wykraczając	 jednocześnie	 poza	
minimalne	wymogi.	Zespoły	 rozdzielnic,	
które	spełniają	jedynie	minimalne	wymo-
gi	bezpieczeństwa,	najprawdopodobniej	
spadną	 poniżej	 najwyższego	 dopusz-
czalnego	 poziomu	 ryzyka	 w	 kierunku	
prawdziwego	 zagrożenia,	 gdy	 wystąpi	
awaria.	W	przypadku	podjęcia	dodatko-
wych	 działań	 zabezpieczających	 można	
zmniejszyć	 ryzyko	 uszkodzenia	 instala-
cji	 i/lub	przerwy	w	pracy,	 które	 to	wy-
stępują	w	następstwie	awarii.	To	samo	
dotyczy	uszczerbku	na	zdrowiu	pracow-
ników	 pracujących	 w	 zakładach	 lub	 ich	
otoczeniu.	 Zestawy	 rozdzielnic	 niskie-
go	 napięcia	 wyposażone	 w	 dodatkowe	
środki	ochronne	posiadają	pewien	rodzaj	
„rezerwy	bezpieczeństwa”.

Aby	 maksymalnie	 zwiększyć	 bezpie-
czeństwo,	dwie	najbardziej	skuteczne	

strategie	to	najpierw	monitoring	nad-
zwyczajnych	skoków	temperatur,	któ-
re	 mogą	 wskazywać	 na	 nadchodzącą	
awarię,	a	następnie	upewnienie	się,	że	
w	przypadku	zwarcia	łukowego	zdarze-
nie	zostanie	zidentyfikowane	w	czasie	
rzeczywistym,	 a	 rozdzielnica	 szybko	
wyłączona,	 w	 ten	 sposób	 minimalizu-
jąc	uszkodzenia	samego	panelu,	a	tak-
że	podłączonego	do	niej	sprzętu.

W	 monitorowaniu	 temperatury	 tra-
dycyjne	 zastosowanie	 obrazowania	
termicznego	 charakteryzuje	 się	 ogra-
niczoną	 migawką,	 która	 niekoniecznie	
obejmuje	wszystkie	główne	obszary	roz-
dzielnicy,	 a	 w	 niektórych	 przypadkach	
nie	pokazuje	ona	nawet	najważniejszych	
szyn.	Dlatego	warto	wykorzystać	nową	
technologię,	która	w	sposób	ciągły	mo-
nitoruje	 trendy	 temperatur	w	 krytycz-
nych	punktach	i	bezprzewodowo	wysyła	
dane	do	oddzielnego	kontrolera,	umożli-
wiając	inżynierom	analizowanie	poziomu	
ciepła	z	wybranego	okresu	i	przeprowa-
dzenie	 dalszych	 badań	 lub	 konserwacji	
prewencyjnej.	

Aby	 ocenić	 poziom	 ryzyka	 i	 właściwie	
zareagować,	eksperci	z	firmy	Eaton	zale-
cają,	aby	odpowiednie	osoby	zarządzające	
w	budynkach	komercyjnych	o	krytycznym	
znaczeniu	energetycznym	przeanalizowa-
ły	szereg	zasadniczych	pytań:

Jakie	są	techniczne	skutki	awarii	ze-
społu	rozdzielnicy?

Jak	 duże	 są	 szkody	 w	 następstwie	
takiej	awarii?

Jakie	są	możliwe	skutki	awarii	zespo-
łu	rozdzielnicy	dla	obsługujących	go	pra-
cowników?

Jak	 poważne	 są	 szkody	 dla	 dobrego	
wizerunku	firmy	z	powodu	niedotrzyma-
nia	terminów	dostaw?

Jakie	 są	 skutki	 awarii	 zespołu	 roz-
dzielnicy	dla	środowiska?



jest kierownikiem ds. dystry-
bucji energii w firmie Eaton. 
Zajmuje to stanowisko od 
roku i jest odpowiedzialny 

za dział niskonapięciowych systemów 
IEC w Hengelo, Wiedniu oraz nadzoruje 
działalność związaną z IEC w zakresie 
systemów niskiego napięcia na całym 
świecie. Bernhard dołączył do Eaton 
poprzez przejęcie Moeller. W latach 2005-
-2009 kierował działem systemów Moeller 
w Bonn w Niemczech. Pełnił różne funkcje 
w organizacji Eaton, takie jak lider badań 
i rozwoju w zakresie systemów niskiego 
napięcia, kierownik zarządzania produk-
tem, kierownik operacji blacharskich 
i kierownik linii produktów, a także dyrek-
tor LV i MV PL w regionie EMEA. W ciągu 
ponad 28 lat pracy zdobył solidne 
doświadczenie w marketingu, sprzedaży, 
R&D i działalności operacyjnej. Bernhard 
posiada wykształcenie w zakresie inżynie-
rii mechanicznej i elektrycznej zdobyte 
w Wyższej Szkole Karlstein w Austrii.

Bernhard 
gegenbauer
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Praktyczne szkolenie – Bezpieczeństwo ma-
szyn: wymagania dla systemów sterowania, 
funkcje bezpieczeństwa, wprowadzenie do 
programu SISTEMA.
Rozwiązanie:	 Dwudniowe	 szkolenie	 obejmujące	 praw-

ne	 podstawy	 bezpieczeństwa	 maszyn,	 elementy	 oceny	
ryzyka,	 identyfikację	 i	 realizację	 funkcji	 bezpieczeństwa,	
wyznaczanie	 wymaganego	 poziomu	 PL	 i	 SIL,	 podstawy	
projektowania,	 doboru	 i	 integracji	 elementów	 systemów	
sterowania	 związanych	 z	 bezpieczeństwem,	 praktyczne	
przykłady	realizacji	systemów	bezpieczeństwa	oraz	przed-
stawienie	programu	SISTEMA	wspomagającego	wyznacza-
nie	Poziomu	Zapewnienia	Bezpieczeństwa	zgodnie	z	normą		
EN	ISO	13849-1.	

Rekomendacja:		Praktyczna	znajomość	bezpiecznej	kon-
strukcji	 systemów	 sterowania	 maszyn	 jest	 nie	 tylko	 klu-
czowa	z	punktu	widzenia	bezpieczeństwa	w	zakładzie,	ale	
także	 poprawia	 kilka	 aspektów	 wydajności	 i	 efektywności	
produkcji.	Po	pierwsze	mniej	wypadków	przy	pracy	to	mniej	
przestojów,	inspekcji	i	ewentualnych	wypłat	odszkodowań.	
Po	drugie	 prawidłowo	dobrane	 i	 zamontowane	 komponen-

ty	 nie	 ograniczają	 wydajności	 pracy	 przy	 maszynach.	 Po	
trzecie	edukacja	działu	BHP,	konstrukcyjnego	czy	utrzyma-
nia	 ruchu	 ułatwia	 uzgodnienie	 wymagań	 bezpieczeństwa	
z	możliwościami	technicznymi.	To	z	kolei	usprawnia	i	przy-
spiesza	ustalanie	założeń	projektowych,	uruchomienia	oraz	
remonty	maszyn.	Wniosek:	Bezpieczeństwo	to	także	inwe-
stycja!

Łukasz wiatrzyk, dyrektor ds. bezpieczeństwa maszyn, 
schmersal-polska e. nowicka, m. nowicki sp.j.



Okiem audytora: 
Optymalizacja zużycia energii 
w zakładach produkcyjnych
Ograniczenie kosztów zużycia energii jest wyzwaniem dla każdego zakła-
du skłonnego podjąć walkę z marnotrawieniem środków, które w końcu 
można przeznaczyć na inne konstruktywne cele, choćby na wprowadzanie 
innowacji dających możliwości bardziej wydajnej rywalizacji konkurencyjnej. 
Punktem wyjścia do efektywnej optymalizacji zużycia energii powinna być 
gruntowna analiza, staranne zaplanowanie działań i ich ścisła kontrola. Nie-
zwykle istotna jest też świadomość ciągłości tego procesu. 

Powszechnie	wiadomo,	że	najbardziej	
wiarygodny	kierunek	w	tym	zakresie	
może	wyznaczyć	funkcjonalny	audyt	

energetyczny.	 Dostarczy	 on	 odpowiedzi	
na	 najbardziej	 nurtujące	 pytania.	 Jakie	
kwoty	i	w	które	rozwiązania	warto	zain-
westować	 oraz	 po	 jakim	 czasie	 można	
oczekiwać	 realnego	 zwrotu?	 O	 mean-
drach	efektywności	energetycznej	w	kon-
tekście	 polskich	 realiów	 rozmawiamy	
z	 markiem Koźmikiem, kierownikiem 
systemów zarządzania środowiskowego 
i energią w TÜV Rheinland polska.

Redakcja: Które miejsca w zakła-
dach produkcyjnych można uznać za 
najbardziej newralgiczne w zakresie 
ograniczenia zużycia mediów? gdzie 
można zaoszczędzić najwięcej i najła-
twiej?

marek Koźmik: Na	to	pytanie	nie	ma	
jednoznacznej	 odpowiedzi,	 ponieważ	
każda	firma	ma	swoją	własną	specyfikę.	
Coś,	 co	dla	 jednych	 jest	 łatwe,	 dla	 in-
nych	staje	się	długotrwałym	procesem.	
Na	pewno	należy	zacząć	od	zidentyfiko-
wania	obszarów	charakteryzujących	się	
największym	zużyciem	energii	oraz	tych,	
gdzie	mamy	najwięcej	możliwości	popra-
wy	istniejącego	stanu	rzeczy.	W	zakła-
dach	 produkcyjnych	 naturalnym	 celem	
staną	się:	zużycie	mediów	energetycz-
nych	 (np.	 gaz,	 prąd),	 park	 maszynowy	
oraz	zmiana	mentalności	 i	przyzwycza-
jeń	pracowników.	Niestety,	żadne	z	po-

wyższych	 nie	 jest	 drogą	 lekką,	 łatwą	
i	niskonakładową.	Aby	zidentyfikować	te	
obszary,	 potrzebny	 będzie	 ciągły	moni-
toring	zużycia	mediów,	który	pozwoli	na	
precyzyjne	 określenie,	 które	 z	 proce-
sów/maszyn	 zużywa	 najwięcej	 energii.	
Podniesienie	 świadomości	 pracowników	
poprzez	 wskazanie	 działań	 służących	
poprawie	 efektywności	 energetycznej	
również	 przyniesie	 wymierne	 efekty.	
Dzięki	temu	ukierunkujemy	nasze	działa-
nia	w	tych	obszarach,	które	są	najbar-
dziej	 energochłonne.	W	 Internecie	mo-
żemy	znaleźć	mnóstwo	poradników,	 jak	
prostymi	 sposobami	 oszczędzać	 ener-
gię,	 ale	 niektóre	 z	 nich	 w	 kontekście	
przedsiębiorstwa	 wymagają	 inwestycji,	
a	 ich	 efekty	 mogą	 pojawić	 się	 dopiero	
za	kilka	lat.	Pamiętajmy	jednak,	że	ceny	
energii,	 z	 uwagi	 na	 rosnące	 potrzeby	
i	 kurczenie	 się	 zasobów	 naturalnych,	
będą	rosły,	więc	im	wcześniej	wdrożymy	
programy	poprawy	swojej	efektywności	
energetycznej,	tym	lepiej.	

R: Jak w takim razie przygotować 
możliwie najbardziej wiarygodne pro-
gnozy zużycia energii?

mK: Aby	oszacować	planowane	zuży-
cie	energii,	musimy	się	odnieść	przede	
wszystkim	 do	 danych	 historycznych,	
obejmujących	zarówno	wielkość	zużycia	
energii,	 jak	 i	wielkość	produkcji.	Na	tej	
podstawie	 jesteśmy	 w	 stanie	 opraco-
wać	wskaźniki	zużycia	energii.	Wskaźniki	

te	możemy	odnieść	nie	tylko	do	wielkości	
produkcji	–	jako	punkt	odniesienia	może-
my	przyjąć	wielkość	sprzedaży	czy	 też	
liczbę	pracowników.	Wszystko	zależy	od	
specyfiki	 przedsiębiorstwa.	 Mając	 te	
dane	(np.	z	okresu	ostatnich	pięciu	lat)	
i	planując	wielkość	produkcji	czy	sprze-
daży,	 jesteśmy	 w	 stanie	 przewidzieć	
ilość	 potrzebnej	 energii.	 Stosowanie	
wskaźników	 wydajności	 energetycznej	
jest	obligatoryjne	w	normie	ISO	50001.	

R: Które z nowoczesnych rozwiązań 
ograniczających zużycie energii wpi-
sują się najmocniej w realia polskich 
zakładów?

mK: W	 firmach,	 które	 uzyskały	 cer-
tyfikat	 systemu	 zarządzania	 energią	
wg	 normy	 ISO	 50001,	 wydany	 przez		
TÜV	Rheinland	Polska,	zmiany	widoczne	
są	 w	 codziennym	 ich	 funkcjonowaniu.	
Stare	maszyny	wymieniane	są	na	nowo-
czesne,	 zużywające	 mniej	 energii	 i	 ge-
nerujące	mniej	hałasu,	co	w	odczuwalny	
sposób	polepsza	warunki	pracy	i	popra-
wia	 wydajność.	 Dodatkowo,	 podejmo-
wane	 działania	 minimalizują	 szkodliwy	
wpływ	na	środowisko	naturalne.	Wpro-
wadzane	 systemy	 monitoringu	 zużycia	
energii	pozwalają	na	bardziej	precyzyjne	
wyodrębnienie	obszarów	jej	znaczącego	
wykorzystania,	 a	 szkolenia	 personelu	
doprowadzają	do	wzrostu	świadomości	
pracowników,	 która	 przekłada	 się	 bez-
pośrednio	na	jakość	ich	pracy.
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Zarówno	 producenci,	 jak	 i	 klienci	
muszą	 sobie	 zdawać	 sprawę	 z	 tego,	
iż	 koszty	 zużycia	 energii	 mają	 swoje	
odzwierciedlenie	 w	 finalnej	 cenie	 pro-
duktu.	 Przy	 rosnących	 cenach	 energii	
zarządzanie	jej	zużyciem	staje	się	więc	
koniecznością	 dla	 coraz	większej	 liczby	
firm	 i	 instytucji.	 Dzięki	 rozwiązaniom	
systemowym	 zyskują	 możliwość	 upo-
rządkowania	 i	 pełnej	 kontroli	 kosztów	

w	 tym	 zakresie.	 Certyfikaty	 potwier-
dzające	 efektywne	 zarządzanie	 energią	
są	także	dowodem	społecznej	odpowie-
dzialności	biznesu.

Uzyskanie	 certyfikatu	 jest	 dopiero	
początkiem	drogi.	Podstawą	 jest	stały	
monitoring	 wskaźników	 wyniku	 energe-
tycznego,	 dzięki	 czemu	 możliwe	 jest	
zidentyfikowanie	 wszelkich	 odchyleń	 od	
założonego	poziomu,	identyfikacja	przy-
czyn	 przekroczeń	 oraz	 podejmowanie	
odpowiednich	 działań	 korygujących,	 za-
pobiegawczych	i	doskonalących.

R: a jak wygląda efektywność polskich 
przedsiębiorców w kontekście zopty-
malizowanego wykorzystania energii?  
Czy to się udaje?

mK: Obowiązująca	 w	 Polsce	 od		
1	października	2016	roku	ustawa	o	efek-
tywności	energetycznej	(Dz.	U.	z	2016	
r.	poz.	831)	nakłada	na	określoną	kate-
gorię	 przedsiębiorstw	 obowiązek	 prze-
prowadzenia	 audytu	 energetycznego,	
który	należy	dokonywać	co	cztery	 lata.	
Wynik	 takiego	 audytu,	 zawierający	 wy-
kaz	przedsięwzięć	wraz	z	możliwymi	do	
uzyskania	 oszczędnościami	 energii,	 na-
leży	przedłożyć	Prezesowi	Urzędu	Regu-

lacji	Energetyki.	Z	 informacji	 przesłanej	
przez	Prezesa	URE	do	Ministra	Energii	
31	stycznia	2018	roku	wynika,	że	usta-
wowemu	obowiązkowi	poddało	się	3506	
przedsiębiorstw,	z	czego	127	przepro-
wadziło	 audyt	 w	 ramach	 posiadanego	
systemu	zarządzania	energią	lub	syste-
mu	zarządzania	środowiskowego.	Biorąc	
pod	 uwagę,	 że	 liczbę	 przedsiębiorstw	
podlegających	 obowiązkowi	 przeprowa-
dzenia	 audytu	 energetycznego	 szacuje	
się	na	około	6	tys.	podmiotów,	to	świad-
czy	 to	 o	 niedostatecznej	 świadomości,	
przede	 wszystkim	 prawnej.	 Przypomi-
nam,	 że	 ustawodawca	 przewidział	 kary	
dla	podmiotów,	które	nie	przeprowadzą	
audytu	 energetycznego	 w	 ustawowym	
terminie,	a	te	mogą	sięgać	nawet	do	5%	
ich	rocznych	przychodów.	

Myślę	jednak,	że	coraz	powszechniej-
sze	informacje	o	nieuchronności	dużego	
wzrostu	cen	energii,	jakie	pojawiają	się	
w	 środkach	 masowego	 przekazu,	 oraz	
wzrosty,	 jakie	mogliśmy	zaobserwować	
w	bieżącym	roku	na	Towarowej	Giełdzie	
Energii,	 zmuszą	podmioty	do	 zintensy-
fikowania	działań	mających	na	celu	bar-
dziej	efektywne	jej	wykorzystanie.	



kierownik systemów zarzą-
dzania środowiskowego 
i energią TÜV Rheinland 
Polska Sp. z o.o.  
Absolwent Wydziału Metali 
Nieżelaznych Akademii Gór-

niczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku 
Inżynierii Materiałowej. Przez 11 lat 
odpowiedzialny za wdrażanie systemów 
zarządzania w przemyśle hutniczym. 
Od 2008 roku w TÜV Rheinland Polska, 
odpowiedzialny za usługi certyfikacji sys-
temów zarządzania w obszarach ochrony 
środowiska, energii i biopaliw. Audytor 
wiodący systemów ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 50001, BS OHSAS 18001, PN-N-18001, 
KZR INiG. 

marek Koźmik 
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IPM – metodyka zarządzania  
projektami przemysłowymi
Metodyka Industrial Project Management (IPM) jest to zestaw najlepszych 
praktyk, dokumentów i narzędzi opracowanych do zastosowania w proce-
sach zarządzania projektami przemysłowymi. Wprowadza ona standaryzację 
wszystkich działań realizowanych w trakcie gromadzenia inicjatyw projekto-
wych i w procesie ich analizy. Wskazuje konkretne czynności do wykonania 
w całym procesie zarządzania projektem. Dla wszystkich czynności przygo-
towane są standardy dokumentów oraz narzędzi, które ułatwiają zarządzanie 
projektem w całym jego cyklu życia. 

Me t o d y k a 	 I n d u s t r i a l 
project management	
to:

•	 identyfikacja	pięciu	faz	projek-
tów	przemysłowych

•	22	praktyczne	kroki,
•	22	zestawy	najlepszych	praktyk,
•	 ponad	 50	 praktycznych	 doku-

mentów	 i	 narzędzi	 przygotowanych	
do	zastosowania	w	procesach	zarzą-
dzania	projektami	przemysłowymi.

Ipm wprowadza do organizacji 
te elementy, których nie uzyska 
się w procesie wdrożenia/certy-
fikacji powszechnie znanych me-
todologii projektowych.	Metodyka	
Industrial project management 
(Ipm)	 została	 opracowana	 przez	
PRIMEBERG	 Engineering	 (www.
primeberg.pl),	 która	 jest	 częścią	
Grupy	BalticBerg.	Od	ponad	10	lat	
rozwijamy	 procesy	 i	 doskonalimy	
działania	 klientów	 przemysłowych.	
PRIMEBERG	 to	 centrum	 kompe-
tencyjne	planowania	i	realizacji	pro-
jektów	przemysłowych.	Stosujemy	
metodologie	 projektowe,	 po	 czym	
sprowadzamy	ich	wykorzystanie	do	
bardzo	 praktycznych	 zastosowań	
w	projektach	obejmujących:	

•	 zarządzanie	 złożonymi	 projek-
tami	remontowymi,

•	budowę,	rozbudowę	lub	reloka-
cję	systemów	produkcyjnych,

•	 modernizacje	 i	 modyfikacje	
(przygotowanie	 i	realizacja	kampa-
nii	remontowych).

Jedną	 z	 kluczowych	 cech	 IPM	
jest	 zwinność	 i	 elastyczność	
metodyki,	 polegająca	 na	 dosto-
sowaniu	 zakresu	 oraz	 stopnia	
obszerności	dokumentów	do	wiel-
kości	 projektu.	 Metodyka	 definiu-
je	 ścieżki,	 w	 których	 określony	
jest	 zakres	 kroków	 do	 wykonania	
w	projekcie,	w	zależności	od	 jego	
złożoności.	 Ideą	takiego	podejścia	
jest	 uproszczenie	 administracji	
małych	projektów	do	niezbędnego	
minimum	 oraz	 zapewnienie	 odpo-
wiedniego	 poziomu	 obsługi	 admi-
nistracyjnej	 projektów	 średnich	
i	dużych,	tak	aby	podwyższyć	efek-
tywność	 zarządzania	 projektami	
dużymi	i	złożonymi.

Każda	 z	 pięciu	 faz	 IPM	ukierun-
kowana	 jest	 na	 zmaksymalizowa-
nie	 wartości	 dodanej	 wytworzo-
nej	 przez	 projekt	 oraz	 uzyskanie	
najwyższej	 efektywności	 projektu.	
Każda	 faza	 odpowiada	 na	 pytanie	
kluczowe	 z	 punktu	 widzenia	 efek-
tywności	oraz	zapewnienia	najwyż-
szej	jakości	produktów	wypracowa-
nych	w	danej	fazie.

Poniżej	 skrócony	 opis	 poszcze-
gólnych	 faz	 stanowiących	 funda-
menty	metodyki	IPM:

DaRiusz WEBER
prezes zarządu
PrimeBerg Engieering sp. z o.o.
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I. zaRzĄdzanIe pORTFOlIO InI-
CJaTyw pROJeKTOwyCH

Pierwsza	 faza	 IPM	odpowiada	na	py-
tanie:	kiedy i dlaczego inicjatywa staje 
się projektem?	

Faza	 ta	 określa	wszystkie	 czynności	
i	 decyzje,	 jakie	 muszą	 być	 podjęte,	 na	
wszystkich	 poziomach	 organizacji,	 aby	
uruchomić	tylko	te	projekty,	które	wno-
szą	 największą	 wartość	 do	 organizacji	
z	punktu	widzenia	efektywności	organi-
zacji	oraz	redukcji	ryzyka	biznesowego.

W	 fazie	 tej	 definiowany	 jest	 proces	
zgłaszania	 inicjatyw	 projektowych	 oraz	
ich	analizy,	aż	do	momentu	podjęcia	de-
cyzji	 o	 akceptacji	 bądź	 odrzuceniu	 lub	
wstrzymaniu	 inicjatywy.	 Ustalany	 jest	
zestaw	 kryteriów	 służących	 do	 analizy	
biznesowej	i	ryzyka	dla	skutków	wstrzy-
mania	bądź	odrzucenia	inicjatywy.

Jednym	 z	 kluczowych	 produktów	 tej	
fazy	jest	narzędzie	IT	lub	standard	for-
mularza	 zgłaszania	 i	 analizy	 inicjatyw	
oraz	macierz	ryzyka.

Do	 określenia	 odpowiedzialności	 za	
poszczególne	 zadania	 i	 decyzje	 stoso-
wana	jest	macierz	RASCI.

Kroki	 i	 produkty	 I	 Fazy	 IPM	 –	 zarzą-
dzanie	portfolio	inicjatyw	projektowych:

zgłaszanie inicjatyw
•	Proces	zgłaszania	inicjatyw
•	Zdefiniowanie	 typów	 inicjatyw	pro-

jektowych
•	Formularz	lub	system	IT
analiza portfolio (ujęcie biznesowe 

i analiza ryzyka)
•	Narzędzie	(lub	system	IT)	porówny-

wania	inicjatyw

•	Kryteria	analizy	 inicjatyw	projekto-
wych

•	Macierz	ryzyka	dla	skutków	opóźnie-
nia/odrzucenia	inicjatywy

akceptacja i wytyczne dla projek-
tów

•	Uzgodniony	proces	odpowiedzialno-
ści	za	analizę	i	podejmowanie	decyzji

•	 Ustanowiony	 zestaw	 wytycznych	
dla	projektu

•	Zasady	komunikacji	o	projekcie	prze-
mysłowym.

II. pRzygOTOwanIe pROJeKTU
Druga	 faza	 IPM	 odpowiada	 na	 pyta-

nie:	co projekt ma dostarczyć do mojej 
organizacji?	

Faza	ta	skupia	się	na	celach,	jakie	należy	
osiągnąć	poprzez	realizację	projektu	oraz	
określenie	 głównych	 produktów	 projektu.	
Istotą	 tego	 etapu	 jest	 zapewnienie,	 aby	
wszyscy	 członkowie	 zespołu	 projektowe-
go	 oraz	 interesariusze	 znali	 i	 rozumieli	

cele	 projektu.	 Ustalone	
zostają	 standardy	 komuni-
kacji	 pomiędzy	 sponsorem	
a	 kierownikiem	 projektu.	
Określany	jest	sposób	i	na-
rzędzia	komunikacji,	w	tym	
również	wytyczne	dla	plano-
wania	projektu.	

Na	 tym	 etapie	 definio-
wane	 są	 odpowiedzialności	
za	 działania	 realizowane	
w	projekcie	oraz	akceptację	
celów	i	produktów	projektu.	

Kroki	 i	 produkty	 II	 Fazy	
IPM	–	przygotowanie	pro-
jektu:

Cele i produkty
•	 Formularz	 definiowa-

nia	celów	projektu	i	KPIs
•	 Formularz	 definiowa-

nia	produktów	projektu
•	 	 Proces	 definiowania	

i	 akceptacji	 celów	 i	 pro-
duktów	projektu

Odpowiedzialność
•	 Formularz	 RASCI	 dla	 projektów	

przemysłowych
•	 Ustalony	 standard(y)	 komunikacji	

pomiędzy	PM	a	sponsorem
Interesariusze, zespół projektowy 

i komunikacja
•	Zasady	współpracy
•	Rodzaje	i	zasady	prowadzenia	efek-

tywnych	spotkań	projektowych
•	System	IT	do	zarządzania	komunika-

cją	i	harmonogramem
•	Zarządzanie	decyzjami	i	kluczowymi	

informacjami
planowanie projektu
•	Zasady	tworzenia	WBS	i	szczegóło-

wego	planowania
•	Budżet	projektu

III. deFInICJa pROdUKTÓw I wy-
KOnanIa

Trzecia	 faza	 IPM	odpowiada	na	pyta-
nie:	jak zapewnić jakość projektu – czy 

Proces analizy technicznej i organizacyjnej

4/2018
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dostawcy wiedzą, co dostarczyć i na 
jakich warunkach?	

Wszelkie	 działania	 skoncentrowane	
są	na	doprecyzowaniu	specyfikacji	funk-
cjonalnej,	zakresu	projektu	oraz	zapew-
nieniu,	że	dostawcy	dokładnie	zrozumieli	
i	potwierdzają	kompletność	zakresu	do-
stawy	lub	wskazali	ewentualne	elemen-

ty	różniące	ich	ofertę	od	oczekiwanego	
zakresu.

Na	 tym	 etapie	 przeprowadzana	 jest	
analiza,	porównanie	oraz	wybór	dostaw-
ców,	 jak	 również	 wprowadzane	 są	 na-
rzędzia	służące	do	monitorowania	jako-
ści	procesu	zakupowego	realizowanego	
w	ramach	projektu.

Istotnym	elementem	tej	fazy	jest	rów-
nież	kwestia	analizy	ryzyka	dla	projektu.

Kroki	i	produkty	III	Fazy	IPM	–	definicja	
produktów	i	wykonania:

specyfikacja funkcjonalna
•	Standard	URS
Koncepcja techniczna i organizacyjna
•	Proces	akceptacji	URS
•	 Standard	 oczekiwań	 dla	 koncepcji	

technicznej	i	ofert	–	proces	zakupowy
analiza techniczna i organizacyjna
•	Proces	dla	analizy	technicznej	i	ope-

racyjnej
•	Monitorowanie	jakości	zakupów	klu-

czowych	produktów	projektu
warunki wykonania/dostarczenia, 

wybór dostawców i umowy 
•	 Macierz	 standardowych	 zapisów	

umownych	i	wymagań	dla	umów
•	Ocena	oferentów	i	wybór	dostawców
zarządzanie ryzykiem
•	 Macierz	 ryzyka/poziomy	 ryzyka	

(prawdopodobieństwa	i	konsekwencje)
•	Standard	zapisu	ryzyk	projektowych	

i	zasad	eskalacji	decyzji

IV. RealIzaCJa
Czwarta	faza	IPM	odpowiada	na	pyta-

nie:	 jak będziemy zarządzać zasobami 
własnymi i zewnętrznymi?	 Działania	
w	tej	fazie	skupione	są	na	zapewnieniu	
sprawnej	organizacji	odbiorów	zdalnych	
i	lokalnych,	odpowiedniej	kontroli	statu-

su	 oraz	 jakości	 poszczególnych	 rozru-
chów	i	odbiorów.	

Na	 tym	 etapie	 przypisujemy	 odpo-
wiedzialności	szczegółowe	za	realizację	
poszczególnych	zadań	w	fazie	realizacji	
projektu,	 w	 oparciu	 o	 macierz	 RASCI	
opracowaną	w	drugiej	fazie	IPM.

W	fazie	realizacji	ustalane	są	zasady	
zarządzania	zmianami	oraz	zdefiniowane	
zostają	raporty	i	wskaźniki	KPIs	dla	pro-
jektów	przemysłowych.

Kroki	 i	 produkty	 IV	Fazy	 IPM	–	 reali-
zacja:

nadzór wykonania zdalnego
•	 Kluczowe	 opcje	 realizacji	 nadzoru	

wykonania	zdalnego
•	Zarządzanie	 bezpieczeństwem	 klu-

czowych	produktów	projektu
•	Formularz	FAT
nadzór wykonania lokalnego
•	Zasady	organizacji	placu	budowy
•	 Zasady	 wprowadzania	 firm	 we-

wnętrznych
adaptacja organizacji
•	Standard	szkolenia	pracowników	do	

wykorzystania	produktów	projektu
•	Proces	dostosowywania	organizacji	

do	przejęcia	produktów	projektu
Odbiory techniczne i operacyjne
•	Zdefiniowane	fazy	odbiorowe
•	Mapy	procesów
•	Standard	list	kontrolnych	i	protoko-

łów	odbiorowych
•	Zasady	testowania	operacyjnego	
•	Statystyki	rozruchów
Raportowanie postępów i KpIs
•	Standard	raportów	z	projektu
•	 Definicje	 KPIs	 dla	 projektów	 prze-

mysłowych
W	fazie	realizacji	przygotowywane	są	

standardy	dokumentów,	list	kontrolnych	

Ekspert zarządzania pro-
jektami rozbudowy fabryk 
i relokacji przemysłowych, 
współtwórca metodyki Indu-
strial Project Management. 

Zarządzał spółkami z branży produkcyj-
nej i usługowej, piastując stanowiska 
takie, jak: członek zarządu – dyrektor 
zarządzający, dyrektor generalny i prezes 
zarządu. Jako konsultant realizuje projek-
ty doskonalenia procesów zarządzania 
technicznego oraz pełni funkcje Interim 
Managera, m.in. na stanowisku dyrek-
tora technicznego, oraz Interim Project 
Managera. Reorganizował struktury oraz 
doskonalił procesy w wielu obszarach 
działalności przedsiębiorstw, m.in. 
w zakupach, logistyce, utrzymaniu ruchu, 
produkcji, kontroli jakości. Wdrażał pro-
cedury efektywnego utrzymania ruchu 
przy wykorzystaniu różnych metodologii 
i strategii, między innymi: RCM (Reliability 
Centered Maintenance), CBM (Condition 
Based Maintenance), TPM (Total Producti-
ve Maintenance). Posiada doświadczenie 
w wykorzystywaniu wielu narzędzi, 
m.in. FMEA, FMECA, PMS (Performance 
Measurement System), 5S, Autonomous 
Maintenance, KANBAN, Kaizen. Koordy-
nował wiele projektów i usług o charak-
terze technicznym realizowanych m.in. 
w Polsce, Niemczech, Francji. Praktyk – 
wykładowca MBA. 

dariusz weber
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i	protokołów	dla	poszczególnych	rozru-
chów	i	odbiorów,	jak	np.:

•	lista	kontrolna	dokumentacji	tech-
nicznej,

•	lista	kontrolna	testów	funkcjonal-
nych	i	rozruchów	suchych,

•	lista	kontrolna	rozruchów	mokrych,
•	raporty	z	produkcji	testowej,
•	protokół	odbioru	końcowego,
•	dokument	wprowadzania	maszyny/

urządzenia	do	eksploatacji.

V. zamKnIĘCIe pROJeKTU
Piąta	faza	IPM	odpowiada	na	pytanie:	

czy osiągnęliśmy cele projektu i jak 
zamierzamy poprawiać efektywność 
przyszłych projektów?

W	 tej	 fazie	 produkty	 projektu	 prze-
kazywane	są	użytkownikowi	końcowemu	
oraz	 dokonywane	 jest	 podsumowanie	
i	rozliczenie	projektu.

Istotą	 tej	 fazy	 jest	przekazanie	 pro-
duktów	 projektu	 o	 jak	 najwyższej	 jako-
ści,	jak	również	dostarczenie	informacji	
o	zadaniach	niedokończonych	lub	niewy-
konanych,	 z	 osobami	 odpowiedzialnymi	
za	ich	realizację	we	wskazanych	termi-
nach.

Etap	 zamknięcia	 projektu	 powinien	
także	 dostarczyć	 informacji	 na	 temat	
wiedzy	 nabytej	 (lessons	 learned)	 oraz	
wskazówek	 do	 doskonalenia	 przyszłych	
projektów.

Kroki	i	produkty	V	Fazy	IPM	–	zamknię-
cie	projektu:

przekazanie produktów projektu do 
operacji

•	Zestawienie	dokumentów	przekazania
Rozliczenie projektu
•	Raport	finansowy	projektu
•	Raport	jakościowy	projektu
doskonalenie metodyki Ipm
•	Industrial	Project	Management	–	In-

strukcja	i	opis	metodyki
•	Szkolenia	z	zakresu	metodyki	Indu-

strial	Project	Management

proces wdrożenia Ipm jest każdo-
razowo dostosowany do celów i uwa-
runkowań klienta. standardowe kroki 
wdrożenia Ipm obejmują:

•	powołanie	zespołu	projektowego	ds.	
implementacji	IPM;

•	 audyt/analizę	 obecnych	 procesów	
zarządzania	 projektami	 przemysłowymi	

–	wnioski	i	rekomendacje;
•			dostosowanie	metodyki	–	szkolenie	

i	warsztaty	dla	zespołu	projektowego;
•	 opracowanie	 zasad	 prowadzenia	

projektów	 przemysłowych,	 standardów	
i	narzędzi	oraz	wybór	i	wdrożenie	narzę-
dzi	IT;

•	 projekty	 pilotażowe	 wspierane	
przez	konsultantów	PRIMEBERG;

•	 korekty	 metodyki	 i	 standardów,	
szkolenia	wewnętrzne	kolejnych	specja-
listów.

W	ramach	wdrożenia	metodyki	 Indu-
strial project management	 opraco-
wywana	jest	instrukcja/procedura	wraz	
z	 zestawem	 ponad	 50	 praktycznych	
dokumentów	 i	 narzędzi,	 jako	 zestaw	
najlepszych	praktyk	do	stosowania	pod-
czas	 prowadzenia	 projektów	 przemy-
słowych.	Metodyka	ta	podlega	ciągłemu	
doskonaleniu,	tak	jak	pozostałe	obszary	
przedsiębiorstwa,	 poprzez	 ulepszanie	
aktualnych	 standardów	 oraz	 wprowa-
dzanie	kolejnych	dobrych	praktyk	wypra-
cowanych	w	trakcie	prowadzenia	przy-
szłych	projektów	przemysłowych.
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Modernizacja i poprawa para-
metrów silników elektrycznych 
dużej mocy podczas remontu
Istnieje możliwość znaczącej poprawy parametrów technicznych (w tym 
również trwałości eksploatacyjnej) silników elektrycznych dużej mocy, któ-
rą można osiągnąć w trakcie remontu. Konieczne są jednak do tego pewne 
zmiany projektowo-konstrukcyjne w remontowanym silniku. W artykule 
wykorzystujemy przykłady dla silników klatkowych mocy do 3200 kW.

Wwielu	napędach	różnych	urzą-
dzeń	 przemysłowych	 eks-
ploatowane	 są	 silniki	 dwu-

dziesto-,	 a	 nawet	 trzydziestoletnie,	
projektowane	 jeszcze	 w	 latach	 70.	
ubiegłego	 wieku.	 Wymiana	 ich	 na	 wy-
roby	współczesne	o	znacznie	 lepszych	
parametrach	 nie	 zawsze	 jest	 celowa	
i	możliwa.	Eksploatowane	silniki	są	jed-
nak	co	pewien	czas	remontowane.	

Celem	 rutynowego	 remontu	 silni-
ków	 elektrycznych	 jest	 przywrócenie	
parametrów	 technicznych	 i	 zdolności	
ruchowej	 do	 stanu	 uprzedniego	 [1].	

Zazwyczaj	 jest	 to	 (w	 mniejszym	 lub	
większym	 stopniu)	 osiągane,	 choć	 np.	
współczynnik	 sprawności	 remontowa-
nych	maszyn	 elektrycznych	 po	wymia-
nie	uzwojeń	 jest	 z	 reguły	mniejszy	niż	
przed	remontem	[4].	

Możliwe	 jest	 jednak	 przeprowa-
dzanie	 remontu	 (zwłaszcza	 silników	
większej	 mocy),	 tak	 aby	 szereg	 pa-
rametrów	 technicznych	 remontowa-
nej	maszyny	 uległ	wyraźnej	 poprawie,	
nawet	w	stosunku	do	maszyny	nowej.	
Remont	 taki	 nazwiemy	 modyfikacyj-
nym;	 jest	 on	możliwy	 i	 celowy	 szcze-

gólnie	 w	 silnikach	 starszych,	 projek-
towanych	 i	 wytwarzanych	 w	 latach	
80.	ub.	wieku,	posiadających	 rezerwy	
cieplne,	duże	grubości	izolacji	w	klasie	
B	czy	bardzo	mało	efektywne,	hałaśli-
we,	 dwukierunkowe	 wentylatory	 pro-
mieniowe.	W	trakcie	remontu	możliwa	
jest	taka	modernizacja,	która	zmienia	
silnik	 ze	 standardowej	 wersji	 katalo-
gowej	 na	wyrób	 specjalny,	 optymalnie	
przystosowany	 do	 aktualnych	 warun-
ków	eksploatacyjnych.

W	 trakcie	 remontu	 modyfikacyjnego	
możliwe	jest:

JakuB BERnaTT, MaciEJ BERnaTT
instytut napędów i Maszyn Elektrycznych koMEl, 
katowice
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Rys. 1. Zmodyfikowany wirnik silnika 550 kW, stan po 25 latach eksploatacji w reżimie 
częstych rozruchów. Brak jakichkolwiek widocznych zmian lub uszkodzeń klatek

Rys. 1a. Kształt żłobka wirnika silnika 550 kW; a) 
wersja oryginalna, b) wersja zmodyfikowana; 
F – wektor żłobkowej siły elektrodynamicznej dzia-
łającej podczas rozruchu



•	 zwiększenie	 trwałości	 eksplo-
atacyjnej	 silnika	 przez	 znaczące	
podwyższenie	 jego	 odporności	 roz-
ruchowej,

•	obniżenie	poziomu	hałasu,	
•	 zmniejszenie	 strat	 i	 poprawa	

współczynnika	 sprawności	 lub	 opcjo-
nalnie:

•	podwyższenie	mocy	znamionowej,
•	 obniżenie	 przyrostu	 temperatury	

uzwojeń,
•	 dostosowanie	 wartości	 początko-

wego	momentu	rozruchowego	do	aktu-
alnej	potrzeby,

•	 poprawa	 układu	 izolacji	 głównej	
oraz	 izolacji	zwojowej	 (tylko	w	starych	
silnikach	z	izolacją	klasy	B),	

•	 przystosowanie	 do	 zasilania	 prze-
kształtnikowego.

Dla	 osiągnięcia	 powyższych	 celów	
konieczne	 jest	 dokonanie	 w	 remonto-
wanym	 silniku	 odpowiednich,	 czasami	
nawet	 niewielkich,	 korekt	 i	 modyfikacji	
projektowo-konstrukcyjnych.	 Wiele	 ta-
kich	korekt	i	modernizacji	było	już	przez	
Instytut	 KOMEL	 realizowanych	 oraz	
eksploatacyjnie	 sprawdzonych	 przez	
użytkowników,	 z	 bardzo	 dobrymi	 wyni-
kami.

Zwiększenie odporności  
rozruchowej i trwałości  
eksploatacyjnej 

Największe	narażenia	w	całym	okre-
sie	eksploatacji	 silnika	 klatkowego	du-
żej	mocy	załączanego	bezpośrednio	na	
sieć	występują	w	trakcie	rozruchu	[2,	
3].	 Są	 przyczynami	 wielu	 uszkodzeń	
i	 prowadzą	 do	 przedwczesnego	 zuży-
cia	silnika.	Uderzenia	prądu	rozrucho-
wego,	 o	 natężeniu	 zwykle	 kilkakrotnie	
większym	 od	 prądu	 znamionowego,	
wywołują	efekty	termiczne	i	elektrody-
namiczne	działające	na	całą	strukturę	
silnika,	 szczególnie	 jednak	 na	 klatkę	
wirnika.	 W	 silnikach	 eksploatowanych	
przy	 dużej	 liczbie	 rozruchów,	 lub	 przy	
rozruchach	 długotrwałych,	 przyję-
te	 rozwiązanie	 klatki	 wirnika	 decyduje	
o	 trwałości	 całego	silnika.	W	 Instytu-
cie	 KOMEL	 opracowano	 metody	 obli-
czania	 naprężeń	 elektrodynamicznych	
oraz	 naprężeń	 termicznych	 występu-
jących	 w	 klatkach	 podczas	 rozruchu.	
Posługując	 się	 nimi,	 opracowano	 sze-
reg	 rozwiązań	 konstrukcyjnych	 klatek	
wirnika	 dla	 silników	 eksploatowanych	
w	 najtrudniejszych	 warunkach	 rozru-
chowych	(tab.	1,	rys.	1,	2).

Długość	 przedstawionych	 na	 rysun-
kach	1a	oraz	2a	wektorów	sił	elektro-
dynamicznych	 F	 proporcjonalna	 jest	
do	 amplitud	 tych	 sił	 występujących	
w	pierwszej	chwili	rozruchu.	Modyfika-

cja	 rozwiązania	
klatek	 wirnika	
pozwoliła	na	zna-
czące	 zmniej-
szenie	 tych	 sił	
działających	 na	
pręty	 w	 klatkach	
i	 tym	 samym	 na	
zmniejszenie	 po-
chodzących	 od	
nich	naprężeń.	

Jeszcze	 przed	
kilkunastu	 laty	
wykonanie	 nowe-
go,	 specjalnego	
wirnika,	 posia-
dającego	 inne	
wymiary	 żłobków	
blach,	 wiązało	
się	 z	 dużymi	 kosztami	 i	 uciążliwościa-
mi.	 Obecnie	 laserowa	 technika	 wykra-
wania	blach	w	znacznym	zakresie	roz-
wiązuje	 ten	 problem.	 Instytut	 KOMEL	
dysponuje	 urządzeniem	 laserowym	 do	
precyzyjnego	 wykrawania	 blach	 dowol-
nych	 kształtów,	 dzięki	 czemu	 możliwe	
jest	znaczące	skrócenie	czasu	remon-
tu	i	obniżenie	jego	kosztu	(nie	jest	ko-
nieczne	wykonywanie	wykrojników	żłob-
kowych).

Obniżenie hałasu
Hałas	 silnika	 elektrycznego	 posiada	

trzy	główne	składowe:
•	wentylacyjną,
•	magnetyczną,
•	łożyskową.
W	 wielu	 silnikach	 dużej	 mocy	 domi-

nującą	 jest	 składowa	 wentylacyjna.	
Standardowy,	 katalogowy	 silnik	 in-
dukcyjny	wykonywany	 jest	 z	 reguły	 do	

pracy	dla	dwu	kierunków	obrotów,	jego	
wentylator	posiada	promieniowe	łopat-
ki	proste.	Wentylator	taki	cechuje	bar-
dzo	mała	 sprawność	 aerodynamiczna,	
natomiast	 emituje	 on	 hałas	 o	 dużym	
natężeniu.	Natomiast	większość	urzą-
dzeń	 przemysłowych	 średniej	 i	 dużej	
mocy	eksploatowana	 jest	przy	 jednym	
tylko	 kierunku	 obrotów.	 Wymieniając	
w	 silniku	 elektrycznym	 uniwersalny	
dwukierunkowy	wentylator	o	łopatkach	
prostych	 na	 aerodynamicznie	 zmody-
fikowany	 wentylator	 jednokierunkowy	
o	 łopatkach	 pochylonych	 i	 odpowied-
nio	 wyprofilowanych,	 można	 uzyskać	
znaczne	 obniżenie	 hałasu	 bez	 pogar-
szania	 warunków	 chłodzenia	 silnika.	
Dodatkowym	 efektem	 jest	 przy	 tym	
zmniejszenie	 mechanicznych	 strat	
wentylacyjnych.	 Doświadczenia	 Insty-
tutu	KOMEL	wykazują,	że	ten	ostatni	
efekt	może	mieć	także	istotne	znacze-
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Rys. 2. Zmodyfikowany wirnik dla silnika 1500/750 kW, stan po dokonaniu 70 000 załączeń

Rys. 2a. Kształt żłobka wirnika silnika 1500/750 kW; a) wersja oryginal-
na, b) wersja zmodyfikowana



Typ
silnika

Moc
[kW]

Obroty
synchr.
[1/min]

Producent
silnika

oryginalnego

Rodzaj napędu,
dane rozruchowe

Cel do osiągnię-
cia poprzez

modernizację

Rozwiązanie wirnika
wersja:

oryginalna po modyfikacji

SZJc 196t   320 1000 EMIT
taśmociąg węgla 
czas rozr. ok. 30 s

duża odporność 
rozruchowa

pręty trapezowe pręty bierne

DAZO 13-70   500 750 ZSRR
młyn kulowy 

(cementownia)
eliminacja uszko-

dzeń klatki
jednoklatkowy 

pręt „kroplowy”
pręty bierne

SZUDc 176d   200 1000 EMIT
mieszarka masy 

gumowej
eliminacja wirnika 
pierścieniowego

wirnik 
pierścieniowy

klatkowy pręty 
bierne

AK400L-18   515 3000 ACEC
pompa wielka 

ilość rozr.
eliminacja uszko-

dzeń klatki
jednoklatkowy 
pręty typu „L”

dwuklatkowy 
specjalny

Se 355M-4   200 1500 EMIT
wirówka masy 

czas rozr. 6 min.
wytrzymałość na 

długi rozruch
dwuklatkowy pręty bierne

SZJr 138r   400 750 DOLMEL kruszarka udarowa
wytrzymałość na 
duże przeciąż.

jednoklatkowy 
pręt trapezowy

pręty bierne

3SKB236-4xy   160 1500 CELMA
kombajn kopalni 
soli potasowych

odporność na 
przeciążenia

dwuklatkowy
dwuklatkowy-

specjalny

SZDc 174s   200 1500 EMIT wentylator młyna
duża odporność 

rozruchowa
dwuklatkowy pręty bierne

DAZ1616 4/8  2000 1500/ 750 ZSRR
ssawa dymowa 

7000 rozr./rocznie
duża odporność 

rozruchowa
jednoklatkowy 

pręt „kroplowy”
pręty bierne

MBR 500L  1000 1500 ASEA
wentylator spalin 

czas rozr. 30 s
eliminacja uszko-

dzeń klatki
jednoklatkowy, 
alumin., spaw.

jednoklatkowy 
miedź., spec.

83.60.2  1070 3000 Oerlikon pompa wody
eliminacja uszko-

dzeń
jednoklatkowy

jednoklatkowy 
specjalny

SYJe 142r  3200    3000 DOLMEL
pompa wody 

zasilającej blok
eliminacja uszko-

dzeń wirn.
jednoklatkowy 
pręt trapezowy

jednoklatkowy
specjalny

nie.	 W	 wyciszanym	 silniku	 typu	 SZJr	
134s	 o	 mocy	 850	 kW	 wymiana	 wen-
tylatora	 na	 jednokierunkowy	 o	 pochy-
lonych	 łopatkach	 dała	 obniżenie	 strat	
mechanicznych	 aż	 o	 11 kw,	 a	 więc	
podwyższenie	 współczynnika	 spraw-
ności	 silnika	 o	 1,3%.	 W	 niektórych	
silnikach	 już	 sama	 wymiana	 wentyla-
tora	zewnętrznego	 (wraz	z	 jego	osło-
ną)	 może	 okazać	 się	 wystarczająca	

dla	 osiągnięcia	 wymaganego	 poziomu	
hałasu	średniego	poniżej	85	dB/A/.	Dla	
silników,	w	których	przeważa	hałas	ma-
gnetyczny	 i	 łożyskowy,	 konieczne	 jest	
zakładanie	na	silnik	odpowiednio	dobra-
nych	osłon	(otulin)	akustycznych.

Zwiększenie współczynnika 
sprawności, zwiększenie 
mocy znamionowej

Podczas	 standardowego	 remon-
tu	 straty	 w	 silniku	 zazwyczaj	 ulegają	
pewnemu	 powiększeniu.	 Straty	 w	 że-
lazie	mogą	rosnąć	w	wyniku	wypalania	
rdzenia	przy	zbyt	wysokiej	temperatu-
rze,	a	także	w	przypadku	ręcznego	(za	
pomocą	przecinaka	 i	młotka)	odcinania	
czołowych	 części	 uzwojenia.	 Straty	
w	uzwojeniu	rosną,	jeśli	połączenia	czo-
łowe	 przezwajanego	 silnika	 wykonano	

L.p. Typ
Moc
[kW]

Obroty 
synchr
[min-1]

Poziom hałasu 
przed i po 

modernizacji 
[dB/A]

Zmodyfikowane lub dodane elementy silnika

wentylator
zewnętrzny

osłona 
wentylatora

wentylator
wewnętrzny

osłona
wylotu

obudowa 
dźwięko-
chłonna

1 SZJc 174 200 1500 87.7 78.1 x x - - -

2 SZDc 194 400 1500 90.6 81.0 x x - - -

3 SCd 134 1250 1500 97.0 84.0 - - x x -

4 SBVd 134 1000 1500 96.3 83.6 - x - x x

5 SZJr 134s 850 1500 101.0 83.5 x x - x x

6 SZJr 136s 630 1000 97.0 82.5 - x - x x

7 SCd 136 920 1000 92.7 83.6 - - x x -

8 SAJV 156 1600 1000 97.0 83.0 - x - x x

9 SZJr 138t 400 750 91.7 83.0 x x - - -

10 SZJr 128t 315 750 89.4 81.3 x x - - -

Tabela 2. Zestawienie wyciszonych silników różnych typów

Tabela 1. Silniki o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej, z wirnikami zmodyfikowanymi w trakcie remontu
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o	większej	długości.	Jeśli	jednak	te	pro-
cesy	 technologiczne	 remontu	 wykona-
no	 starannie,	 sprawność	 silnika	 może	
pozostać	na	poziomie	niezmienionym.

W	 wielu	 przypadkach	 w	 trakcie	
remontu	 połączonego	 z	 przezwaja-
niem	 stojana	 możliwe	 jest	 zmniejsze-
nie	 strat	 silnika	 i	 podwyższenie	 jego	
współczynnika	 sprawności	 lub	 opcjo-
nalnie	 podwyższenie	 mocy	 znamiono-
wej.	Osiągnąć	to	można	poprzez:

•	 zastosowanie	 zoptymalizowanych	
wentylatorów	jednokierunkowych,	

•	 zwiększenie	 przekroju	 miedzi	
w	żłobkach	stojana	(kosztem	grubości	
izolacji,	jeśli	była	zbyt	gruba),

•	 zastosowanie	 klinów	 magnetycz-
nych	zamykających	żłobki	stojana,

•	zmianę	danych	nawojowych	(liczba	
zwojów,	przekrój	drutu).

Dwie	 ostatnie	 modyfikacje	 wpływają	
również	 na	 zmianę	 innych	 parametrów	
silnika,	 zastosowanie	 klinów	 magne-
tycznych	powoduje	obniżenie	przyrostu	
temperatury	uzwojenia	stojana	o	około	
8-10°C,	 obniża	 prąd	 i	 moment	 rozru-
chowy.	W	tabeli	3	zestawiono	parame-
try	oryginalnego	silnika	typu	SZJr	134s,	
850	kW	w	wersji	z	 lat	70.,	oraz	para-
metry	tego	samego	silnika	po	wprowa-
dzeniu	omawianych	wyżej	zmian.

Przystosowanie silnika do 
zasilania z przemiennika  
częstotliwości i regulacja 
prędkości obrotowej

Dostępne	 rynkowe	 przemienniki	 czę-
stotliwości	 oferowane	 są	 obecnie	 na	
napięcie	 niskie,	 zwykle	 690-800	 V.	
Przemienniki	o	napięciu	6000	V	są	tech-
nicznie	osiągalne,	ale	ich	cena	jest	ciągle	
wysoka	(pewną	odmianą	są	przemienniki	
o	napięciu	3300	V).	Eksploatowane	sil-

niki	 indukcyjne	 mocy	 powyżej	 200	 kW	
posiadają	 najczęściej	 napięcie	 znamio-
nowe	6000	V.	Konieczną	zmianą	w	sil-
niku	 jest	więc	przezwojenie	stojana	na	
napięcie	niskie.	Modyfikację	taką	można	
wykonać	 bez	 obniżania	 mocy	 znamio-
nowej	 silnika.	Natomiast	 przy	 regulacji	
prędkości	obrotowej	„w	dół”	i	charakte-
rystyce	obciążenia	M	=	f(n)	urządzenia	
napędzanego	różnej	od	charakterystyki	
wentylatorowej,	 koniecznym	 może	 być	
wyposażenie	silnika	w	dodatkowy	układ	
chłodzenia	obcego.	Przy	zasilaniu	prze-
miennikowym	celowym	 jest	stosowanie	
przynajmniej	jednego	łożyska	izolowane-
go,	a	to	dla	eliminacji	szkodliwych	prą-
dów	 łożyskowych,	 a	 także	 stosowanie	
odpowiednio	dobranej,	wzmocnionej	izo-
lacji	 zwojowej,	 ponieważ	 przy	 zasilaniu	
z	 przemiennika	 typu	 PWM	 izolacja	 ta	
jest	bardziej	narażona	niż	przy	zasilaniu	
napięciem	 sinusoidalnym	 z	 sieci.	 Silnik	
dużej	 mocy	 zasilany	 napięciem	 niskim	
musi	 mieć	 odpowiednio	 rozbudowane	
zaciski	 prądowe	 i	 powiększoną	 skrzyn-
kę	zaciskową.	Wszystkie	te	modyfikacje	
mogą	być	wykonane	w	trakcie	remontu	
silnika,	 koszt	 ich	 jest	 jednak	 znacznie	
niższy	od	kosztu	nabycia	silnika	nowego,	
specjalnego,	przystosowanego	do	zasi-
lania	z	przemiennika	częstotliwości.
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Jedn.
Wersja

oryginalna
  (prod. 1974 r.)

Modernizacja
– zwiększenie 

sprawności

Modernizacja
– zwiększenie

mocy

Moc znamionowa kW 850 850 1000

Prędkość obrotowa 1/min 1490 1492 1495

Sprawność % 92.5 93.7 93.9

Współczynnik mocy - 0.89 0.91 0.91

Moment rozruchowy - 1.1 1.0 1.15

Prąd rozruchowy - 5.4 5.3 5.8

Moment maksymalny - 2.3 2.2 2.3

Przyrost temperatury
uzwojenia stojana

K 64 62 68

Klasa izolacji - B F F

Dopuszczalny 
przyrost temperatury 
uzwojeń 

K 80 100 100

Tabela 3. Podstawowe parametry różnych wersji silnika typu SZJr 134s
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Ultradźwięki i inne metody  
diagnostyczne w praktyce. 
Część 1 – Wprowadzenie
Zarządzanie techniczne jest dziś jak nigdy wcześniej obszarem wymagającym 
nowatorskiego podejścia oraz integracji ze strategią produkcji. Odchodzimy od 
czasów, w których główną rolą działu utrzymania ruchu było „gaszenie poża-
rów”, a podejście reaktywne było jedynym słusznym. Dziś mówimy o Utrzyma-
niu Ruchu 4.0, coraz powszechniejszej digitalizacji, IIoT, rozwiązaniach chmuro-
wych oraz sztucznej inteligencji mającej w niedalekiej przyszłości zastąpić ludzi.

Wobecnej	 sytuacji	 rynkowej	 nie-
zbędne	jest	nieustanne	zmniej-
szanie	 kosztów	 utrzymania	

ruchu	przy	jednoczesnym	zwiększaniu	nie-
zawodności	naszego	parku	maszynowego.	
Oczywiście,	należy	sobie	zdać	sprawę,	że	
niezawodność	kosztuje,	ale	jest	to	zawsze	
inwestycja	z	pozytywnym	zwrotem.

Długotrwały	 przestój	 linii	 produkcyjnej	
jest	znacznie	bardziej	dotkliwy	niż	koszty	
utrzymania	 niezawodności,	 stąd	 coraz	
większą	 rolę	 odgrywa	 wczesna	 detekcja	
anomalii	pracy	maszyny.	Przy	zastosowa-
niu	odpowiednich	metod	diagnostycznych	
jesteśmy	 w	 stanie	 przewidzieć	 na	 długo	
przed	awarią	problemy	skutkujące	poten-
cjalnym	postojem.	Z	badań	przeprowadzo-
nych	dla	przemysłu	lotniczego	przez	Now-
lana	 i	Heapa	w	drugiej	połowie	ubiegłego	
wieku	wynika,	że	zaledwie	2%	awarii	pasu-
je	do	profilu	A,	czyli	naszego	tradycyjnego	
punktu	widzenia,	4%	pasuje	do	profilu	B,	
5%	do	profilu	C,	7%	pasuje	do	profilu	D,	
14%	do	profilu	E,	a	68%	pasuje	do	profi-
lu	F,	co	obrazują	krzywe	wannowe.	Wyniki	
te	powtórzyły,	z	niewielkimi	różnicami,	ba-
dania	w	Szwecji	w	1973	 i	w	Marynarce	
Wojennej	 USA	 w	 1982.	 Oczywiście,	 nie	
jest	do	końca	istotne,	czy	mówimy	o	11%,	
czy	15%,	ale	żeby	sobie	uświadomić,	 że	
tylko	znikomy	procent	elementów	maszyn	
posiada	prawdopodobieństwo	awarii	zwią-
zane	z	wiekiem,	a	zatem	osiąga	korzyści	
z	 okresowych	 remontów	 i	 wymian.	 Cała	
reszta	wymaga	zupełnie	innego	podejścia	
do	zarządzania	parkiem	maszynowym.

I. CHaRaKTeRysTyKa meTOd  
   dIagnOsTyCznyCH

Warto	przypomnieć,	że	awaria	to	pro-
ces,	 a	 nie	 jednorazowe	 wydarzenie.	 Do-
skonale	pokazuje	to	krzywa	P-F.	Poszcze-
gólne	 punkty	 na	 krzywej	 odnoszą	 się	 do	
rozwoju	defektu	 i	wiążą	z	różnymi	meto-
dami	kontroli	podzespołu,	które	mogą	być	
stosowane	 w	 celu	 określenia	 bieżącego	
stanu	defektu.

UlTRadźwIĘKI
Pierwszą	z	metod	na	krzywej	są	pomiary	

ultradźwiękowe.	Ultradźwięki	 jako	 zjawisko	
fizyczne,	wywoływane	są	przez	dwa	źródła	
–	tarcie	i	turbulencję.	Przykładem	mogą	być	
tutaj	 tarcie	 wewnątrz	 niedosmarowanych	
lub	 uszkodzonych	 łożysk	 czy	 turbulencja	
wynikająca	 z	 wycieku	 sprężonego	 powie-
trza.	W	odróżnieniu	od	dźwięków	z	zakresu	
słyszalnego	 (20-20	 kHz),	 ultradźwięki	 sły-
szane	w	słuchawkach	są	różne	od	hałasu	
pracy	zakładu.	Zakres	ultradźwięków,	które	
możemy	usłyszeć,	zamyka	się	w	przedzia-
le	między	20	kHz	a	100	kHz,	dzięki	czemu	
możemy	odciąć	się	od	słyszalnego	zakresu,	
skupiając	 się	 tylko	 na	 interesujących	 nas	
dźwiękach.	Cechy	fizyczne	ultradźwięków	są	
inne	od	tych	z	zakresu	słyszalnego	i	to	dzięki	
nim	inspekcja	ultradźwiękowa	jest	możliwa	
i	nie	jest	trudna	w	przeprowadzeniu.

analIza dRgań
Kolejnym	 punktem	 jest	 analiza	 drgań.	

Metoda	 ta	 wymaga	 znacznie	 więcej	 do-

świadczenia	 i	 wiedzy	 niż	 wspomniane	
wcześniej	 ultradźwięki,	 ale	może	dostar-
czyć	 dodatkowych	 informacji.	 Nie	 tylko	
o	tym,	że	pojawiły	się	pierwsze	symptomy	
awarii,	ale	również	o	tym,	co	wpłynęło	na	
tę	 sytuację	 (niewyosiowanie,	 niewyważe-
nie,	problemy	elektryczne).

Jako	 podstawę	 wykorzystujemy	 tu	
analizę	 widmową	 drgań	 FFT	 (mm/s)	 oraz	
analizę	obwiedni	przyspieszenia	sygnałów	
drganiowych	 (g’s	 lub	 m/s2).	 Dodatkowo	
bazując	 na	 normie	 ISO	 10816,	 możemy	
ustawiać	 alarmy,	 wykorzystując	 metodę	
pomiaru	drgań	całkowitych	(overall).	Nor-
ma	nie	rozwiązuje	wszystkich	problemów,	
ale	na	pewno	jest	użyteczna	w	początko-
wej	 fazie	 wdrożenia	 strategii	 opartej	 na	
kondycji	 maszyn	 (Condition	 Based	 Main-
tenance).

W	 przypadku	 analizy	 drgań	 ważne,	 by	
mieć	 świadomość,	 jakim	 sprzętem	 dys-
ponujemy	 i	 czego	 powinniśmy	 od	 niego	
oczekiwać.	 Wczesne	 oznaki	 problemów	
z	 łożyskami	występują	w	zakresie	wspo-
mnianych	wcześniej	częstotliwości	ultra-
dźwiękowych	(ok.	20-60	kHz).	Wiele	firm	
wypuściło	na	rynek	autorskie	metody	mo-
gące	 wykrywać	 wczesne	 fazy	 uszkodzeń	
elementów	wirujących.	Są	to	na	przykład:

•	Spike	Energy	(gSE)	–	firmy	Entek	Roc-
kwell	Automation,

•	PeakVue	–	firmy	CSI/Emerson,
•	Spectral	Emitted	Energy	(SEE)	–	fir-

my	SKF,
•	Bearing	Condition	Unit	(BCU)	–	firmy	

Schenck,
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•	Shock	Pulse	Method	(SPM)	i	później-
sza	wersja	SPM	HD	–	firmy	SPM	Instru-
ment	AB.

Metody	 tej	 jednak	 nie	 wykorzystamy	
do	detekcji	turbulencji,	dlatego	nie	nada	
się	ona	do	np.	pomiaru	wycieków.	Analiza	
ma	też	pewne	ograniczenia,	jeżeli	chodzi	
o	 łożyska	 wolnoobrotowe,	 przez	 co	 nie	
zawsze	 uzyskamy	 zadowalające	 nas	 re-
zultaty.	 Trudności	 związane	 z	monitoro-
waniem	wibracji	łożyska	o	małej	prędkości	
wynikają	m.in.	z	faktu,	że:

•	szybkość	uwalniania	energii	z	defektu	
zmniejsza	się	wraz	ze	zmniejszaniem	się	
prędkości,

•	częstotliwość	powtarzania	defektów	
staje	się	bardzo	niska	i	trudna	do	wykrycia	
wśród	dźwięków	otoczenia,

•	bardzo	długie	przebiegi	czasowe	mu-
szą	 zostać	 zdigitalizowane	 i	 dalej	 prze-
twarzane,

•	przetwarzanie	sygnału	generuje	bar-
dzo	 duże	 błędy	 matematyczne	 (FFT)	 na	
poziomie	końca	zakresu	widmowego	o	bar-
dzo	niskiej	częstotliwości,

•	 łożyska	 toczne	 wolnoobrotowe	 są	
często	bardzo	masywne	i	sztywne.

Najlepiej	 do	 pomiaru	 drgań	 o	 niskiej	
częstotliwości	 nadają	 się	 czujniki	 prze-
mieszczenia,	 jednak	 standardowo	 przy	
wibracjach	(konwencjonalne	mierniki)	uży-
wamy	 do	 tego	 akcelerometrów.	 Chcąc	
uzyskać	 jak	 najlepsze	 dane,	 ważne	 jest	
używanie	akcelerometrów	o	odpowiedniej	
czułości.	Rekomendowanym	rozwiązaniem	
do	pomiarów	ogólnych	są	czujniki	o	czu-
łości	 100	 mV/g,	 a	 do	 urządzeń	 wolno-
obrotowych	zaleca	się	czujniki	o	czułości		
500	mV/g.

meTOda mOTIOn amplIFICaTIOn 
Następną	 metodą	 na	 naszej	 krzywej	

jest	Motion	Amplification.	Jest	 to	dość	
nowa	i	nowatorska	metoda	diagnostycz-
na	opatentowana	przez	RDI	Technologies.	
O	 ile	 w	 przypadku	 wczesnego	 zastoso-
wania	 ultradźwięków	 czy	 analizy	 drgań	
(NASA,	 wojsko)	 mówimy	 już	 o	 latach	
osiemdziesiątych	 i	 dziewięćdziesiątych	
ubiegłego	wieku,	MA	stosowane	 jest	od	
zaledwie	kilku	lat.

Metoda	w	swoim	zamyśle	wykorzystuje	
szybie	kamery	rejestrujące	obraz	z	dużą	
częstotliwością	oraz	opatentowany	algo-
rytm	przetwarzający	zapisany	film.	Dzięki	
temu	obraz	drgań	 (niewidoczny	dla	 ludz-
kiego	 oka)	 przedstawiony	 jest	 na	 filmie	
wideo,	a	każdy	piksel	staje	się	czujnikiem	
ruchu	(pomiar	przemieszczeń	 i	prędkości	
drgań).

Metoda	 ma	 jednak	 swoje	 plusy	 i	 mi-
nusy.	 Niewątpliwym	 plusem	 jest	 analiza	
wszelkich	luzów	czy	drgań	strukturalnych	
(niedokręcona	 podstawa	 urządzenia,	 źle	

zaprojektowane/wyko-
nane	systemy	rur	wraz	
z	podporami,	niewyosio-
wanie).	 W	 przypadku	
analizy	 drgań	 wykorzy-
stującej	 standardowe	
akcelerometry	 powyż-
sze	 też	 jest	 możliwe,	
np.	 przy	 wykorzystaniu	
analizy	 modalnej	 i	 ODS	
(Operational	 Deflection	
Shape),	 co	 jest	 jednak	
bardzo	 czasochłonne.	
W	przypadku	MA	pomiar	
taki	 zajmuje	 zaledwie	
parę	chwil.

Motion	 Amplifica-
tion	nie	zmierzy	 jednak	
tego,	czego	„nie	widzi”,	
czyli	 np.	
łożysk	 czy	
części	 ru-
chomych	
wewnątrz	
maszyny	
( d rgan i a	
p r z e n o -
szą	się	na	
maszynę,	
jednak	 nie	
w s k a ż ą	
b e z p o -
ś redn i o ,	
k t ó r a	
część	 za	
to	 opo-
wiada).

analIza OleJU 
Kolejną	 z	 metod	 na	 krzywej	 P-F	 jest	

analiza	oleju,	czy	bardziej	ogólnie	–	anali-
za	cieczy	pracujących	w	maszynie.	Analiza	
oleju	 jest	 jednak	 nadal	 najpopularniejszą	
i	najczęściej	wybieraną	metodą	ze	wszyst-

kich	cieczy.	Z	badanej	próbki	oleju	silniko-
wego	 czy	 oleju	 przekładniowego	możemy	
określić	 najważniejsze	 parametry	 użyt-
kowe	danego	oleju,	a	dzięki	m.in.	analizie	
zanieczyszczeń	 również	 i	 kondycję	samej	
maszyny.	 Nadmiar	 przykładowych	 pier-

Optymalny koszt utrzymania niezawodności.  
Opracowanie własne

Krzywe wannowe. Opracowanie własne na podstawie Reliability Awareness 
training

Krzywa P-F. Opracowanie własne
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wiastków	może	 świadczyć	 o	 problemach	
z	poszczególnymi	podzespołami	maszyny.	
Krótką	 charakterystykę	 tych	 powiązań	
przedstawiono	poniżej:

•	 żelazo	 –	 koła	 zębate,	 uszkodzenie	
wału,	problem	z	łożyskami	tocznymi	(naj-
częściej	występuje	z	chromem),

•	 chrom	 –	 pierścienie	 tłokowe,	 łożyska,	
sworznie	 tłokowe,	 uszczelki,	 tuleje	 prowa-
dzące;	często	można	znaleźć	z	Fe,	Al,	Cr,	
gdyż	 w	 większości	 zużycie	 poszczególnych	
elementów	spowodowane	jest	przez	pył	(tło-
ki	–	Al,	pierścienie	tłokowe	–	Cr,	cylinder	–	Fe),

•	ołów	–	prawie	wszystkie	powierzchnie	
pracy	 łożysk	 ślizgowych	 oraz	 połączenia	
lutowane	wraz	z	cyną;	 zwykle	występuje	
w	obecności	cyny	i/lub	miedzi,

•	 miedź	 –	 główny	 składnik	 mosiądzu	
i	brązu,	wykorzystywanych	najczęściej	do	
łożysk	ślizgowych	(panewek).

Dzięki	 analizie	 oleju	 możemy	 również	
wydłużyć	czasookres	pracy	oleju,	gdyż	zo-
stanie	on	wymieniony	na	podstawie	wła-
ściwości	fizyko-chemicznych,	a	nie	zgodnie	
z	zaleceniami	producenta	maszyny.	War-
tym	podkreślenia	jest	też	fakt,	że	metoda	
doskonale	 nadaje	 się	 do	 maszyn	 wolno-
obrotowych.	

TeRmOwIzJa
Im	bliżej	problemu,	czyli	naszego	punk-

tu	 F,	 tym	 bardziej	 rośnie	 temperatura.	
Zanim	ciepło	stanie	się	wyczuwalne	przez	
dotyk,	 zwłaszcza	 w	 przypadku	 urządzeń	
izolowanych	 czy	 bez	 dostępu	 do	 grzeją-
cych	się	części,	możemy	użyć	pomiarów	
termowizyjnych	będących	kolejną	metodą	
na	krzywej	P-F.

Termowizja,	często	zwana	również	ter-
mografią,	polega	na	bezdotykowym	bada-
niu	rozkładu	temperatury	na	powierzchni	
danego	ciała,	operując	w	paśmie	średniej	
podczerwieni	 (długości	 fali	 od	ok.	0,9	do	
14	 μm).	 Badania	 termowizyjne	 bazują	
na	 zasadach	 termodynamiki.	 Polega	 to	
głównie	na	tym,	że	ciepło	jest	produktem	
ubocznym	 prawie	 wszystkich	 przemian	
energetycznych	(np.	grzejące	się	łożysko,	

gdy	zbliża	się	awaria,	czy	poluzowany	ka-
bel	elektryczny).	Zgodnie	z	drugą	zasadą	
termodynamiki	o	przepływie	ciepła	mówi-
my	 tylko	 wtedy,	 kiedy	 występuje	 różnica	
temperatur.	 Ciepło	 przepływa	 od	 ciała	
o	wyższej	temperaturze,	do	ciała	o	niższej	
temperaturze,	aż	do	wyrównania.	

Istnieją	trzy	rodzaje	przepływu	ciepła:
•	przewodzenie,
•	konwekcja	(unoszenie),
•	emisja/absorpcja	(promieniowanie).
Dokładność	pomiaru	w	znacznej	mierze	

zależy	od	posiadanego	przyrządu.	Obecnie	
większość	 kamer	podczerwonych	 zapew-
nia	nam	jakość	na	poziomie	±2°C	lub	2%	
pomiarów.	Główne	czynniki	wpływające	na	
pogorszenie	jakości	pomiaru,	to:

•	emisyjność	≤0,6,
•	różnice	temperatur	≥30°C,
•	 pomiary	 poza	 rozdzielczością	 kamery	

(zbyt	duży	przedmiot	lub	za	duża	odległość),
•	pole	widzenia.
Przyczyn	zmian	temperatury	może	być	

wiele,	mogą	to	być	m.in.	niewyosiowanie	
silnika	z	urządzeniem,	wzrost	tarcia	w	ło-
żyskach,	 luzy.	 Warto	 zapamiętać,	 że	 dla	
łożysk	tocznych	temperatura	nie	powinna	
przekraczać	temperatury	otoczenia	o	wię-
cej	niż	60°C.	W	przeciętnych	warunkach	
eksploatacyjnych	przy	temperaturze	czyn-
nika	chłodzącego	około	+20°C,	tempera-
tura	ta	powinna	być	na	poziomie	50-60°C.	
W	trudniejszych	warunkach	temperatura	
pracy	może	być	wyższa.	Nie	powinna	ona	
jednak	przekraczać	125°C,	 gdyż	powyżej	
tego	 progu	 obniża	 się	 twardość	 bież-
ni	 oraz	 znacząco	 pogarszają	 parametry	
smaru.	W	celu	dokładnej	weryfikacji	uster-
ki	 należy	 zawsze	 zestawiać	 termogramy	
z	pozostałymi	wynikami	pomiarów.

mOTOR CIRCUIT analysIs
Ostatnim	 elementem	 w	 zakresie	 pre-

dykcji	 na	przedstawionej	 krzywej	P-F	 jest	
MCA.	 Motor	 Circuit	 Analysis	 to	 zestaw	
metod	oceny	stanu	technicznego	urządzeń	
i	sieci	elektrycznych.	Testy	te	dzielimy	na	
dwie	kategorie:	MCA	online	 i	MCA	offline.	

MCA	online	podlega	dalszemu	podziałowi	na	
analizę	prądową	i	analizę	napięciową.

Analiza	prądowa	skupia	się	na	elemen-
tach	 wirujących.	 Za	 pomocą	 tej	 metody	
możemy	wykryć	poluzowane	lub	uszkodzo-
ne	pręty	klatki	silnika,	połamane	pierście-
nie,	 niewyważenie	 rotora,	 jak	 i	 problemy	
wynikające	 z	 niewyosiowania	 elementów	
zewnętrznych,	 takich	 jak	 sprzęgła	 czy	
pasy	klinowe.

Analiza	 napięciowa	 natomiast	 identyfi-
kuje	problemy	związane	z	jakością	energii	
elektrycznej,	takich	jak:

•	harmoniczne,
•	odchylenia	napięcia	(wolne	zmiany	na-

pięcia),
•	wahania	napięcia	(szybkie	zmiany	na-

pięcia),	
•	asymetria	napięcia.
Metoda	offline	z	kolei	to	przede	wszyst-

kim	 pomiary	 ukierunkowane	 na	 identyfi-
kację	problemów	związanych	z	obwodami	
silnika	 jak	 rezystancja	 uziemienia,	 impe-
dancja	czy	pojemność.

II. dOBRe pRaKTyKI w deTeKCJI  
   UszKOdzeń UlTRadźwIĘKamI

Dzięki	temu,	że	zrozumiemy	słabe	i	moc-
ne	 strony	 każdej	 z	 metod	 diagnostycz-
nych,	uświadomimy	sobie,	że	żadna	z	nich	
nie	 jest	 lepsza	 od	 innych,	 ale	 wszystkie	
razem	 stanowią	 doskonałe	 uzupełnienie	
całości.	Można	się	oczywiście	sprzeczać,	
która	z	metod	powinna	być	zaimplemen-
towana	jako	pierwsza,	czy	może	należy	od	
razu	skupić	się	na	wszystkich.	Z	praktyki	
przemysłowej	uważamy,	że	najlepiej	skupić	
się	najpierw	na	najprostszych	metodach,	
które	w	łatwy	sposób	dadzą	pierwsze	re-
zultaty.	 W	 przeciwnym	 przypadku	 –	 gdy	
zbyt	 zaawansowany	 sprzęt	 wymagający	
dogłębnej	wiedzy	i	doświadczenia	zostanie	
wdrożony	 jako	 pierwszy,	 technicy,	 którzy	
mieliby	się	tym	zajmować,	bardzo	szybko	
się	zniechęcą	i	wrócą	do	starych	nawyków.	

W	związku	z	powyższym	bardzo	często	
jako	 pierwsze	 wdrażane	 są	 termowizja	

Porównanie standardowych pomiarów drgań oraz metody Motion Amplification. Rysunek za zgodą firmy VIMS, przedstawiciela 
w Polsce RDI Technologies
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lub	 ultradźwięki.	 Kierując	 się	 łatwością	
obsługi,	 szerokością	 spektrum	 działania	
oraz	 krzywą	P-F,	 bez	wątpienia	 pierwszy	
wybór	powinien	paść	na	ultradźwięki.	Po-
przez	dopasowanie	się	do	wąskiego	zakre-
su	 wysokich	 częstotliwości,	 ultradźwięki	
wykrywają	subtelne	zmiany	w	amplitudzie	
i	 jakości	 dźwięku	 generowanego	 przez	
pracujące	urządzenia.	Następnie	poprzez	
heterodynowanie	 normalnie	 niewykrywal-
nego	sygnału	uzyskuje	się	sygnał	słyszalny	
w	słuchawkach	i	obserwowany	na	wyświe-
tlaczu	 (mierniki	 typu	 Ultraprobe),	 który	
możemy	 wykorzystać	 do	 tworzenia	 linii	
trendu,	porównywania	i	analiz.

Zostało	udowodnione,	że	monitoring	ul-
tradźwiękowy	 zapewnia	wczesne	 ostrze-
żenie	o	awarii	 łożyska.	Rozróżniono	 rów-
nież	 różne	 stany	 awarii	 łożysk.	 Przyrost	
o	 8	 dB	 względem	 linii	 bazowej	 wskazuje	
wczesny	stan	przedawaryjny	lub	brak	po-
prawnego	smarowania.	Przyrost	o	12	dB	
względem	linii	bazowej	oznacza	początko-
wy	stan	uszkodzeń	łożyska,	a	16	dB	ozna-
cza	zaawansowany	stan	uszkodzeń	 łoży-
ska.	Odczyt	35-50	dB	ponad	linię	bazową	
oznacza	stan	katastrofalny.	Dla	tych,	któ-
rzy	korzystają	z	ultradźwięków	do	analizy	
spektralnej,	stany	te	można	obserwować	
w	dziedzinie	czasu	i	częstotliwości	(FFT).	
Co	ważne,	ultradźwięki	można	stosować	
do	 łożysk	pracujących	z	dowolną	prędko-
ścią,	w	tym	również	do	łożysk	wolnoobro-
towych.

Poza	łożyskami	(tarcie)	ultradźwiękowa	
detekcja	 obejmuje	 szeroki	 zakres	 wycie-
ków	 próżniowych	 i	 ciśnieniowych,	 nie-
zależnie	 od	 rodzaju	 gazu.	 W	 zależności	
od	 dźwięku	 instrumenty	 ultradźwiękowe	
wykrywają	 przepływ	 turbulentny	 gazu	 od	
strony	 wysokiego	 do	 strony	 niskiego	 ci-
śnienia	wycieku.	Korzystając	z	cech	ultra-
dźwięków,	lokalizacja	wycieków	jest	szybka	
i	łatwa	w	obsłudze	dzięki:	

•	kierunkowości	ultradźwięków,	co	czyni	
je	łatwymi	do	wykrycia	u	źródła,

•	intensywności	sygnału:	 im	bliżej	źró-
dła,	tym	silniejszy	sygnał	dźwiękowy,

•	ustalonej	częstotliwość	detekcji,	któ-
ra	czyni	lokalizację	wycieków	łatwą	nawet	
w	głośnym	otoczeniu.

Detekcja	 ultradźwiękowa	 świetnie	 na-
daje	się	również	do	wykrywania	takich	zja-
wisk	jak	młot	wodny	czy	kawitacja.

Kolejnym	 ze	 spektrum	 działania,	 które	
swoim	 zakresem	 obejmują	 ultradźwięki,	
są	 odwadniacze	 parowe	 lub	 tzw.	 garn-
ki	 kondensu.	 Odwadniacze	 różnią	 się	 od	
siebie	 sposobem	 pracy	 w	 zależności	 od	
typu	 urządzenia.	 Technologia	 ultradźwię-
kowa	może	być	stosowana	do	określenia	
poprawności	pracy	 każdego	typu	odwad-
niaczy:	 dzwonowych,	 termostatycznych,	
termodynamicznych	 czy	 pływakowo-ter-

modynamicznych.	 Standardowo	 szukamy	
dwóch	czynników	poprawności	pracy:

•	 wewnętrznych	 przecieków:	 stan	
otwarty,	częściowo	otwarty,	zamknięty,

•	modulacji:	czy	podczas	pracy	modula-
cja	następuje	zgodnie	ze	specyfikacją.

Żeby	jednoznacznie	określić,	czy	odwa-
niacz	 pracuje	 prawidłowo,	 czy	 nie,	 waż-
nym	 jest	 znać	 specyfikę	 pracy	 każdego	
ze	wspomnianych	urządzeń,	żeby	w	łatwy	
sposób	 określić,	 kiedy	 zrzut	 kondensatu	
wykonywany	jest	w	sposób	właściwy.	Ma-
jąc	tę	wiedzę,	samo	użycie	technologii	jest	
dość	proste	i	intuicyjne.

Kolejną	 właściwością	 ultradźwięków	
jest	fakt,	że	potrafią	wykryć	ruch	cząstek	
powietrza	 spowodowany	 jonizacją.	 Dzięki	
temu	 zjawiska	 fizyczne	 jak	 wyładowania	
niezupełne/ulot,	 łuk	elektryczny	czy	wyła-
dowania	koronowe	mogą	w	łatwy	sposób	
zostać	zdiagnozowane.	Ultraprobe	wykry-
wa	wywoływane	przez	te	zjawiska	dźwięki	
wysokich	 częstotliwości	 i	 przetwarza	 je	
(heterodyning)	 do	 zakresu	 słyszalnego.	
Charakterystyczne	dźwięki	 towarzyszące	
tym	 zjawiskom	 można	 usłyszeć	 w	 słu-
chawkach,	podczas	gdy	ich	intensywność	
określona	 jest	 w	 dB	 na	 wyświetlaczu.	
Słyszalną	sygnaturę	korony,	wyładowania	
niezupełnego	i	łuku	można	również	nagrać	
i	przeanalizować	poprzez	program	Spec-
tralyzer	służący	do	potwierdzania	diagno-
zy	i	analiz.

Ważne	jest	to,	żeby	śledzić	te	zjawiska	
i	odpowiednio	wcześnie	reagować.	Najbar-
dziej	destrukcyjna	forma	tych	wyładowań	
zwana	 koroną	 (powstaje	 przy	 napięciu	
powyżej	1	kV)	tworzy	ozon	i	tlenki	azotu.	

Te	 w	 połączeniu	 z	 wilgocią	 tworzą	 kwas	
azotowy,	który	jest	destrukcyjny	dla	więk-
szości	dielektryków	i	pewnych	kompozycji	
metalicznych,	skutkując	korozją.	Ponadto	
wysoka	 energia	 w	 niektórych	 wyładowa-
niach	powoduje	mechaniczne,	elektryczne	
i	 termiczne	 uszkodzenia.	 Oprócz	 strat	
energii	wynikających	ze	zmiennego	prądu	
na	 liniach	przesyłowych	wysokiego	napię-
cia,	korona	może	spowodować	uszkodze-
nie	powierzchni	i	rozłam	powierzchni	sta-
łych	izolacji,	poważne	skutki	chemiczne	lub	
straty	 transformatorów.	 Niektórymi	 po-
pularnymi	 sprzętami	 rutynowo	 badanymi	
za	 pomocą	 ultradźwięków	 powietrznych	
są	 izolatory,	transformatory,	kable	 i	 roz-
dzielnice.

Co	 warto	 również	 wiedzieć,	 normalnie	
urządzenia	elektryczne	powinny	być	ciche,	
jednak	niektóre	z	nich,	na	przykład	trans-
formatory,	mogą	tworzyć	stały,	50-herco-
wy	dźwięk	lub	dźwięki	mechaniczne.	Jest	
to	jednak	zupełnie	inny	dźwięk	niż	nieregu-
larny,	nierówny,	strzelający	dźwięk	wyłado-
wań	elektrycznych.



Absolwent Politechniki Opol-
skiej oraz – podyplomowo – 
Uniwersytetu  Ekonomicznego 
we Wrocławiu i Politechniki 
Wrocławskiej. Od 2010 r. zwią-

zany z Zakładami Tłuszczowymi Kruszwica 
S.A., należącymi do międzynarodowego 
koncernu spożywczego Bunge Limited. 
Był kierownikiem projektu wdrożenia pro-
gramu niezawodności ARROP w ZT Krusz-
wica S.A. w Brzegu – zakładzie, który został 
zwycięzcą konkursu Fabryka Roku 2016. 
W kolejnych latach wraz z całym zespołem, 
już jako kierownik ds. predykcyjnego utrzy-
mania ruchu i niezawodności, pracował nad 
dalszym rozwojem RCM.
Następnie otrzymał propozycję kierowania 
budową nowego zakładu spółki we Wło-
szech oraz wdrożenia w nim pełnej strategii 
UR. W zakładzie Bunge Italia S.p.A w Porto 
Corsini pracował przez ponad 2 lata.
W 2012 r. otrzymał amerykański certyfikat 
Certified Maintenance and Reliability Profesio-
nal (CMRP), do dziś pozostając jedyną osobą 
w kraju z tymi uprawnieniami. Posiada również 
uprawnienia diagnostyczne (level 2)Brytyjskie-
go Instytutu Badań Nieniszczących (BINDT).
Paweł jest laureatem wielu krajowych
i międzynarodowych nagród branżowych.
W ubiegłym roku w Kansas City w USA został 
zdobywcą nagrody CMRP of the Year 2017 
przyznawanej przez The Society for Mainte-
nance and Reliability Professionals zrzeszające 
ponad 6500 praktyków z całego świata.
Obecnie, w ramach awansu, Paweł przeszedł
do struktur regionalnych (Europa & Azja) 
Bunge Limited.

paweł Łęciński
CmRp

Absolwent Politechniki  Poznań-
skiej. Od 2013 roku  manager 
regionalny na Polskę w UE 
Systems Europe. Wcześniej  
audytor nieszczelności instalacji 
sprężonego powietrza metodą 

ultradźwiękową w firmie Aria-C. 
Odpowiedzialny za przedstawicielstwo han-
dlowe oraz prowadzenie szkoleń wdrażają-
cych programy inspekcji ultradźwiękowych 
w zakresie detekcji wycieków sprężonych 
gazów, badania stanu łożysk (PdM), badania 
poprawności pracy odwadniaczy pary oraz 
urządzeń elektrycznych. Certyfikowany 
w zakresie Technologii Ultradźwiękowej  
(Cat. II). Prowadzący szkolenia Cat. I w Polsce. 
Konsultant w sprawie organizacji progra-
mów Ultradźwiękowej inspekcji urządzeń. 
Autor i współautor wielu artykułów dotyczą-
cych Technologii Ultradźwiękowej w prasie 
technicznej. 
Wzięty prezenter na konferencjach 
związanych z diagnostyką maszyn oraz 
zarządzaniem mediami technicznymi. 

Jerzy Halkiewicz
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Wzrost	 zapotrzebowania	 na	
smary	sulfonianowe	wiąże	się	
między	 innymi	 z	 ich	 doskona-

łymi	właściwościami.	Charakteryzują	się	
wysoką	 temperaturą	 kroplenia,	 niskim	
procentem	 wydzielanego	 oleju	 i	 dobrą	
odpornością	na	działanie	wody.	Spośród	
wszystkich	rodzajów	smarów	wyróżnia-
ją	 się	 bardzo	 dobrymi	 właściwościami	
przeciwzużyciowymi	i	EP,	które	wynikają	
ze	 szczególnej	 struktury	 zagęszcza-
cza	 sulfonianowego.	 Rozmiary	 miceli	
kompleksowego	 sulfonianu	 wapnia	 po-
zwalają	 na	 wypełnienie	 nieregularności	
powierzchni	 metalu,	 przez	 co	 redukują	
zużycie	podczas	styku	powierzchni	trą-
cych.	Główną	rolę	odgrywa	w	tym	pro-
cesie	odpowiednio	wytworzona	podczas	
produkcji	 struktura	 krystalograficzna	
węglanu	 wapnia,	 którego	 płytki	 przyle-
gają	do	powierzchni	metalu.	Dzięki	zdol-
ności	 do	 asocjacji	 między	 sobą,	 płytki	
te	 tworzą	 warstwę,	 która	 zmniejsza	
współczynnik	tarcia.

ORLEN	OIL	posiada	w	swojej	ofercie	linie	
smarów	sulfonianowych:	HUTPLEX	WR-1,	
HUTPLEX	WR-2	o	lepkości	oleju	bazowego	
180	mm2/s	oraz	HUTPLEX	HV	o	 lepkości	
oleju	bazowego	420	mm2/s.

Smary	 produkcji		
ORLEN	OIL,	poza	typowy-
mi	 własnościami	 smarów	
sulfonianowych,	 wyróżniają	
się	 wysoką	 adhezyjnością,	
doskonałą	 odpornością	
na	 działanie	 wody	 (water	
wash-out,	water	 spray-off)	
oraz	znakomitą	stabilnością	
mechaniczną.

Smary	 HUTPLEX	 testo-
wane	 były	 w	 wielu	 różnych	
gałęziach	 przemysłu,	 w	 tym	
w	 hutach.	 Do	 testów	 w	 zasto-
sowaniach	 hutniczych	 wybrany	 został	
smar	HUTPLEX	HV,	m.in.	ze	względu	na	
lepkość	oleju	bazowego.	Smar	doskona-
le	sprawdził	się	w	trudnych	warunkach,	
jakie	towarzyszą	smarowaniu	łożysk	ro-
lek	 stojakowych	 klatek	 walcowniczych.	
HUPLEX	HV	testowany	był	na	wydziale	
walcowania	rur	przez	dziewięć	miesięcy,	
w	temperaturze	pracy	ok.	120°C.	W	cią-
gu	każdego	z	siedmiu	cykli	pracy,	po	któ-
rym	łożysko	było	poddawane	przeglądowi	
i	konserwacji,	nie	było	konieczności	uzu-
pełniania	 węzła	 tarcia	 smarem,	 a	 spo-
wodowane	 to	 było	 wysoką	 stabilnością	
termiczną	 i	 mechaniczną	 smaru.	 Bar-

dzo	 dobre	 właściwości	 uszczelniające,	
wysoka	adhezja	i	odporność	na	działanie	
obecnej	w	procesie	wody	chłodniczej	nie	
pogorszyły	 jakości	 smaru,	 dzięki	 czemu	
mógł	 on	 pracować	 dwukrotnie	 dłużej.	
Podczas	testów	nie	zaobserwowano	ty-
powego	dla	innych	produktów	emulgowa-
nia	i	wymywania	smaru.	

Zastosowanie	 smaru	 HUTPLEX	 HV	
może	 pozwolić	 na	 ograniczenie	 liczby	
przestojów	 serwisowych	 oraz	 zmniej-
szenia	konsumpcji	smaru,	a	także	zwięk-
szenie	bezpieczeństwa	pracy	ze	względu	
na	zmniejszone	ryzyko	wycieków.



artykuł sponsorowany

HUTPLEX 
– smary do zastosowań 
specjalnych
Smary sulfonianowe znajdują wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu – 
szczególnie w wysokoobciążonych łożyskach używanych w warunkach dostępu 
zanieczyszczeń – w górnictwie i cementowniach.  A ponadto w hutach, przy pro-
dukcji stali, w wytwórniach papieru, przemyśle spożywczym oraz w branży au-
tomotive. Ten rodzaj smarów ma niewielki udział w rynku smarów plastycznych, 
jednak z roku na rok obserwowany jest ciągły wzrost ich zużycia.

MaRia szuRlEJ
specjalista
Dział Badań i Rozwoju oRlEn oil 
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Ultradźwięki i inne metody  
diagnostyczne w praktyce.  
Część 2 – CASE STUDIES 
Zastosowanie metod diagnostycznych  
w strukturach Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

ZT	„Kruszwica”	S.A.,	będąca	częścią	
Grupy	Bunge,	z	powodzeniem	wdro-
żyła	 korporacyjny	 program	 utrzy-

mania	 ruchu	 (ARROP),	 zorientowany	 na	
niezawodność	 (Reliability	Centered	Main-
tenance).	W	myśl	zasady	continuous	im-
provement	nieustannie	się	rozwija	w	kie-
runku	 Utrzymania	 Ruchu	 4.0.	 Co	 warto	
nadmienić,	w	2016	r.	Zakłady	Tłuszczowe	
„Kruszwica”	S.A.	zdobyły	nagrodę	Fabryka	
Roku	za	to,	w	jaki	sposób	realizują	strate-
gię	utrzymania	ruchu.	Sposób	zarządzania	
parkiem	maszynowym	jest	widoczny	także	
w	analizowanych	przykładach.	Dotyczą	one	
kolejno:	detekcji	uszkodzeń	łożysk,	zębat-
ki,	zwojów	silnika,	pracy	transformatora,	
szczelności	układu	skraplacza,	zjawisk	hy-
draulicznych	 (kawitacji	 i	młota	wodnego),	

a	także	kondycji	odwadniacza	termodyna-
micznego	oraz	detekcji	wycieków.

I. UszKOdzOne ŁOżysKa –  
   – deTeKCJa pROBlemÓw

Omówione	przykłady	są	wynikiem	zahar-
monogramowanych	 inspekcji,	 a	 poprzez	
brak	reakcji	na	zaobserwowane	sympto-
my	w	wybranych	przykładach	można	za-
obserwować	 także	 skutki	 oraz	 popraw-
ność	zastosowanych	metod.

ŁOżysKO sIlnIKa
Badanie	 stanu	 łożysk	 za	 pomocą	 ul-

tradźwięków	oparte	jest	na	dwóch	czyn-
nikach,	 odczycie	 pomiaru	w	dB	 i	 analizie	
dźwięku	 (w	 słuchawkach	 lub	 nagranego	
w	 programie	 Spectralyzer).	

Zmiana	 decybeli	 w	 czasie	 mówi	 nam	
o	wzroście	tarcia	wewnątrz	łożyska.	Do-
datkowo	można	stworzyć	linie	trendu	dla	
danego	 łożyska,	 dokonując	 kolejnych	 po-
miarów	w	czasie.	Określi	nam	to,	kiedy	ło-
żysko	powinno	być	smarowane	i	jak	szybko	
poziom	tarcia	zaczyna	w	nim	rosnąć,	pro-

wadząc	do	uszkodzenia.
Problem	 z	 ło-

żyskiem	 może	
być	 jedno-
z n a c z n i e	
potwierdzo-
ny	 również	
za	 pomo-
cą	 analizy	

PaWEł łęciński, cMRP 
Predictive Maintenance subject 
Matter Expert, Europe & asia
BunGE limited

JERzy halkiEWicz
Regional Manager (Poland)
uE systems Europe

W celu zobrazowania zastosowania omawianych wcześniej metod diagno-
stycznych przedstawiamy zestaw praktycznych case studies. Badania zostały 
przeprowadzone w warunkach przemysłowych na przestrzeni lat, w zaj-
mującymi się produkcją oleju rzepakowego, a także margaryn oraz olejów 
konsumenckich Zakładach Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. W artykule 
ukazujemy spektrum działania technologii ultradźwiękowej przekrojowo, 
dodatkowo uzupełniając o pozostałe metody diagnostyczne, które dopiero 
zebrane razem pokazują pełny obraz kondycji maszyny. 

Pomiar ultradźwiękowy uszkodzonego łoży-
ska. Opracowanie własne

Metody diagnostyczne używane w ZT „Kruszwica” S.A. Opracowanie własne
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drgań.	 Analizując	 wibracje	 oraz	 natę-
żenia	 ultradźwięków,	 zdiagnozowano	
początki	uszkodzenia	łożyska.	Po	pierw-
szych	 symptomach,	 czyli	 wzroście	 ul-
tradźwięków	o	8	dB,	próbowano	zgodnie	
z	praktykami	dosmarować	łożysko,	jed-
nak	pomiar	w	kolejnych	miesiącach	po-
kazał,	że	łożysko	już	na	tym	etapie	było	
uszkodzone.	 Postępujące	 uszkodzenia	
pokazują	wyraźnie	ostatnie	pomiary.

ŁOżysKO pOmpy ORaz sTwIeR-
dzOne nIewyOsIOwanIe

Dźwięki	uszkodzeń	łożysk	są	różne	z	ra-
cji	natury	uszkodzenia,	 jednak	te	typowe	
są	bardzo	charakterystyczne	i	łatwo	je	od-
różnić	od	prawidłowej	pracy.	Jeżeli	chcemy	
badać	w	ten	sposób	stan	łożysk,	wystar-
czy	przejść	z	detektorem	w	odpowiednio	
dobranych	 odstępach	 czasu	 i	 „słuchać”	
dźwięku	łożysk	w	poszukiwaniu	tych	cha-
rakterystycznych	dla	stanów	uszkodzenia.

Dodatkowo,	 co	 warto	 wiedzieć,	 więk-
szość	 problemów	 elementów	 wirujących	

jest	 generowana	
przez	 drgania	 o	 czę-
stotliwościach,	 które	
są	dokładnie	związane	
z	prędkością	obrotową	
danego	 elementu.	 Te	
częstotliwości	 mogą	
występować	dokładnie	
co	jeden	obrót	na	mi-
nutę	lub	harmonicznie	
co	2x,	3x	itp.

Patrząc	na	wykresy	
drgań	łożyska	znajdu-
jącego	się	na	pompie,	
widzimy	 dominujące	
piki	 na	 częstotliwo-

ściach	1x,	2x	i	4x	RPM.	Ponieważ	piki	te	
układają	się	identycznie	zarówno	na	wy-
kresie	drgań	poziomych,	jak	i	pionowych,	
możemy	 mówić	 o	 drganiach	 promienio-
wych.	Tego	typu	drgania	są	typowym	ob-
jawem	niewyosiowania	liniowego.

ŁOżysKO wOlnOOBROTOwe 
pRażnI wsTĘpneJ

Do	 pomiaru	 urządzeń	 wolnoobroto-
wych	powinniśmy	używać	częstotliwości	
w	 zakresie	 20-25	 kHz.	 Dodatkowo	 dla	
tego	typu	łożysk	poziomy	alarmów	muszą	
być	 obniżone.	Dzięki	 temu	 kiedy	 pojawia	

się	uszkodzenie,	będzie	ono	wyraźnie	sły-
szalne	i	widoczne	w	przebiegu	czasowym	

nagranego	 pliku	
dźwiękowego.	 Co	
należy	 podkreślić,	
dla	łożysk	w	zakre-
sie	1-20	rpm	infor-
macja	 o	 uszkodze-
niu	 może	 pojawić	
się	przy	0	dB.

Dla	 badanej	
prażni	wstępnej	na	
przestrzeni	kilku	lat	
nagrano	różne	fazy	
od	 wartości	 bazo-
wej	 po	 założeniu	
nowego	 łożyska	 do	
jego	uszkodzenia.

Jako	 ciekawost-
kę	 załączono	 rów-
nież	 wykres	 drgań	
z	okresu,	w	którym	
za	 pomocą	 ultra-	
dźwięków	 stwier-
dzono	 już	 pewne	
symptomy	 uszko-

dzenia.	W	przypadku	drań	nie	widać	nicze-
go	niepokojącego.	Co	warte	podkreślenia,	
był	 tu	 używany	 akcelerometr	 o	 czułości	

100	mV/g.	Firma	dopiero	w	późniejszym	
czasie	 zaopatrzyła	 się	 w	 bardziej	 czułe	
akcelerometry	(500	mV/g).

Pomiar ultradźwiękowy uszkodzonego łoży-
ska. Opracowanie własne

Analiza obwiedni przyspieszenia dla uszkodzonego łożyska.  
Opracowanie własne

Uszkodzone łożysko. Opracowanie własne

Analiza widmowa drgań FFT. Stwierdzone 
niewyosiowanie i wczesne problemy z łoży-
skiem. Opracowanie własne

Pomiar ultradźwiękowy dobrego łożyska. 
Opracowanie własne

Pomiar ultradźwiękowy pierwszych sympto-
mów uszkodzenia. Opracowanie własne

Pomiar ultradźwiękowy uszkodzonego łoży-
ska. Opracowanie własne
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panewKa TOsTeRa
Łożyska	 ślizgowe	 można	 badać	 pod	

kątem	 defektów,	 słuchając	 dźwięku,	 jaki	
wydają	podczas	pracy.	Poziom	tarcia	jest	
zwykle	 zbyt	 niski,	 by	 przeprowadzić	 dla	

niego	 linię	 trendu,	 jednak	 pojawienie	 się	
nawet	delikatnych	uszkodzeń	natychmiast	

usłyszymy	 podczas	 in-
spekcji.	Gdy	łożysko	jest	
sprawne,	 nie	 będzie	 ge-
nerować	 sygnału	 ultra-
dźwiękowego	 lub	 będzie	
generować	bardzo	słaby	
sygnał.	

II. UszKOdzOna  
   zĘBaTKa

Na	 podstawie	 pomia-
rów	 ultradźwiękowych	
został	 wykryty	 niepoko-
jący	 dźwięk.	 Trudno	 było	
jednoznacznie	stwierdzić,	
co	jest	tu	problemem,	ale	
znając	 dźwięki	 i	 inne	wy-
kresy	 łożysk,	można	było	
przypuszczać,	 że	 pro-

blem	może	dotyczyć	czegoś	innego,	z	du-
żym	prawdopodobieństwem	mogły	to	być	
zębatki.

Pobrano	 też	 próbkę	 oleju	 do	 pomiaru.	
Na	jej	podstawie	określono,	że	ze	względu	
na	krytycznie	podniesioną	zawartość	żela-
za	oraz	wysoki	indeks	PQ	olej	nie	kwalifiku-

je	 się	 do	 dalszej	
eksploatacji.	 Do-
datkowo	 stwier-
dzono,	 że	 żelazo	
pochodzi	z	meta-
lurgii	 układu	 ole-
jowego,	 najpew-
niej	z	uszkodzenia	
wału	lub	kół	zęba-
tych	 i	 zalecono	
przeprowadzenie	
inspekcji	 tych	
elementów	 pod-
czas	 wymiany	
oleju.

Dokładniejszą	 analizę	 przeprowadzo-
no,	 również	 używając	 pomiarów	 drgań.	
W	 przypadku	 podejrzenia	 problemów	
z	 przekładnią	 należało	 doszukiwać	 się	
pojawienia	się	wstęg	bocznych	oraz	har-
monicznych,	które	pozwalają	dokładnie	zi-
dentyfikować	element	maszyny,	w	którym	
pojawia	się	usterka.

Na	załączonej	analizie	widać	harmonicz-
ne	 równe	 wielokrotności	 częstotliwości	
generowanej	przez	zębatkę.	Mamy	zazna-
czone	 cztery	 harmoniczne.	 Przy	 każdej	
z	 nich	 występują	 wstęgi	 boczne,	 co	 po-
zwala	przypuszczać,	że	mamy	do	czynienia	
z	 uszkodzeniem	 zębów.	 Również	 analiza	
oleju	pokazała,	że	w	próbce	widoczne	są	
cząsteczki.	Odległość	między	harmonicz-
nymi	to	16	312	cyklów/minutę.	Ze	wzoru:

GMF	=	T	x	RPM,	gdzie:
GMF	–	częstotliwość	defektu	zębatki
T	–	liczba	zębów
RPM	–	obroty	na	minutę

Wykres drgań. Opracowanie własne

Uszkodzone łożysko. Opracowanie własne

Uszkodzona panewka tostera. Opracowanie 
własne

Pomiar ultradźwiękowy uszkodzonej panew-
ki. Opracowanie własne

Przebieg czasowy pomiarów ultradźwięko-
wych. Opracowanie własne

Analiza oleju. Wycinek raportu z badań. Opracowanie własne

Pomiar drgań przekładni. Opracowanie własne

Wytarte zęby na wałku atakującym przekład-
ni. Opracowanie własne
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wiedząc,	że	urządzenie	pracuje	z	prędko-
ścią	1491	rpm	i	znając	odległość	między	
harmonicznymi	 częstotliwości	 genero-
wanych	przez	zębatkę	przekładni,	można	
stwierdzić,	która	z	nich	jest	uszkodzona.

T	=	GMF	:	RPM
T	=	16312	:	1491	=	11
Z	powyższego	wzoru	wynika,	że	uszko-

dzona	zębatka	posiada	11	zębów.
Korzystając	 z	 dokumentacji	 technicz-

no-ruchowej,	potwierdzono,	że	uszkodzo-
nym	elementem	jest	wałek	atakujący.	Po	
otwarciu	przekładni	dane	te	się	potwier-
dziły.

III. UszKOdzOne zwOJe sIlnIKa

Pomiary	 ultradźwiękowe	 mogą	 być	
również	 wykorzystywane	 do	 analizy	
problemów	 elektrycznych.	 Badania	 te	
nie	 dostarczą	 wiedzy,	 czy	 mamy	 pro-
blem	z	upływem	prądów	do	łożyska,	czy	
uszkodzonymi	uzwojeniami	 (chociaż	do-
skonale	słychać	charakterystyczne	czę-
stotliwości	 elektryczne),	 ale	 zainicjują	
użycie	innych	metod	bardziej	dedykowa-
nych	do	silników.

Problemy	 te	 będę	 też	 widoczne	 przy	
analizie	drgań	(2	x	FL	i	harmoniczne).

W	 przypadku	 problemów	 z	 grzaniem	
uzwojeń	 dobrze	 sprawdzi	 się	 też	 pod-
czerwień.

Jako	 ostatnie	 z	 racji	 częstotliwości	
badań	 przeprowadzono	 badanie	 MCA,	

które	 potwierdziło	 problemy	
w	obwodach	silnika,	co	widać	
na	załączonych	wykresach.

IV. pRaCa TRansFORmaTORa

Inspekcja	urządzeń	elektrycznych	jest	
sprawą	bardzo	ważną	z	punktu	widzenia	
bezpieczeństwa,	 co	 się	 tyczy	 zarówno	
maszyn,	jak	i	ludzi.	Bezpieczeństwo	jest	

bardzo	ważne	również	przy	samych	po-
miarach,	 zwłaszcza	 że	 bardzo	 często	
badania	muszą	być	przeprowadzane	pod	
napięciem.	Jednym	z	takich	przykładów	
jest	 badanie	 transformatora,	 które	
może	być	przeprowadzone	z	bezpiecznej	

odległości.	Dzięki	pomiarom	ultradźwię-
kowym	w	połączeniu	z	termowizją	moż-
na	wykrywać	szerokie	spektrum	proble-
mów	natury	elektrycznej	 i	wcześnie	 im	
zapobiegać.

a)	dobry
b)	wyładowania	łukowe

Przebieg czasowy problemów natury elek-
trycznej w silniku AC. Opracowanie własne

Widoczne na obwiedni przyspieszenia problemy z uzwojeniami 
silnika AC. Opracowanie własne

Termogram silnika AC. Opracowa-
nie własne

Pomiar MCA offline. Opracowanie własne

Zdjęcie oraz termogram dobrze pracującego 
transformatora 

Pomiar ultradźwiękowy właściwej pracy 
transformatora. Opracowanie własne

Pomiar ultradźwiękowy wyładowań łuko-
wych transformatora. Opracowanie własne

Zdjęcie oraz termogram transformatora. 
Zaobserwowane wyładowanie łukowe
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V. szCzelnOść UKŁadU  
   sKRaplaCza

Określenia	szczelności	rur	w	układzie	
można	zrobić	na	kilka	sposobów.	Może	
być	 to	 w	 otoczeniu	 medium,	 metodą	
prądów	wirowych	lub	za	pomocą	pomia-
rów	 ultradźwiękowych.	 W	 przykładzie	
ukazano	porównanie	rur	skraplacza	przy	
ciśnieniu	8	mmHg	przy	użyciu	pomiarów	
ultradźwiękowych	 oraz	 zastosowanie	
metody	prądów	wirowych.

VI. zJawIsKa HydRaUlICzne

Poniżej	 przedstawiamy	 zjawiska	 ka-
witacji	 i	 młota	 wodnego.	 Kawitacja	
dotyczy	 wyłącznie	 cieczy,	 a	 polega	 na	
gwałtownej	przemianie	z	fazy	ciekłej	na	
gazową	 w	 reakcji	 na	 zmniejszające	 się	
ciśnienie.	 Młot	 wodny	 to	 z	 kolei	 zjawi-
sko,	które	może	wystąpić	w	instalacjach	
hydraulicznych	w	przypadku	problemów	
z	odwadniaczami	i	odprowadzaniem	gro-
madzonego	w	rurach	kondensatu.

KawITaCJa
Podczas	pomiaru	pompy	zaobserwowa-

no	bardzo	burzliwy	 (turbulenty)	przepływ	
cieczy	charakteryzujący	się	dużą	złożono-
ścią.	Wykryte	zjawisko	to	kawitacja.	Głów-
nym	czynnikiem	wpływającym	na	występo-
wanie	kawitacji	 jest	temperatura	cieczy.	
Nie	 bez	 znaczenia	 są	 również	 prędkość	
cieczy,	kształt	powierzchni,	z	jaką	się	sty-
ka,	oraz	mogące	występować	w	niej	za-
nieczyszczenia.	Co	warto	wiedzieć,	lokalny	
spadek	 ciśnienia	 statycznego	 prowadzić	
może	 do	 wrzenia	 cieczy	 (im	 ciśnienie	
to	 jest	 niższe,	 tym	 niższa	 temperatu-
ra	wrzenia)	 i	 tworzenia	się	pęcherzyków	
gazu.	Kiedy	ciecz	opuści	obszar	szybkiego	
przepływu,	ciśnienie	statyczne	ponownie	
rośnie,	 a	 wtedy	 pęcherzyki	 zapadają	 się	
i	często	gwałtownie	implodują.	Wszystko	
to	powoduje,	że	kawitacja	 jest	gwałtow-
nym	 i	 najczęściej	 bardzo	 niepożądanym	
zjawiskiem,	 a	 powstające	w	 ten	 sposób	
fale	 uderzeniowe	 powodują	 mikrouszko-
dzenia	m.in.	wirników	pomp	czy	zaworów,	
znacząco	skracając	czas	ich	eksploatacji.

mŁOT wOdny
Podczas	 rutynowych	 badań	 wychwy-

cono	 i	 zarejestrowano	 bardzo	 ciekawy	
dźwięk.	Pierwszym	wrażeniem	mierzące-
go	było,	że	ktoś	stukał	młotkiem	o	rury.	
Dalsze	 obserwacje	 wykluczyły	 jednak	
czynnik	 ludzki,	a	 jak	się	później	okazało,	
„znaleziskiem”	 tym	 był	 tak	 zwany	 młot	
wodny	 (water	 hammer).	 Zjawisko	 to	
może	 występować	 w	 naszych	 instala-
cjach,	gdy	mamy	problemy	z	odwadnia-

czami,	a	gromadzony	w	rurach	konden-
sat	nie	jest	właściwie	odprowadzany.	Co	
warto	wiedzieć,	 prędkość	 pary	w	 ruro-
ciągu	 to	 przeważnie	 od	20	do	30	m/s.	
Jeżeli	 nagromadzone	 krople	 wody	 zo-
staną	 rozpędzone	 do	 takiej	 prędkości,	
będą	się	poruszać	w	naszym	systemie.	
Każda	 zmiana	 kierunku	 biegu	 instalacji	
będzie	 skutkować	 uderzeniami	 o	 dużej	
energii	 kinetycznej,	 której	 towarzyszyć	
będą	 charakterystyczne	 dźwięki	 (ude-
rzenie	młotem).	Oczywiście	młot	wodny	
jest	 zjawiskiem	 bardzo	 niepożądanym,	
a	 powstające	 w	 jego	 wyniku	 uderzenia	
powodują	 uszkodzenia	 naszych	 instala-
cji,	głównie	miejsc,	gdzie	mamy	zagięcia,	
kolanka,	 rozgałęzienia,	 zawory	 czy	 wy-
mienniki	ciepła.

Zaistniała	 sytuacja	 nie	 doprowadziła	
do	 żadnego	 uszkodzenia,	 zmusiła	 jednak	
do	 refleksji	 i	 skontrolowania	 wszystkich	
garnków	 kondensu,	 żeby	 znaleźć	 źródło	
nieodprowadzania	wody.

VII. KOndyCJa OdwadnIaCza   
   TeRmOdynamICznegO

W	celu	inspekcji	garnków	kondensu	na-
leży	zasadniczo	kierować	się	dobrą	prak-
tyką	ujętą	w	trzech	prostych	krokach:	

1. Ocena wizualna:
Chociaż	 jej	 zakres	 jest	 ograniczo-

ny,	 obserwacja	 wizualna	 jest	 ważnym	
pierwszym	 krokiem	 w	 określaniu,	 czy	
odwadniacz	 działa	 prawidłowo,	 czy	 też	
nie.	Na	przykład	niektóre	objawy,	które	
można	 zaobserwować,	 jak	 brak	 zrzutu	
kondensatu	 lub	 bardzo	 duże	 ilości	 wy-

Pomiar ultradźwiękowy dla szczelnej rury 
skraplacza. Opracowanie własne

Pomiar ultradźwiękowy nieszczelnej rury 
skraplacza. Opracowanie własne

Przebieg czasowy pomiarów ultradźwięko-
wych. Opracowanie własne

Uszkodzenie wirnika w wyniku kawitacji. 
Opracowanie własne

Pomiar skraplacza za pomocą metody prą-
dów wirowych. Opracowanie własne

Przebieg czasowy pomiarów ultradźwięko-
wych. Opracowanie własne

Konsekwencja zjawiska młota wodnego 
w najgorszym stadium. Materiały szkolenio-
we UE Systems
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ciekającej	 pary,	 mogą	 wskazywać	 na	
potrzebę	naprawy.	Oczywiście,	żeby	do-
konać	jakiejkolwiek	oceny,	zawsze	należy	
czekać	na	pełny	cykl	pracy	odwadniacza.	
Co	ważne,	ocena	wizualna	ogranicza	się	
zazwyczaj	do	kontroli	systemów	otwar-
tych.

2. pomiary termowizyjne: 
Pomiary	 temperatury	 kondensatu	 na	

wejściu	 i	 wyjściu	 odwadniacza	 są	 klu-
czowym	krokiem	w	procesie	oceny	jego	
kondycji:

a)	 jeżeli	 termogram	pokazuje	wyższą	
temperaturę	na	wejściu	oraz	niższą	na	
wyjściu	 (<	 100°C),	 mamy	 do	 czynienia	
z	poprawną	pracą	odwadniacza;

b)	jeżeli	temperatura	na	wejściu	jest	
znacząco	niższa	niż	temperatura	całego	
układu,	może	to	oznaczać,	że	para	nie	
dochodzi	do	odwadniacza.	Należy	się	tu	
doszukiwać	 problemów	 w	 samym	 ukła-
dzie,	 jak	zamknięty	zawór,	zablokowana	
rura	itp.;

c)	 jeżeli	 temperatury	 wejścia	 i	 wyj-
ścia	 są	 takie	 same,	 odwadniacz	 praw-
dopodobnie	 jest	 w	 trybie	 niewłaściwie	
otwartym	 (failed-open).	 W	 trybie	 tym	
odwadniacz	 nadal	 działa,	 ale	 powoduje	
znaczące	straty	energii,	„wdmuchując”	
parę	do	układu	kondensatu;	

d)	 jeżeli	mamy	do	czynienia	z	niskimi	
temperaturami	 na	 wejściu	 i	 wyjściu,	
wskazuje	to,	że	odwadniacz	jest	w	try-
bie	niewłaściwie	zamkniętym	(failed-clo-
sed).

Co	 warto	 wiedzieć,	 zmienne,	 takie	
jak	przeciwciśnienie	w	systemie,	mogą	
sprawić,	że	kontrola	za	pomocą	pomia-
rów	 termowizyjnych	 będzie	 mniej	 do-
kładna.

3. pomiary ultradźwiękowe:
Kondensat	 przepływający	 przez	 od-

wadniacz	 oraz	 elementy	 mechaniczne	
(mechanizm	 otwierania	 i	 zamykania)	
wytwarza	 dźwięk	 i	 drgania	 (wibracje).	
Kiedy	 garnek	 kondensu	 przestaje	 dzia-
łać	 zgodnie	 z	 przeznaczeniem,	 dźwięki	
te	 często	 zmieniają	 się.	 Rozpoznanie	
tej	różnicy	jest	kluczową	metodą	oceny	
stanu	odwadniacza.	Do	pomiarów	za	po-
mocą	ultradźwięków	należy	używać	su-
gerowanych	częstotliwości	20-25	kHz.	

Ocena	 stanu	 technicznego	 odwad-
niaczy	 w	 ramach	 ZT	 „Kruszwica”	 S.A.	
opiera	 się	 na	wyżej	 opisanej	metodyce	
i	jest	działaniem	cyklicznym.	Dzięki	temu	
firma	 ma	 pełną	 kontrolę	 nad	 efektyw-
nością	 swoich	 mediów,	 unikając	 zna-
czących	 strat	 energii.	 Powyżej	 można	
znaleźć	przykłady	sprawnie	działającego	
oraz	 wadliwego	 odwadniacza	 termody-
namicznego.

a)	sprawny
b)	cieknie

VIII. deTeKCJa wyCIeKÓw

Każdy	zakład	stosujący	sprężone	po-
wietrze,	 próżnię	 czy	 gazy	 techniczne	

posiada	 nieszczelności	 w	 in-
stalacji.	Mogą	one	negatywnie	
wpływać	 na	 jakość	 wyrobu	
w	 procesie	 czy	 obniżenie	 ci-
śnienia	 na	 odbiornikach,	 jed-
nocześnie	generując	wymierne	
straty	 finansowe.	 Wykonując	
badania	 i	 naprawiając	 proble-
my,	 firma	 może	 zmniejszyć	
zużycie	energii,	zwiększyć	efek-

tywność,	 zmaksymalizować	 wydajność	
powietrza,	 zmniejszyć	 emisję	 gazów	
cieplarnianych,	 zwiększyć	 bezpieczeń-
stwo	 i	 monitorować	 kontrolę	 jakości.	
Technika	ultradźwiękowa	 jak	żadna	 inna	
nadaje	się	do	tego	celu,	w	szczególno-
ści	 jeśli	 chodzi	 o	 lokalizację	 wycieków	
sprężonego	powietrza,	w	tym	niejedno-

krotnie	w	miejscach,	gdzie	nor-
malnie	nigdy	nikt	by	nie	zajrzał	
(instalacje	 bardzo	 wysoko	 lub	
w	trudno	dostępnym	miejscu).

pOdsUmOwanIe
Opisane	w	artykule	case	stu-

dies	 potwierdzają,	 że	 w	 wie-
lu	 przypadkach	 krzywa	 P	 –	 F	
odzwierciedla	 rozwój	 defektu.	
Przykłady	 maszyn	 wirujących,	

gdzie	 mieliśmy	 zestawienie	 metod	 dia-
gnostycznych,	 pokazują,	 że	 pierwsze	
punkty	 zapalne	 objawiają	 się	 wyższym	
natężeniem	 ultradźwięków.	 Wibracje	
wykrywalne	dla	 przyrządu	pojawiają	się	
nieco	 później,	 ale	 za	 to	 najdokładniej	
określają	źródło	problemu.	Z	wykresów	
wibracji	 możemy	 odczytać,	 że	 mamy	
do	 czynienia	 z	 niewyosiowaniem,	 jak	
w	przypadku	opisanej	pompy,	a	z	analizy	
częstotliwości	 występowania	 harmo-
nicznych	 możemy	 z	 dużą	 dokładnością	
określić,	który	element	jest	uszkodzony,	
jak	np.	zębatka	czy	łożysko.

Zdjęcie oraz termogram pracy sprawnego odwadniacza. 
Ciśnienie pracy 3,5 bar. ΔT 53,2°C. Opracowanie własne

Zdjęcie oraz termogram pracy cieknącego odwadniacza. 
Ciśnienie pracy 10 bar. ΔT 33,6°C. Opracowanie własne

Pomiar ultradźwiękowy pracy sprawnego 
odwadniacza. Opracowanie własne

Przebieg czasowy pracy cieknącego odwad-
niacza. Opracowanie własne

Detekcja wycieków sprężonego powietrza. Opracowanie własne
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Najpóźniej	zmiany	zaobserwowano	
na	 kamerze	 termowizyjnej,	 jednak	
jest	 to	 doskonała	 metoda	 porów-
nawcza,	zwłaszcza	kiedy	mamy	obok	
siebie	 kilka	 urządzeń	 tego	 samego	
typu.	Bardzo	często	jednak,	gdy	wy-
stępuje	już	duży	przyrost	tempera-
tury,	usterka	jest	mocno	rozwinięta.	
Na	tym	etapie	poszczególne	elemen-
ty	są	już	na	tyle	zużyte,	że	wymagają	
jak	najszybszej	wymiany.

Co	 również	 zostało	 zaobserwo-
wane,	to	fakt,	że	za	pomocą	ultra-	
dźwięków	 zostały	 wykryte	 uszko-
dzenia	 łożysk	wolnoobrotowych,	na-
tomiast	 w	 przypadku	 wibroakustyki	
(na	tym	samym	etapie)	nic	w	sposób	
znaczący	nie	wskazywało	na	już	po-
garszający	 się	 stan.	 Znacznie	 lep-
szym	uzupełnieniem	pomiarów	ultra-
dźwiękowych	okazały	się	tutaj	badania	oleju.

Ultradźwięki	dobrze	poradziły	sobie	rów-
nież	 z	 problemami	 elektrycznymi.	 Oczy-
wiście,	 badania	 te	 nie	 dostarczą	 wiedzy,	
czy	mamy	problem	z	upływem	prądów	do	
łożyska,	 czy	 uszkodzonymi	 uzwojeniami,	
ale	 zainicjują	 użycie	 innych	 metod,	 bar-
dziej	 dedykowanych	 do	 silników,	 jak	MCA.	
W	przypadku	problemów	z	grzaniem	uzwo-
jeń	dobrze	sprawdzi	się	też	podczerwień.	
Problemy	także	będą	widoczne	przy	analizie	
drgań	(2	x	FL	i	harmoniczne).

Z	obserwacji	wynika	również,	że	nie	bez	
znaczenia	pozostają	działania	proaktywne,	
takie	 jak	 laserowe	 osiowanie	 urządzeń,	
montowanie	łożysk	z	wykorzystaniem	na-
grzewnicy	indukcyjnej	czy	odpowiednia	go-
spodarka	smarownicza.	

Co	warto	zaznaczyć,	samo	smarowanie	
też	nie	musi	być	zupełnie	manualne	 („na	
wyczucie”)	czy	bazować	na	uśrednionych	
wielkościach	 rekomendowanych	 przez	
producentów	(2g,	3g),	ale	może,	a	wręcz	
powinno	opierać	się	o	technologie.	W	tym	

wypadku	również	doskonale	sprawdzą	się	
ultradźwięki	 (dedykowanym	 urządzeniem	
jest	np.	Grease	Caddy	firmy	UE	Systems).

Na	 podstawie	 lat	 doświadczeń	 można	
jednoznacznie	stwierdzić,	że	inspekcje	ul-
tradźwiękowe	pozwalają	wykrywać	szero-
kie	spektrum	problemów	nie	tylko	związa-
nych	z	tarciem	(łożyska,	zębatki),	ale	gdy	
połączymy	 je	 z	 inspekcją	 termowizyjną,	
otrzymamy	 solidny	 program	 pozwalający	
zapobiegać	 problemom	 natury	 elektrycz-
nej	 (do	 tego	 również	 zaleca	 się	 MCA)	
w	 najwcześniejszej	 ich	 fazie.	 Ta	 wspólna	
współpraca	 świetnie	 nadaje	 się	 również	
przy	detekcji	problemów	z	odwadniaczami.

Z	obserwacji	wynika	też,	że	nie	bez	zna-
czenia	pozostają	badania	zjawisk	pneuma-
tycznych,	 jak	 wycieki	 sprężonego	 powie-
trza	i	badanie	próżni,	czy	hydraulicznych,	
jak	detekcja	młota	wodnego	i	kawitacji.

Co	 ważne,	 wraz	 z	 rozwojem	 techniki	
(predykcyjne	 i	 preskryptywne	 utrzymanie	
ruchu,	 niezawodność)	 zmienia	 się	 podej-
ście	do	zbierania	(sensory	online,	IoT)	czy	
analizy	danych	(modele	statystyczne	i	al-
gorytmy	uczenia	maszynowego)	 i	 jest	to	
niewątpliwie	przyszłość.

Jednak	zjawiska	fizyczne	leżące	u	pod-
staw	 opisanych	 w	 artykule	 technologii	
pozostają	bez	zmian.	Nie	ma	więc	z	fizycz-
nego	punktu	widzenia	większego	znacze-
nia,	czy	zbieramy	dane	offline,	online,	czy	
z	wykorzystaniem	IoT.	Dane,	które	groma-
dzimy,	nadal	będą	te	same.	Różnica	poja-
wia	 się,	 gdy	mamy	 bardzo	 krytyczne	 lub	
niestabilne	(nie	da	się	zaplanować	rozsąd-
nych	 ram	 czasowych	 pomiaru)	 maszyny.	
W	 przeciwnym	 razie	 przy	 np.	 pomiarach	
drgań,	 gdzie	 dane	 zbieramy	 co	 miesiąc,	
a	linia	trendu	zachowuje	się	stabilnie	przez	
okres	kilku,	 kilkunastu	miesięcy	 (kondycja	
maszyny	 zgodna	 z	 przyjętymi	 standar-
dami),	pomiar	ciągły	 (teoretycznie	ciągły,	
gdyż	 najczęściej	 mówimy	 o	 próbkowaniu	
co	10-15	min	przez	ustalony	czas	w	za-

leżności	od	prędkości	maszyny,	np.	1	s	dla	
urządzeń	 pracujących	 z	 prędkością	 min	
60	rpm)	niczego	nie	zmieni	i	nie	będzie	tu	
miało	również	znaczenia,	czy	sensor	jest	
podłączony	kablowo,	czy	w	technologii	IoT.

Sama	 analiza	 również	 się	 nie	 zmienia.	
Jeżeli	 wiemy,	 że	 np.	 w	 przypadku	 podej-
rzenia	problemów	z	przekładnią	i	używaną	
do	tego	analizą	drgań	należało	doszukiwać	
się	 pojawienia	 się	 wstęg	 bocznych	 oraz	
harmonicznych,	 które	pozwalają	dokładnie	
zidentyfikować	element	maszyny,	gdzie	po-
jawia	się	usterka,	a	Gear	Mesh	Frequency	
to	 prędkość	 x	 liczba	 zębów,	 to	 maszyna	
(algorytm)	podejdzie	do	tematu	w	dokład-
nie	 ten	 sam	 sposób.	 To,	 co	 kiedyś	 robił	
doświadczony	inżynier,	dzisiaj	może	zrobić	
znacznie	 szybciej	 komputer,	 ale	 zarówno	
do	modeli	statystycznych,	jak	i	zaawanso-
wanych	algorytmów	uczenia	maszynowego	
(deep	learning)	potrzebne	są	dane	wejścio-
we	bazujące	na	tym,	co	przez	 lata	udało	
się	w	temacie	analizy	danych	wypracować.

Oczywiście,	zgadzamy	się,	że	im	więcej	
danych	uczących	zostanie	zaimplemento-
wanych	w	maszynie	(algorytmie),	tym	do-
kładniejsza	diagnoza	i	z	czasem	będzie	ona	
znacznie	 bardziej	 trafna	 niż	 ta	 przepro-
wadzona	 przez	 człowieka,	 a	 przynajmniej	
znacznie	 szybsza	 (zwłaszcza	 analizując	
sygnały	 z	 wielu	 źródeł	 jednocześnie),	 ale	
początki	zawsze	będą	obarczone	błędem.	
Co	 ważne,	 jeżeli	 chcemy	 mieć	 programy	
bazujące	na	sztucznej	 inteligencji	 „szyte	
na	miarę”,	u	podstaw	tego	muszą	 leżeć	
nasze	dane	historyczne	(wejściowe),	a	nie	
ogólnie	przyjęte	średnie.	Także	jeżeli	chce-
my	myśleć	o	utrzymanie	ruchu	jutra,	 już	
dziś	musimy	poważnie	podejść	do	tema-
tu	diagnostyki	leżącej	u	jego	postaw	oraz	
zbudować	 optymalną	 strategię	 utrzyma-
nia	ruchu	(niezawodność	vs.	koszty),	wy-
korzystującą	również	najnowsze	zdobycze	
techniki,	czy	to	do	gromadzenia,	czy	za-
rządzania	i	analizy	danych.																		

Przebieg czasowy smarowania dla sprawne-
go łożyska. Opracowanie własne

Nowoczesne strategie na drodze utrzymania ruchu w pełni zorientowanego na niezawodność. Opraco-
wanie własne 

Przebieg czasowy smarowania dla łożyska 
w pierwszej fazie uszkodzenia (amplituda po 
przesmarowaniu powróciła do pierwotnego 
poziomu). Opracowanie własne
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Monitoring olejów 
w diagnostyce problemów ze sprzętem
Analiza oleju jest podstawą każdego skutecznego programu efektywnościo-
wego, bez względu czy gospodarka olejowa jest realizowana samodzielnie, 
czy w ramach outsourcingu. Specjaliści ExxonMobil, którzy oferują zaawan-
sowany program analiz Mobil ServSM Lubricant Analysis (MSLA), podkreślają, 
że skuteczny monitoring pomaga zwiększyć niezawodność, wydłużyć okres 
eksploatacji urządzeń oraz obniżyć koszty. O czym zatem warto pamiętać, 
aby przy wsparciu analiz poprawnie diagnozować problemy ze sprzętem?

Pojedyncza analiza nie zawsze daje 
pełny obraz.	W	próbkach	analizo-
wanych	przez	ExxonMobil	kontrola	

liczby	 kwasowej	 generowała	 ponad	 5%	
alertów.	 Jednak	 ocena	 wyłącznie	 licz-
by	 kwasowej	 nie	 daje	 pełnej	 informacji	
o	 pracy	 sprzętu	 i	 może	 prowadzić	 do	
błędów.	Dlatego	należy	wziąć	pod	uwa-
gę	także	utlenianie,	nitrowanie,	lepkość,	
zużycie	metali	i	liczbę	zasadową	(BN).

analizuj trendy, nie bezwzględne 
wartości testów.	 Pojedynczy	 alert	
niekoniecznie	oznacza,	że	olej	nie	speł-
nia	 zadania.	W	niektórych	przypadkach	
wartości	graniczne	testu	nie	zawsze	są	
powodem	 do	 niepokoju.	 Dlatego	 należy	
przyjrzeć	 się	 również	 wcześniejszym	
wynikom	i	określić	trendy	zmian,	by	zro-
zumieć	rzeczywistą	kondycję	sprzętu.

wpływ formulacji oleju na wyniki 
testu.	 Oceniając	 wyniki	 analiz,	 należy	
wziąć	pod	uwagę	również	budowę	che-
miczną	oleju.	Niektóre	oleje	hydraulicz-
ne	 posiadają	 dodatki	 na	 bazie	 cynku.	
Takie	 dodatki	 mogą	 spowodować,	 że	
wyniki	testów	metalu	odnoszące	się	do	
zużycia	 maszyny	 –	 w	 tym	 na	 przykład	
testy	na	obecność	miedzi	–	wydają	się	
być	zawyżone.	Należy	zatem	zrozumieć,	

jakie	jest	pochodzenie	metalu	w	układzie	
smarowania.

Kontakt oleju z wodą? przeprowadź 
właściwy test.	Istnieją	dwa	rodzaje	te-
stów	na	zawartość	wody.	Test	gorącej	
płyty	 określa	 obecność	 wody,	 ale	 nie	
określa	 jej	 ilości.	 Test	 Karla-Fischera	
daje	wymierny	wynik,	zapewniając	znacz-
nie	 lepszy	wgląd	w	 ilość	wody	w	oleju.	
Ponad	 25%	 próbek	 oleju	 ze	 sprężar-
ki	 poddanych	 analizom	 Mobil	 ServSM	

Lubricant	 Analysis	 wykazało	 alerty	
w	 badaniach	 Hot	 Plate.	 Z	 kolei	 test	
Karla-Fischera	 wykazał	 alerty	 tylko	 dla	
około	 5%	 przypadków.	 Wynika	 z	 tego,	
że	 woda	 nie	 stanowiła	 jeszcze	 proble-
mu	 dla	większości	 urządzeń,	 a	 polega-
nie	wyłącznie	na	teście	gorącej	płyty	nie	
daje	pełnego	obrazu	sytuacji.

Wymierne oszczędności dzię-
ki analizom oleju

Sposób	pobierania	próbek	ma	istot-
ny	wpływ	na	koszty	i	efektywność	pra-
cy.	 W	 zakładzie	 produkcji	 aluminium	
w	 Teksasie	 miesięcznie	 pobieranych	
jest	 ponad	 150	 próbek	 do	 analizy	
oleju.	 Proces	 ich	 pobierania	 i	 znako-
wania	 zazwyczaj	 wymagał	 24	 godzin	

pracy	 miesięcznie,	 z	 czego	 najwięcej	
pochłaniało	 drukowanie	 i	 wypełnianie	
etykiet.	W	celu	usprawnienia	procesu	
firma	skorzystała	z	pomocy	inżynierów	
ExxonMobil,	 którzy	 zalecili	 wykorzy-
stanie	aplikacji	Mobil	ServSM	Lubricant	
Analysis.	MSLA	eliminuje	czasochłonny	
proces	 etykietowania	 dzięki	 wstępnie	
oznakowanym	 pojemnikom	 na	 próbki	
z	kodami	QR	i	unikalnym	numerem	iden-
tyfikacyjnym.	 Kody	 QR	 i	 numery	 przy-
spieszają	 przyporządkowanie	 próbki	
do	 elementu	 wyposażenia	 bez	 dodat-
kowego	 etykietowania.	 Po	 wdrożeniu	
programu	ExxonMobil	nastąpiła	popra-
wa	 efektywności	 procesu	 dzięki	 skró-
ceniu	 o	 66%	 miesięcznego	 czasu	 na	
zbieranie	 próbek.	 Oznacza	 to	 średnią	
oszczędność	 na	 poziomie	 16	 godzin	
miesięcznie	 i	 192	 godzin	 pracy	 rocz-
nie,	co	zapewnia	całkowite	oszczędno-
ści	w	wysokości	9600	dolarów*.

Współpracuj z doświadczo-
nym partnerem olejowym

Współpraca	z	 firmą	posiadającą	wie-
dzę	 o	 olejach	 oraz	 duże	 doświadcze-
nie	 w	 analizach	 środków	 smarnych	 są	
ważne	 dla	 prawidłowej	 oceny	 kondycji	
sprzętu.	W	przypadku	pytań	skontaktuj	
się	 z	 autoryzowanym	 dystrybutorem	
olejów	 i	 smarów	 Mobil	 (www.dexol.pl,	
www.ekonaft.com.pl,	 www.mobipol.pl,	
www.smartplus.pl)	 lub	ze	specjalistami	
ExxonMobil	(techdeskeurope@exxonmo-
bil.com).



*Osiągnięte	 korzyści	 są	 oparte	 na	 doświadczeniu	
jednego	 klienta.	 Rzeczywiste	 wyniki	 mogą	 się	 różnić	
w	zależności	od	stosowanego	typu	urządzeń	i	ich	eks-
ploatacji,	warunków	i	środowiska	pracy	oraz	wcześniej	
stosowanego	środka	smarnego.
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CASE STUDY: 
Wdrożenie rozproszonego systemu 
FDIR w branży energetycznej

W 2015 r. firma Tauron Dystrybucja S.A. podjęła pierwsze decyzje o wdro-
żeniu automatyki rozproszonej FDIR (Fault Detection Isolation and Resto-
ration). Od tego momentu na terenie oddziału we Wrocławiu zrealizowano 
trzy projekty w oparciu o system FDIR oferowany przez Schneider Electric. 
Jest to system rozproszony, stosujący komunikację peer-to-peer, co oznacza, 
że może pracować bez udziału systemu nadrzędnego SCADA.

Jednym	z	podstawowych	zadań	Tau-
ron	Dystrybucja	S.A.	 jest	 zapew-
nienie	 swoim	 klientom	 ciągłości	

zasilania.	Aby	sprostać	temu	wyzwaniu,	
należy	 nieustannie	 dbać	 o	 jakość	 sieci	
dystrybucyjnych	 i	 podnosić	 ich	 nieza-
wodność.	 Wyznacznikiem	 jakości	 do-
starczanej	energii	elektrycznej	są	m.in.	
współczynniki	SAIDI/SAIFI,	które	zgodnie	
z	zaleceniem	URE	muszą	być	systema-
tycznie	 obniżane	 przez	 zakłady	 energe-
tyczne,	 pod	 rygorem	 kar	 finansowych.	
Sprawdzonym	 sposobem	 na	 obniżenie	
tych	współczynników	jest	automatyzacja	
sieci	SN,	np.	w	postaci	systemu	rozpro-
szonego	 FDIR.	 Odpowiednio	 zaprojek-
towany	 i	 wdrożony	 system	 automatyki	
restytucyjnej	pozwala	na	szybką	identyfi-
kację	miejsca	zwarcia,	odłączenie	uszko-
dzonego	fragmentu	sieci	i	automatyczne	

przywrócenie	zasilania	odbiorcom,	którzy	
korzystają	z	nieuszkodzonej	części	sieci.		

Wdrożenie automatyki resty-
tucyjnej SHG 

Na	 terenie	 Tauron	 Dystrybucja	 S.A.	
Oddział	we	Wrocławiu	zrealizowano	trzy	
projekty:

•	 automatyzacja	 dwóch	 obszarów	
obejmujących	22	stacje	SN/nn	(2015	r.)

•	 automatyzacja	 jednego	 obszaru	
obejmującego	57	stacji	SN/nn	(2016	r.)

•	 automatyzacja	 dwóch	 obszarów	
obejmujących	58	stacji	SN/nn	(2017	r.)

Obszary	objęte	automatyką	sieci	SN	
uwzględniają	swoim	zasięgiem	około	32	
tysięcy	 odbiorców,	 co	 stanowi	 prawie	
10%	wszystkich	odbiorców	energii	elek-
trycznej	we	Wrocławiu.	Realizacja	tego	
projektu	miała	umożliwić:

•	obniżenie	współczynników	SAIDI/SA-
IFI,	a	więc	spełnienie	wymagań	URE,

•	szybką	identyfikację	miejsca	zwarcia	
dzięki	 zastosowaniu	 wskaźników	 zwar-
ciowych	z	komunikacją,

EksPERci schnEiDER ElEcTRic

  obniżenie wskaźników SAIDI/SAIFI
 poprawa jakości usług dystrybucji 
energii elektrycznej świadczonych 
odbiorcom
 poprawa bezpieczeństwa i niezawod-
ności dostaw energii elektrycznej – skró-
cenie czasu przerw nieplanowanych
 spełnienie wymagań regulatora (URE)
 wprowadzenie innowacyjnych rozwią-
zań optymalizujących CAPEX i OPEX

wyzwania projektu:
Fo
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•	odłączenie	uszkodzonego	fragmentu	
sieci	i	automatyczne	przywrócenie	zasi-
lania	maksymalnej	liczbie	odbiorców,

•	automatyzację	stacji	SN/nn,	w	tym	
doposażenie	 istniejących	 elementów	
sieci	do	nowych	wymagań,

•	telemechanizację	stacji	SN/nn,
•	 wyposażenie	 stacji	 w	 nowoczesne	

rozdzielnice	pierścieniowe.
Wdrożenie	 rozproszonej	 automaty-

ki	 FDIR	 stało	 się	 doskonałą	 okazją	 do	
analizy	aktualnego	stanu	sieci	dystrybu-
cyjnej,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 –	 do	 dokona-
nia	 potrzebnych	 modernizacji	 posiada-
nych	zasobów,	a	także	ich	adaptacji	do	
współczesnych	 standardów	 i	 wymagań	
inteligentnych	 sieci.	 Samo	 wdrożenie	
automatyzacji	dla	każdego	kolejnego	ob-
szaru	wymagało	zatwierdzenia	koncep-
cji,	scenariuszy	działań	oraz	wykonania	
pełnej	 symulacji	 działania	 automatyki	

na	 specjalnie	 do	 tego	 celu	 przygoto-
wanej	 platformie	 testowej	 (testy	FAT).	
Dopiero	 po	 uzyskaniu	 pełnej	 akceptacji	
operatora	dystrybucyjnego	następowa-
ło	wdrożenie	automatyki	 na	wybranych	
ciągach	kablowych.	

Rozwiązanie i eksploatacja
System	FDIR	oferowany	przez	Schne-

ider	Electric	jest	systemem	rozproszo-
nym,	 stosującym	 komunikację	 peer-to-
-peer,	 która	 daje	 możliwość	 pracy	 bez	
udziału	 systemu	 nadrzędnego	 SCADA.	
Jedną	 z	 zalet	 takiego	 rozwiązania	 jest	
bardzo	 krótki	 czas	 restytucji	 zasila-
nia	–	czas	identyfikacji	i	izolacji	zwarcia	
oraz	przywrócenia	zasilania	w	zdrowych	
fragmentach	 sieci	 jest	 krótszy	 niż	 30	
sekund,	a	więc	znacznie	poniżej	wyma-
ganych	przez	URE	180	sekund.

Kolejne	 zalety	potwierdzone	przy	 re-
alizacji	projektu	to	czas	oraz	
koszt	 wdrożenia.	 Doświad-
czenia	 obiektowe	 wykazały,	
że	 zastosowanie	 zintegro-
wanych	 sterowników	 oraz	
gotowych	 elementów	 prefa-
brykowanych	 (kable	 i	 złącza)	
znacznie	usprawniły	i	skróciły	
czasy	 realizacji	 projektów.	
Takie	 usprawnienie	 staje	
się	 kluczowe	 –	 szczególnie	
w	 odniesieniu	 do	 planowa-
nych	 i	 nieplanowanych	 prac	
w	 infrastrukturze	 sieci	 za-
silających.	 Co	 więcej,	 cały	
układ	 może	 być	 wcześniej	
w	pełni	przetestowany	przez	

producenta,	 a	 tym	 samym	 prace	 na	
obiekcie	mogą	 zostać	 skrócone	 do	mi-
nimum.

Wybór	 rozwiązania	 Schneider	 Elec-
tric	pozwolił	także	na	prostą	rozbudo-
wę	systemu	bez	zmiany	globalnej	topo-
logii.	Włączenie	nowego	sterownika	do	
już	 istniejącego	 obszaru	 FDIR	 odbyło	
się	 sprawnie.	 Zastosowane	 sterowni-
ki	 stacyjne	 posiadają	 pełną	 synoptykę	
pola	oraz	kontrolują	na	bieżąco	modu-
ły	 zasilania,	 a	 także	 inne	 urządzenia	
pomiarowo-komunikacyjne,	 co	 ułatwia	
prace	ruchowe,	diagnostykę	oraz	szyb-
ką	 identyfikację	stanów	awaryjnych	na	
stacji.

W	 projekcie	 udało	 się	 zrealizować	
wszystkie	założone	cele.	Doświadczenia	
z	 eksploatacji	 wykazały	 wysoką	 nieza-
wodność	 i	 szybkość	 działania	 zastoso-
wanych	rozwiązań.	Od	czasu	załączenia	
pierwszego	obszaru	FDIR	do	pracy	od-
notowano	15	awarii,	które	zostały	sku-
tecznie	ograniczone	przez	nasz	system	
automatyki	 SHG.	 Poniżej	 kilka	 przykła-
dów,	 że	 rozproszona	 automatyka	FDIR	
rzeczywiście	zadziałała:

•	 23	 lipca	 2017:	 przywrócenie	 za-
silania	do	15	z	22	stacji	SN/nn	 (2515	
odbiorców)	w	ciągu	15	sekund;

•	21	sierpnia	2017:	przywrócenie	za-
silania	do	10	z	13	stacji	SN/nn	 (1520	
odbiorców)	w	ciągu	9	sekund;	

•	 29	 stycznia	 2018:	 przywrócenie	
zasilania	do	9	z	11	stacji	SN/nn	(1736	
odbiorców)	w	ciągu	13	sekund;

•	9	kwietnia	2018:	przywrócenie	za-
silania	 do	 10	 z	 10	 stacji	 SN/nn	 (956	
odbiorców,	100%)	w	ciągu	25	sekund;



 
z zastosowania rozwiązania SHG Schne-
ider Electric:
 skrócenie czasu przywracania zasilania 
dla odbiorców energii elektrycznej,
 przywrócenie zasilania poniżej 30 
sekund,
 prosta implementacja automatyki 
w sieciach SN,
 szybkie działanie, bez konieczności 
współpracy z systemem SCADA/DMS,
 elastyczność i łatwość konfiguracji 
dzięki decentralizacji,
 najbardziej ekonomiczne na rynku 
rozwiązanie redukujące współczynniki 
SAIDI i SAIFI,
 otwarta platforma umożliwiająca udo-
stępnianie danych innym systemom,
 automatyczny tryb pracy systemu,
 możliwość przełączenia na tryb ręczne-
go sterowania.

Bezpośrednie korzyści

Rozproszony FDIR – platforma testowa w Schneider 
Electric w Świebodzicach

Przykład pętli dla linii kablowej 10 kV K-5 o trzech końcach zasilania  
i dwóch punktach rozcięcia
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CASE STUDY: 
Migracja systemu ERP do zaktualizowanej 
wersji w branży metalowej

Firma DOFAMA THIES zdecydowała się na aktualizację systemu Infor LN 
przy merytorycznym wsparciu firmy konsultingowej S&T. Dotychczas uży-
wana wersja Infor LN FP6 została zmigrowana do najbardziej aktualnej 
wersji 10.5, dostosowanej do polskich wymagań prawnych w standardowej 
wersji oprogramowania. System ERP jest wykorzystywany przez 50 aktyw-
nych użytkowników w takich obszarach, jak: finanse, fakturowanie, sprzedaż, 
zakupy, produkcja, planowanie oraz magazynowanie.

EksPERci s&T

DOFAMA	 THIES	 Sp.	 z	 o.o.	 jest	
spółką	grupy	THIES	GmbH,	która	
w	 Polsce	 zatrudnia	 ponad	 200	

osób.	 Firma	 produkuje	 m.in.	 zbiorniki	
ciśnieniowe	i	bezciśnieniowe,	konstruk-
cje	 stalowe,	wymienniki	 ciepła,	 kominy	
i	 wieże	 wentylacyjne,	 rurociągi.	 S&T	
Services	Polska	jest	polskim	oddziałem	
Grupy	 S&T	 AG.	 Firma	 oferuje	 usługi	
konsultingowe,	 outsourcing,	 projekto-
wanie	 i	 wdrażanie	 systemów	 informa-
tycznych.	 S&T	 jest	 partnerem	 Infor	
BAAN/LN	 w	 Polsce,	 opiekującym	 się	
100	 firmami	 używającymi	 systemów	
BAAN/LN.
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Projekt	 migracji	 Infor	 LN	 do	 nowej	
wersji	w	 firmie	DOFAMA	THIES	 rozpo-
czął	 się	 wiosną,	 a	 zakończył	 jesienią	
2017	r.	Głównym	celem,	a	jednocześnie	
wyzwaniem	podczas	migracji	była	unifi-
kacja	 środowiska	 dotychczas	 wykorzy-
stywanego	przez	oddziały	Grupy	do	naj-
nowszego	 rozwiązania	 dostarczanego	
przez	 Infor.	 Tak	zdefiniowany	cel	pocią-
gał	za	sobą	szereg	wyzwań	składowych,	
które	projekt	pozwolił	stopniowo	przeło-
żyć	na	wymierne	korzyści	dla	firmy	i	jej	
użytkowników.	

Unifikacja środowiska infor-
matycznego

Punktem	 wyjścia	 projektu	 było	 śro-
dowisko	 Infor	LN	FP6	z	szeregiem	do-
stosowań	 systemowych	 wynikających	
zarówno	 z	 wymagań	 prawnych	 krajów,	
w	 których	 działa	 organizacja,	 jak	 i	 ze	
specyficznych	 potrzeb	 prowadzonej	
działalności.	Procesy	obsługiwane	lokal-
nie	należało	przełożyć	na	funkcjonalności	
jednego,	wspólnego,	nowego	środowiska	
Infor	LN	10.5,	w	którym	niemieckie	czy	
polskie	 wymagania	 prawne	 są	 obsługi-
wane	przez	standard	oprogramowania.	

W	tym	kontekście	migracja	do	wersji	
10.5	wiązała	się	z	zasadniczą	korzyścią,	
ponieważ	 w	 tej	 wersji	 producent,	 przy	
aktywnym	 wsparciu	 S&T,	 włączył	 funk-
cjonalność	 polskiej	 lokalizacji,	 obejmują-
cej	 wymagania	 prawne,	 do	 standardo-
wego	zakresu	oprogramowania	Infor	LN	
–	co	firmom	o	globalnym	zasięgu	gwaran-
tuje	wygodę	 obsługi	 i	 utrzymania	 opro-
gramowania.	 Oddziały	 w	 wielu	 krajach	
pracują	 w	 jednym	 środowisku;	 nie	 ma	
potrzeby	 kosztownego	 dostosowywania	
systemu	do	wymogów.	Dzięki	temu	rów-
nież	DOFAMA	THIES	mogła	zrezygnować	
z	 dotychczas	 używanych	modyfikacji	 na	
korzyść	nowych	funkcjonalności	oferowa-
nych	przez	Infor	LN	10.5.	

–	 Firmy	 o	 międzynarodowej	 skali	
działalności	 były	 dotychczas	 przyzwy-
czajone	 do	 tego,	 że	 w	 każdym	 kraju	
musiały	 indywidualnie	 dostosowywać	
użytkowane	 oprogramowanie	 do	 lokal-
nych	 potrzeb	 –	 wyjaśnia	 Przemysław	
Domański,	 Partner	 Sales	 Manager,	
S&T	 Poland	 Sp.	 z	 o.o.	 –	 Inne	 przepi-
sy	podatkowe	w	Polsce,	 inne	w	Niem-
czech;	nawet	jeśli	producent	oferował	
odpowiednie	 pakiety	 funkcjonalne	 do-
stosowane	do	poszczególnych	 krajów,	
bywały	 one	 ze	 sobą	 niekompatybilne.	
Architektura	 systemu	 zakładała	 więc	
rozdział	poszczególnych	warstw	opro-
gramowania	 –	 wersji	 standardowej,	
polskiej	 lokalizacji	 –	 na	 niezależne	 od	
siebie	poziomy.	Z	 jednej	strony	umoż-

liwiało	to	zachowanie	poprawności	ob-
sługi,	z	drugiej	jednak	piętrzyło	trudno-
ści	w	utrzymaniu	systemu	i	narzucało	
konieczność	 pracochłonnej	 unifikacji	
środowisk	 podczas	 wdrożenia.	 Nowe	
funkcje	 dodawane	 przez	 producenta	
wymagały	 uzgodnienia	 z	 każdą	 war-
stwą	 oprogramowania	 z	 osobna.	Dziś	
mamy	 do	 czynienia	 z	 nową	 generacją	
oprogramowania.	Funkcjonalność	lokal-
nych	wymagań	prawnych	jest	uwzględ-
niona	w	standardowej	warstwie	syste-
mu,	dzięki	czemu	w	wielu	krajach	mamy	
jedno	 środowisko	 pracy,	 spójność	 da-
nych	i	wygodę	bezproblemowej	aktuali-
zacji	o	nowe	dodatki,	które	wprowadza	
producent.

Usprawnienie procesów logi-
stycznych

Jedna	 wspólna	 płaszczyzna	 opro-
gramowania	 ułatwiła	 także	 konfigura-
cję	systemu	w	modelu	 jednej	 logistyki,	
scentralizowanej	dla	całej	Grupy,	 i	wie-
lu	 firm	 finansowych,	 reprezentujących	
poszczególne	 oddziały.	 Z	 tego	względu	
przygotowanie	do	projektu	migracji	ob-
jęło	 szczegółową	 identyfikację	 funkcji	
dostępnych	 w	 nowej	 wersji	 Infor	 LN	
10.5	pod	 kątem	usprawnień	procesów	
biznesowych	 i	 ujednolicenia	 ich	w	 całej	
Grupie.	

W	 toku	 pracy	 przeprojektowano	
i	 usprawniono	 przepływy	 procesów	
logistycznych	 pomiędzy	 oddziałami.	
Uruchomiono	 nowe	 funkcjonalności	 do-
stępne	 w	 wersji	 10.5,	 związane	 m.in.	

z	 usprawnieniami	 transferów	 materia-
łów	czy	wyrobów	pomiędzy	magazynami	
należącymi	do	różnych	oddziałów.	Prze-
sunięcia	te,	w	przypadku,	gdy	magazyny	
należą	do	różnych	spółek,	w	sposób	au-
tomatyczny	generują	faktury	sprzedaży	
w	oddziale	wysyłającym,	 rozliczane	au-
tomatycznie	z	fakturą	zakupu	w	oddzia-
le	przyjmującym,	z	uwzględnieniem	pro-
cesu	rozliczenia	zakupu	i	kontroli	marży	
pomiędzy	oddziałami.

Aktualizacja platformy tech-
nologicznej

Oprócz	 usprawnień	 biznesowych	
i	procesowych	migracja	do	nowej	wersji	
Infor	LN	wiązała	się	też	z	przejściem	na	
nową	 platformę	 technologiczną	 opro-
gramowania.	 Wersja	 Infor	 LN	 10.5	
oznacza	 zmianę	 doświadczenia	 pracy	
użytkownika	poprzez	przejście	na	nowy	
interfejs	do	obsługi	systemu:	poprzed-
ni	 interfejs	 oparty	 o	 technologię	 Java	
został	zastąpiony	nowoczesnym	LN	UI,	
który	korzysta	z	HTML5.	

Obecnie	interfejs	użytkownika	nie	jest	
w	żaden	sposób	ograniczony	sprzętem	
czy	 oprogramowaniem	 –	 wystarczy	
przeglądarka	 internetowa	 obsługująca	
HTML5.	Nowa	platforma	umożliwia	też	
wygodną	 komunikację	 z	 urządzeniami	
mobilnymi,	np.	z	czytnikami	kodów	kre-
skowych	wykorzystywanymi	w	magazy-
nach	DOFAMA	THIES.	Nie	bez	znaczenia	
jest	też	możliwość	personalizacji	syste-
mu	przez	samych	użytkowników.	Układy	
danych	prezentowanych	na	ekranie	czy	

Największą wartością dodaną nowego 
systemu jest elastyczne raportowanie 
oraz łatwe filtrowanie danych, szybki 
eksport do Excela, personalizacja for-
matki i formatowanie warunkowe.
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formularze	 systemowe	mogą	 być	 indy-
widualnie	dostosowywane	przez	 każde-
go	 pracownika,	 zapewniając	 komforto-
we	 środowisko	 pracy,	 pozwalające	 na	
skoncentrowanie	 się	 na	 wykonywanych	
zadaniach.

–	Największą	wartością	dodaną	nowe-
go	systemu	jest	elastyczne	raportowa-
nie,	czyli	możliwość	tworzenia	własnych	
wydruków	 ułatwiających	 szybką	 analizę	
wszystkich	 interesujących	 nas	 danych	
–	 zauważa	 Jolanta	 Szewczyk,	 główna	
księgowa,	 DOFAMA	 THIES	 Sp.	 z	 o.o.	
–	Dziś	 znacznie	mniej	 czasu	potrzebu-
ję	 na	 przeanalizowanie	 niejednokrotnie	
ogromnego	 zbioru	 danych,	 zwłaszcza	
logistycznych.	 Inne	 korzyści	 to:	 łatwe	
filtrowanie	 danych,	 szybki	 eksport	 do	
Excela,	personalizacja	 formatki,	 forma-
towanie	warunkowe.	

Ekspresowa migracja danych
Założeniem	projektu	i	jednym	z	więk-

szych	 wyzwań	 była	 konieczność	 do-
konania	 migracji	 wszystkich	 danych	
produkcyjnych	 (transakcyjnych	 i	 hi-
storycznych)	 z	 dotychczas	 używanej	
wersji	 systemu.	 Było	 to	 konieczne	
dla	 zapewnienia	 ciągłości	 pracy	 firmy	
przy	 jednoczesnym	 pełnym	 dostępie	
do	 danych,	 bez	 potrzeby	 analizowania	
zapisów	 w	 poprzedniej	 wersji.	 Jedno-
cześnie	 celem	 było	 przeprowadzenie	
migracji	w	trakcie	roku,	a	sam	proces	
przeniesienia	danych	musiał	być	skró-
cony	do	kilkunastu	godzin.	

Na	moment	uruchomienia	nowego	sys-
temu	wybrano	długi	weekend	na	przeło-
mie	października	i	listopada	2017	r.	Pra-
ce	rozpoczęto	w	piątek	27	października,	
a	 zakończono	w	środę	1	 listopada.	Ko-
lejnego	 dnia	 użytkownicy	 mogli	 już	 roz-
począć	 pracę	w	 nowej	wersji	 systemu.	
Start	w	tak	krótkim	czasie	był	możliwy	
dzięki	 niezwykle	 precyzyjnemu	 planowi	
pracy,	w	którym	z	dokładnością	do	godzi-
ny	rozpisano	poszczególne	zadania	wraz	
z	przydziałem	do	poszczególnych	osób.	

W	 tym	czasie	 niezbędne	 było	 zakoń-
czenie	pracy	w	starej	wersji	 systemu,	
przygotowanie	 zestawu	 raportów	 nie-
zbędnych	 do	 weryfikacji	 poprawności	
danych	 do	 migracji,	 przeniesienie	 da-
nych	z	automatyczną	konwersją	na	 ich	
nowy	 układ,	 zweryfikowanie	 poprawno-
ści	danych	po	migracji,	wreszcie	spraw-
dzenie	prawidłowości	 działania	wszyst-
kich	 procesów.	 Migracja	 była	 również	
bardzo	dobrze	przygotowana	pod	wzglę-
dem	technicznym	i	merytorycznym,	przy	
konsultacyjnym	wsparciu	S&T.	

–	 Kluczem	 do	 sukcesu	 było	 przygo-
towanie	 bardzo	 precyzyjnego	 planu	

uruchomienia	 systemu	 –	 podsumowuje	
Maciej	Sitko,	architekt	systemowy,	S&T	
Poland.	–	Plan	ten	z	dokładnością	do	go-
dzin,	 a	 w	 krytycznych	 okresach	 wręcz	
z	 dokładnością	 do	 minut,	 precyzował,	
kto	i	co	ma	wykonać.	Przewidywał	także	
bufory	 związane	 z	 ewentualną	 koniecz-
nością	 powtórzenia	 niektórych	 czynno-
ści	 w	 przypadku	 niepowodzenia.	 Same	
prace	 związane	 z	 uruchomieniem	 sys-
temu	 zakończyły	 się	 nawet	 wcześniej,	
niż	 pierwotnie	 było	 to	 zakładane,	 a	 za	
miarę	powodzenia	uruchomienia	syste-
mu	można	przyjąć	„spokojny	weekend”,	
podczas	którego	każdy	z	wyznaczonych	
pracowników	wiedział,	jaka	jest	jego	rola	
i	 nie	 było	 konieczności	 zaangażowania	
kadry	 zarządzającej	 czy	 kierownictwa	
projektu.



Plan urucho-
mienia systemu 
z dokładno-
ścią do godzin, 
a w krytycznych 
okresach z do-
kładnością do 
minut, precyzo-
wał, kto i co ma 
wykonać.
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Maciej Sitko, S&T
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