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 // R A FA Ł WA SIL E WSKI

redaktor naczelny „Nowoczesnego Przemysłu”

Drodzy Czytelnicy!

Zakończyliśmy wakacje i urlopy. Wróciliśmy do naszych 
firm, fabryk, hal produkcyjnych i magazynowych – 
wypoczęci, pełni energii do nowych działań i inwestycji. 
Po czasie pracy na nieco zwolnionych, letnich obrotach 
weszliśmy w tryb normalnej pracy. Redakcja „Nowocze-
snego Przemysłu” podczas tych wakacyjnych, urlopowych 
dni przygotowała dla Państwa ogólnopolskie wydarzenie, 
o którym zaraz szerzej napiszę, oraz czwarte wydanie 
czasopisma – przepełnione najnowszymi informacji 
z dziedziny przemysłu. 

Temat numeru tego wydania to: Utrzymanie ruchu w zakła-
dzie produkcyjnym, czyli zapewnienie ciągłości procesów 
produkcyjnych przy użyciu urządzeń i maszyn oraz 
technik i sposobów bezpiecznego, rzetelnego i spraw-
nego ich funkcjonowania. Polecam Państwu artykuł 
Total Productive Maintenance – droga do bezawaryjnej 
linii produkcyjnej autorstwa Łukasza Bielakowskiego.  
TPM to znane od wielu lat podejście do poprawy efek-
tywności i trwałości sprzętu i maszyn. W zależności 
od tego, jak zautomatyzowane są procesy produkcyjne, 
TPM może odegrać kluczową rolę w procesie ciągłego 
doskonalenia organizacji.

W szeroko rozumianym przemyśle maszynowym  
jednym z bardzo ważnych aspektów utrzymania ruchu 
jest dbałość o płyny eksploatacyjne, w tym oleje i smary. 
Jak zatem przedłużyć żywotność maszyn oraz wyge-
nerować realne oszczędności w eksploatacji urządzeń 
– dowidzą się Państwo z artykułu Oleje i smary dla prze-
mysłu maszynowego autorstwa Rafała Zawisza.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za porady w niniejszym czasopiśmie, gdyż wyrażają one indywidualne opinie, poglądy oraz wiedzę osób je piszących w dniu publikacji czasopisma.

@
IS S N // 2720-6114
N A K Ł A D  // 3000

Zachęcam Państwa także do zapoznania się z każ-
dym działem niniejszego czasopisma wraz z zawar-
tymi w tych działach artykułami z dziedziny produkcji, 
technologii, inwestycji, automatyki magazynowej czy  
zarządzania.

A teraz z wielką przyjemnością chciałbym Państwa zaprosić 
na I OGÓLNOPOLSKI KONGRES INDUSTRY360, którego 
hasło przewodnie to: „Interoperacyjność – współpraca 
działu produkcji z magazynem”. To pierwsze takie 
wydarzenie, podczas którego do przemysłu będziemy 
podchodzić kompleksowo. Podczas tej edycji uzyskają 
Państwo praktyczną wiedzę na temat współpracy mię-
dzy działem produkcji a magazynem. Zapewniamy 100% 
merytorycznych prelekcji oraz praktyczne case study 
omówione przez wybitnych prelegentów. Kongres odbę-
dzie się 22 listopada 2022 r. w Novotel Poznań Centrum. 
Już dziś, dodaj wydarzenie do swojego kalendarza i zgłoś 
swój udział na stronie www.industry360.pl.

Przyjemnej lektury!

https://nowoczesny-przemysl.pl/
https://nowoczesny-przemysl.pl/
http://www.facebook.com/Nowoczesny-Przemys-105356501916561
http://www.linkedin.com/company/76202810
mailto:redakcja@nowoczesny-przemysl.pl
https://www.linkedin.com/in/rafal-wasilewski/
https://www.linkedin.com/in/rafal-wasilewski/
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  6. Total Productive Maintenance – droga 
do bezawaryjnej linii produkcyjnej

10. Bezkontaktowy przesył energii. 
Automatyzacja fabryki – 
Smart Factory SEW-EURODRIVE

12. Napędy przemysłowe  
i energooszczędne

16. Energooszczędne nowości 
w napędowym portfolio 
NORD DRIVESYSTEMS

18. Rozwiązania dla olejów i smarów 
w zakresie pielęgnacji maszyn

21. Oleje i smary dla przemysłu 
maszynowego

TEMAT NUMERU

UTRZYMANIE RUCHU  
W ZAKŁADZIE  
PRODUKCYJNYM

PRODUKCJA

24. Sterowanie elektrohydrauliczne  
w rozdzielaczach CETOP  
i zaworach logicznych

30. Zarządzanie sprężonym powietrzem
32. Nie naprawiaj, zapobiegaj. Jak 

unikać nieplanowanych przestojów 
dzięki Predictive Maintenance?

35. Sprzedaż maszyn wzrasta 
nawet o 20% dzięki oferowaniu 
klientom finansowania smart

MAGA Z YNOWANIE

38. WMS kontra ERP

42. Automatyzacja przyszłością 
zarządzania zapleczem 
dystrybucyjno-magazynowym?

44. Automatyzacja procesów 
magazynowych i logistycznych

BEZPIECZEŃST WO

50. Bezpieczeństwo  
w magazynie logistycznym

54. Zbiorniki magazynowe dozorowe 
na żrące, trujące i niebezpieczne 
substancje – jak nie zginąć  
w gąszczu regulacji prawnych?

48. SmartStore.Pro – intralogistyka 4.0
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W YDARZENIA

INWEST YCJE

59. Mapa wybranych inwestycji 
magazynowo-produkcyjnych  
w Polsce

62. BTS-y zmieniają budownictwo 
przemysłowe

63. Rynek magazynowy z rekordową 
liczbą projektów w budowie

82. Europejskie Forum Zielonego 
Przemysłu po raz pierwszy w Toruniu 

83. Czy grozi nam bunt maszyn?  
Targi SYMAS®&MAINTENANCE  
z odpowiedziami na aktualne problemy

84. I Forum Intralogistyki
85. Wrażenia jak na #F1! Wypróbuj 

symulator jazdy w bolidzie
86. Polska kreuje trendy w stolarce 

budowlanej – Targi WinDoor-tech 
wracają po czteroletniej przerwie!

90. Trafiając w sedno potrzeb

Z ARZ ĄDZ ANIE 

74. Dlaczego przygotowanie 
inwentaryzacji ma wpływ na 
zarządzanie majątkiem rzeczowym?

78. Atak hakerski okiem prawnika

TECHNOLOGIE

66. Zarządzanie energią w przemyśle 
odpowiedzią na niestabilny rynek 
energetyczny i surowcowy

AK TUALNOŚĆI

80. Najnowszy produkt japońskiego 
producenta – łańcuch Titan

80. DACHSER testuje egzoszkielety 
w magazynach

81. Studiuj logistykę i transport  
na Politechnice Krakowskiej!
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// Interoperacyjność – współpraca działu produkcji z magazynem

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES INDUSTRY360

Podczas pierwszej edycji Kongresu Industry360 uzyskasz praktyczną wiedzę na temat współpracy między działem produkcji 
a magazynem. Starannie wyselekcjonowani prelegenci pomogą zrozumieć mechanizmy stojące za sukcesem strategii 

zarządzania aktywami oraz majątkiem technicznym. Dzięki naszym specjalistom wdrożysz kulturę lean w swojej firmie 
i wpłyniesz na efektywność pracy pracowników w Twoim zespole. Zdobędziesz najaktualniejszą wiedzę oraz gotowe case 
study sprawdzone przez specjalistów w dużych fabrykach produkcyjno-magazynowych, które z powodzeniem wprowadzisz 
w swojej firmie. Poznasz sprawdzone schematy i metody na usprawnienie procesu produkcji, wraz z optymalizacją kosztów 
z użyciem nowych urządzeń i technologii.

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu? 
• 100% merytoryki oraz case study
• Posłuchasz najlepszych prelegentów
• Nawiążesz nowe kontakty biznesowe
• Wieczór branżowy z atrakcjami
• Industry Park & Networking Space

Do kogo skierowany jest kongres?
• dyrektor / kierownik magazynu lub centrum dystrybucyjnego
• dyrektor / kierownik zakładu produkcyjnego
• dyrektor / kierownik produkcji
• dyrektor operacyjny
• dyrektor / kierownik ds. logistyki
• dyrektor ds. inwestycji
• dyrektor zarządzający
• dyrektor techniczny

 // R A FA Ł W A S I L E W S K I
redaktor naczelny

rafal.wasilewski@nowoczesny-przemysl.pl
tel: 797 369 875

 // M A G D A L E N A O G R O D O W I C Z
manager ds. sprzedaży

magdalena.ogrodowicz@nowoczesny-przemysl.pl
tel: 576 555 785

 // A N N A W A B E R S K A
redaktor prowadząca

anna.waberska@nowoczesny-przemysl.pl
tel: 696 091 518

Współpraca merytoryczna Partnerzy/uczestnicy Partnerzy/uczestnicy

 
Miejsce konferencji: Novotel Poznań Centrum, pl. Andersa 1, 61-894 POZNAŃ, 

Rezerwacja noclegów : +48 61 858 70 00, www.all.accor.com

PROGRAM KONGRESU 

Panel I     DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ
• Strategie doskonalenia operacyjnego i strategie zarządzania aktywami – Arkadiusz Burnos, Managing Director EMEA SEAM Group, LLC
• Zarządzanie majątkiem rzeczowym i inwentaryzacja 4.0 – Jan Krzysztof Fedorowicz, PAMMS, doradca i audytor inwentaryzacji oraz 

procesów zarządzania majątkiem
• Jak zbudować fabrykę odporną na biznesowe turbulencje? – Piotr Bonarski, dyrektor Zakładu TechnoNICOL

Panel II    EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA NA LINII PRODUKCJA – MAGAZYN
• W jaki sposób optymalizować współpracę na linii zakład produkcyjny – magazyn
• Wymiana materiału pomiędzy produkcją a logistyką w Przemyśle 4.0 – Sebastian Szram, Manufacturing Excellence Unilever Polska S.A.
• Dyskusja: kooperacja pomiędzy produkcją a magazynem

Panel III    LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE / lean manufacturing – optymalizacja procesów
• Współpraca magazynu i produkcji w duchu lean managment – Łukasz Bielakowski, certyfikowany praktyk i trener kaizen
• Case study z lean production

Panel IV    OPTYMALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA A KIERUNEK ROZWOJU POLSKIEGO PRZEMYSŁU
• Zielona energia w przemyśle. Czy to już konieczność? – Aleksandra Stępniak, Danfoss Poland
• Dyskusja na temat kierunku rozwoju polskiego przemysłu  

Kontakt

https://www.linkedin.com/in/rafal-wasilewski/
https://www.linkedin.com/in/rafal-wasilewski/
https://www.linkedin.com/in/rafal-wasilewski/
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// W procesach produkcyjnych, aby ułatwić, przyspieszyć i polepszyć warunki pracy, 
niezbędne są ciągle sprawne maszyny i urządzenia. Niezawodność tych maszyn 
jest bardzo ważna w produkcji, lecz jej osiągnięcie jest niezwykle trudne. Jednym 
z najlepiej zbadanych, sprawdzonych, a jednocześnie w opinii autora najbardziej 
skutecznym jest Total Productive Maintenance (TPM). 

Autor // ŁUK A SZ BIEL A KOWSKI

Konsultant Lean Management Consulting Group. Certyfikowany praktyk i trener kaizen. Od 10 lat wspiera 
polskie przedsiębiorstwa w implementacji narzędzi lean management i budowaniu kultury organizacyjnej 
nastawionej na ciągłe doskonalenie jako lean manager i konsultant. Uczestniczył w licznych projektach 
z związanych z doskonaleniem procesów produkcyjnych m.in. poprzez zwiększanie dostępności  
i efektywności parku maszynowego. Wieloletni koordynator studiów podyplomowych i kierunków MBA 
związanych z tematyką lean management.

– DROGA DO BEZAWARYJNEJ 
LINII PRODUKCYJNEJ 
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TPM to znane od wielu lat podejście do poprawy 
efektywności i trwałości sprzętu i maszyn. W zależności 

od tego, jak zautomatyzowane są procesy produkcyjne, 
TPM może odegrać kluczową rolę w procesie ciągłego 
doskonalenia organizacji. Sama jego nazwa w wolnym 
tłumaczeniu na język polski oznaczać może „kompleksowe, 
produktywne, utrzymanie”. 

• Kompleksowe, czyli naszym celem jest zaangażowanie 
wszystkich pracowników organizacji w dbanie 
o wyposażenie i maszyny. Jedynie angażując pracowników 
na każdym szczeblu organizacji, jesteśmy w stanie trwale 
wprowadzić i ustabilizować wdrożone narzędzie. 

• Produktywne, czyli skupione na prewencji, a nie 
na gaszeniu pożarów. Jeśli wystąpi awaria lub inny przestój 
nieplanowany, znaczy to, że system zawiódł. W naszych 
działaniach powinniśmy skupiać się na działaniach 
prewencyjnych i zapobiegać wystąpieniu danego problemy, 
a nie działać interwencyjnie.

• Utrzymanie – rozumiane jako utrzymanie w perfekcyjnych 
warunkach, na nominalnej wydajności i z maksymalnie 
wydłużonym czasem użytkowania. 

Doświadczenie autora pokazuje, że w wielu krajowych 
przedsiębiorstwach system TPM rozumiany jest jako 
przeglądy operatorskie. Firmy nie są często świadome, 
że Autonomiczne Utrzymanie Ruchu to jedynie jeden z filarów 
(choć zdaniem autora najważniejszy) ogromnego systemu, 
jakim jest Total Productive Maintenance. W niniejszym artykule 
chciałbym scharakteryzować różnicę między tymi dwoma 
pojęciami i umiejscowić Autonomiczną Obsługę wśród 
filarów TPM. Na poniższym rysunku przedstawiono model 
systemu TPM. Opiera się on na podstawach, wśród których 
znajdziemy strategię doskonalenia, oraz cele i wskaźniki 
efektywności. Podstawy te organizacji nadaje zarząd.  
To on wyznacza kierunki, w których podąża firma. Kolejnym 
fundamentem systemu jest tzw. linia trzech zer, czyli zestaw 
celów, który zawsze powinniśmy mieć na uwadze przy 
wdrażaniu systemu – wykres 1. 

W TPM można także wyróżnić osiem filarów, na których 
oparte jest płynne działanie zakładów produkcyjnych, 
a przestawiono je w tabeli 1.

Filarem, od którego wiele publikacji zaleca rozpoczęcie 
wdrażania TPM w przedsiębiorstwie, jest Autonomiczne 
Utrzymanie Ruchu. Jego celem jest zaangażowanie 
operatorów w codzienne dbanie o swoje maszyny 
i uświadomienie im, jak stan parku maszynowego wpływa 
na ich pracę i efektywność. Filar ten w swojej koncepcji 
wdrażania podzielony jest na siedem etapów. Każdy z nich 
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CEL TPM: zero wypadków, zero braków, zero awarii

Strategia doskonalenia, cele, wskaźniki efektywności

ma swój charakterystyczny sposób implementacji. Poniżej 
pokrótce opisano każdy krok wdrożeniowy:

• Czyszczenie i przegląd: to pierwszy poważny krok w ramach 
autonomicznego utrzymania ruchu. Czyszczenie w tym 
przypadku nie oznacza tylko przetarcia zewnętrznych 
powierzchni maszyny czy paneli sterujących i osłon. 
Początkowe czyszczenie to pozbycie się zalegającego 
od dawna brudu i kurzu na elementach urządzenia. 
Powinniśmy te czynności wykonywać przy wyłączonej 
maszynie, zdjętych osłonach i pokrywach. Trzeba dokładnie 
ręcznie wyczyścić wszystkie kąty i zagłębienia, do 
których wcześniej nigdy nie zaglądaliśmy. Taka metoda 
czyszczenia daje nam możliwość wykrycia problemów 
i nieprawidłowości w sprzęcie, których wcześniej nie 
dostrzegaliśmy. Czyszczenie, które sprowadza się tylko do 
zewnętrznych powierzchni, w zasadzie mija się z celem, 
każde czyszczenie powinno być jednocześnie przeglądem 
maszyny. W czasie czyszczenia oznacza i usuwa się 
usterki. Ich poszukiwanie jest jednym z głównych celów 
pierwszego kroku Autonomous Maintenance.

• Eliminacja zabrudzeń i miejsc trudno dostępnych: jest 
to po gruntownym czyszczeniu kolejny krok, w którym 
staramy się zlokalizować i wyeliminować przyczyny 
powstawania zabrudzeń, wycieków itp. oraz tam, gdzie 
jest to możliwe, staramy się wprowadzić w maszynach 
ulepszenia ułatwiające dostęp do miejsc, gdzie mimo 
wszystko zabrudzenia powstają. Zmniejszy to nakład 
pracy przy wykonywanych systematycznie czynnościach 
z kroku pierwszego.

• Wyznaczenie standardów czyszczenia, smarowania 
i konserwacji: Podczas etapu 3. członkowie zespołów 

Wyk. 1. //  Model systemu TPM



Nowoczesny Przemysł #4 sierpień-wrzesień 2022

Partner wydania:

8

U
TR

Z
Y

M
A

N
IE

 R
U

C
H

U

FILAR DZIAŁANIE

Kobetsu KAIZEN – 
skoncentrowana eliminacja strat związanych 
ze sprzętem i procesami

Pomiar strat związanych ze sprzętem lub procesami i okre-
ślone działania doskonalące skierowane na zmniejszenie 
strat. Wdrożenie Rozwiązywania Problemów.

Autonomous Maintenance – 
Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Zaangażowanie wszystkich pracowników organizacji  
w utrzymywanie sprzętu w perfekcyjnej kondycji. Zaanga-
żowanie operatorów w regularne czyszczenie, smarowanie, 
kontrolę i konserwację sprzętu, oraz zdobywanie coraz now-
szej wiedzy na temat obsługiwanych maszyn, by utrzymać 
je w jak najlepszym stanie i dostrzegać najwcześniejsze 
oznaki możliwych problemów.

Planned Mainetnance – 
Planowane Utrzymanie Ruchu

Profilaktyczne i proaktywne sposoby konserwowania sprzę-
tu, które pomagają uniknąć strat, a także planowane sposo-
by reagowania, które pozwalają na szybkie rozwiązywanie 
problemów. Analiza wskaźników efektywności UR.

Quality Maintenance – 
doskonalenie jakości

Działania w celu podnoszenia jakości produktów przez 
utrzymanie optymalnych warunków operacyjnych. Redukcja 
defektów w procesach.

Early Equipement Management – 
wczesne zarządzanie parkiem maszynowym

Metody służące skróceniu czasu uruchamiania nowego 
sprzętu i wytwarzania na nim pełnowartościowych pro-
duktów. Redukcja kosztów związanych z uruchomieniem. 

Health, Safety and Enviroment –
 BHP i środowisko

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, włączenie w codzien-
ną pracę kontroli bezpieczeństwa, elementów zarządzania 
wizualnego i urządzeń pozwalających eliminować błędy.

Lean Service – 
optymalizacja procesów wspierających

Doskonalenie procesów administracyjnych i usługowych, 
polepszanie organizacji pracy i stanowisk roboczych UR.

Training and Education – 
szkolenia i rozwój umiejętności

Program rozwoju umiejętności i wiedzy pracowników, 
wspierający wdrożenie TPM.

autonomicznego utrzymania określają standardy, jakich 
będą przestrzegać, by zapewnić optymalne warunki pracy 
dla wykorzystywanego wyposażenia i nie dopuścić do jego 
przyspieszonego zużycia lub awarii. Muszą to być standardy 
wypracowane przez operatorów. Dzięki temu poznają 
oni dokładnie zasady, jakich powinni przestrzegać i będą 
rozumieć, dlaczego są one tak istotne. Tak wyznaczone 
standardy będą jednocześnie realistyczne i skuteczne. 

• Przeprowadzenie ogólnej inspekcji maszyny: pierwsze 
trzy kroki wdrożenia autonomicznego utrzymania ruchu 
pozwalają pracownikom poznać budowę obsługiwanych 
przez nich maszyn. W ramach kroku 4., czyli dzięki 
uczestnictwu w ogólnej inspekcji, zdobywają oni 
dodatkową wiedzę na temat działania sprzętu oraz 
umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów 

pojawiających się w codziennej eksploatacji. Pozwoli 
to im lepiej wykorzystywać nabyte wcześniej wiedzę 
i umiejętności przy wyznaczeniu początkowy standardów 
i przy przeprowadzaniu regularnych kontroli swoich maszyn.

• Samodzielna konserwacja: w ramach kroku 5. wdrożenia 
autonomicznego utrzymania ruchu należy ponownie 
przeanalizować i poprawić standardy związane 
z czyszczeniem i smarowaniem, opracowane podczas 
etapów od 1 do 3, a także początkowe standardy kontroli, 
określone w etapie 4. Celem tego etapu jest usprawnienie 
działań związanych z utrzymaniem maszyn w taki sposób, 
aby można było je z łatwością wykonać w wyznaczonym 
czasie. W tym kroku planujemy, jak połączyć operacje 
w ramach Autonomous Maintenance z zadaniami działu 
utrzymania ruchu, by otrzymać skuteczny i najbardziej 

Tab. 1. //  Fundamenty Total Productive Maintenance
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// RE K L A M A

wydajny system ogólny. Oznacza to włączenie standardów 
oraz działań w ramach autonomicznego utrzymania ruchu 
w roczny harmonogram przeglądów i prac konserwacyjnych 
prowadzonych przez dział utrzymania ruchu i z reguły 
wymagających planowanego przestoju maszyn. 

• Wprowadzenie wizualnego zarządzania utrzymaniem 
maszyn: szósty etap wdrożenia autonomicznego 
utrzymania ruchu nazywa się często „zarządzaniem 
utrzymaniem ruchu”, co tak naprawdę oznacza 
standaryzację procedur opartą na zarządzaniu wizualnym. 
Celem tego etapu jest uporządkowanie i odpowiednie 
ułożenie poszczególnych przedmiotów w miejscu pracy, 
zdefiniowanie procedur, przeprowadzenie kontroli precyzji 
sprzętu oraz ułatwienie pracy operatorów. 

• Wprowadzenie stałego zarządzania autonomicznego: 
Etap 7. – końcowy – to konsekwentne działania utrwalające 
rutyny autonomicznego utrzymania ruchu zgodnie 
z wyznaczonymi standardami i procedurami. Na etapie 
tym wprowadzamy także dalsze doskonalenie sprzętu, 
z wykorzystaniem takich narzędzi, jak pomiar średniego 
czasu pomiędzy kolejnymi awariami lub średni czas 
napraw. Tu również zastosowanie będzie miał system 

CMMS, gdzie będą rejestrowane wszystkie zdarzenia 
takie jak awarie, mikroprzestoje itp. wraz ze wszystkimi 
danymi dotyczącymi czasu trwania i częstotliwości 
występowania poszczególnych rodzajów zdarzeń oraz 
np. czasu reakcji służb utrzymania ruchu.

W teorii wydaje się to uporządkowane i logiczne. 
Powinniśmy być więc w stanie wdrożyć opisane 
rozwiązania z powodzeniem w każdej organizacji. Niestety, 
sytuacja wygląda zgoła inaczej. Wiele wdrożeń upada 
już na etapie planowania prac i samego podejścia do 
wdrożenia systemu. Błędy powielane są przez kolejne 
organizacje. Musimy pamiętać, że ważnym celem TPM, 
o którym nie zawsze się wspomina, jest polepszenie 
współpracy pomiędzy produkcją a utrzymaniem ruchu. 
Mechanicy nie mogą być wszędzie, a tylko zaangażowanie 
pracowników produkcji umożliwi wdrożenie TPM z sukcesem. 
Kluczowy wydaje się więc sposób, w jaki wdrożymy 
elementy systemu, to kogo i jak zaangażujemy oraz jak 
będziemy zachęcać ludzi do wspólnego doskonalenia 
naszego parku maszynowego. W kolejnych artykułach 
poznamy następne filary Total Productive Maintenance 
oraz sposoby, jak wdrożyć je z sukcesem w naszych  
organizacjach. //
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// MOVITRANS® stworzony z myślą 
o prostocie i optymalnej instalacji

BEZKONTAKTOWY PRZESYŁ ENERGII.
AUTOMATYZACJA FABRYKI – 
SMART FACTORY SEW-EURODRIVE

B ezkontaktowy przesył energii MOVITRANS® sprawia, 
że produkcja staje się modułowa i elastyczna. 

W samochodach oraz kamperach nowej generacji techno-
logia ta w krótkim czasie stała się częścią standardowego 
wyposażenia. Wystarczy włożyć telefon komórkowy do 
schowka, aby naładować baterię, a także zintegrować 
urządzenie mobilne z układem elektronicznym pojazdu 
– do tego wszystkiego właściciel nie musi poszukiwać 
pasującego kabla lub gniazda.

Dyrektor zarządzający ds. innowacji mechatronicznych, 
pracuje w firmie SEW EURODRIVE od ponad 20 lat. 
Już podczas swojego etapu wdrożeniowego miał 
pierwszą styczność z początkującą w tamtym cza-
sie technologią bezkontaktowego przesyłu energii 
MOVITRANS®. Był świadkiem powstawania tej zupeł-
nie nowej technologii oraz jej pierwszych sukcesów.

 // DR H A NS K R AT T ENM ACHER

Bezkontaktowy przesył energii już dawno temu zagościł 
w przemyśle i pełni funkcję jednego z głównych filarów 
nowoczesnej produkcji. MOVITRANS® jako ważny kom-
ponent uzupełnia nasze bogate portfolio rozwiązań do 
automatyzacji. Od przeszło 20 lat firma SEW-EURODRIVE 
jest jednym z najważniejszych i wiodących dostawców tej 
technologii dla przemysłu.

Bezkontaktowy przesył energii oferowany jest w fir-
mie SEW-EURODRIVE pod marką MOVITRANS®. Jakie 
znaczenie ma MOVITRANS® w produkcji?

MOVITRANS® jest ważnym elementem infrastruktury 
zapewniającej automatyzację fabryk. Wymagania związane 
z wysokim stopniem modularyzacji oraz elastyczności 
w fabrykach wynikają przede wszystkim z nowych koncepcji 
fabryki modułowej oraz dyskusji na temat Przemysłu 4.0. 
Kwestia ta obejmuje naturalnie także infrastrukturę, ze 
szczególnym uwzględnieniem infrastruktury energetycznej. 
W tym miejscu na scenie pojawia się MOVITRANS®, oferu-
jąc w prosty sposób niezbędną elastyczność energetyczną 
infrastruktury, dzięki której powstaje możliwość realizacji 
koncepcji modułowych. Koncepcje modułowe łączą się 
przede wszystkim z pojazdami mobilnymi. Do tej grupy 
zaliczają się pojazdy AGV naszych klientów, a od niedawna 
również różnego rodzaju mobilni asystenci. To właśnie te 
rozwiązania będą stopniowo zastępować instalacje stałe. 
Wraz z nową elastycznością koncepcji transportowych 
należy podobnie uelastycznić kwestię zasilania energe-
tycznego. W tym zakresie MOVITRANS® oferuje wszystko 
to, co niezbędne – przez co zyskuje na znaczeniu jako ele-
ment infrastruktury energetycznej dla inteligentnej fabryki 
w systemie Przemysłu 4.0.
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Od kiedy firma SEW-EURODRIVE ma w swoim portfolio 
bezkontaktowy przesył energii? Czym wyróżniają się 
nowo opracowane systemy MOVITRANS® line i MOVI-
TRANS® spot i jakie mają zastosowanie?

Kiedy ponad 20 lat temu rozpoczynałem pracę w firmie 
SEW-EURODRIVE, była to zupełnie nowa i ekscytująca 
technologia. Nasze doświadczenia z tych 20 lat wykorzysta-
liśmy w kolejnej generacji MOVITRANS® i uwzględniliśmy 
fakt, że klienci – w zależności od danego zastosowania 
– potrzebują zupełnie różnych systemów.

Dzięki systemowi MOVITRANS® line, przeznaczonemu do 
zastosowań, w których pojazdy są prowadzone po z góry 
określonym torze i w ten sposób stale zaopatrywane 
w energię, opracowaliśmy system, w którym pojazdom 
wystarcza niewielki akumulator energii. W końcu pozostają 
one niemal przez cały czas w kontakcie z przewodem, 
natomiast dzięki akumulatorowi energii krótkoterminowego 
działania mogą czasami opuścić ustalony szlak. W ten 
sposób klient może skonfigurować swój mobilny system, 
optymalizując go pod względem obciążenia i kosztów.

Z biegiem lat zauważyliśmy jednak, że rośnie zapotrzebo-
wanie na układy infrastruktury o bardzo wysokim stopniu 
swobody. Dla układów fabryk, w których pojazdy mają 
jeździć w sposób niezwiązany z konkretnym torem jazdy, 
potrzebna jest oczywiście odmienna koncepcja. W tym 
celu niezbędne są, zamocowane na pojeździe, akumulatory 
o większej pojemności. Za pomocą tzw. spotów, od których 
wywodzi się nazwa MOVITRANS® spot, pojazdy mogą w krót-
kim czasie naładować wspomniane akumulatory energii 
i kontynuować swobodne poruszanie się. Oba systemy 
optymalnie zaspokajają potrzeby automatyzacji fabryki. 

Czy instalacja kabli i płyt ładowania nie jest pracochłonna?

Dawniej rzeczywiście frezowaliśmy głębokie szczeliny 
w posadzce hali, aby ułożyć kable. To zawsze powodowało 
niepokój, zwłaszcza u zarządzającego halą. Z tego względu 
na bazie „przewodów klinowych” opracowaliśmy zoptyma-
lizowane systemy, w których ingerencja w posadzkę hali 
odbywa się jedynie w bardzo ograniczonym zakresie przy 
znacznie łatwiejszej instalacji. A zatem – wszystko zostało 
dopasowane z myślą o prostocie i optymalnej instalacji!

Dla klientów, dla których ingerencja w posadzkę hali lub 
jej modyfikacja w ogóle nie wchodzi w rachubę, opra-
cowaliśmy system układany na posadzce. Składają się 
na niego przemysłowe posadzki z tworzywa sztucznego, 
w które wprowadzamy systemy MOVITRANS®. Dla klienta 
oznacza to, że może szybko i łatwo ułożyć go na posadzce 
w swojej hali. 

Pod względem instalacji jest to perfekcyjnie prosty 
system, idealnie dopasowany do potrzeb Klientów. Jak 
wygląda kwestia uruchomienia?

To był kolejny punkt, który poddaliśmy szczegółowej analizie. 
W tym celu opracowaliśmy kompaktową, zdecentralizowaną 
elektronikę zasilającą oraz skrzynkę kompensacji dokładnej, 
która jest w stanie automatycznie zmierzyć indukcyjność 
i skompensować ją w zaledwie kilku krokach. Tym spo-
sobem klient nie potrzebuje już drogiej, specjalistycznej 
aparatury pomiarowej, ponieważ jest już ona zintegrowana 
w naszym rozwiązaniu MOVITRANS®. Przyczyniło się to 
oczywiście do całkowitego uproszczenia całego systemu.

Czy potrafi Pan wskazać jeden szczególny aspekt, który 
łączy Pan z MOVITRANS®?

Kolejka panoramiczna w Europaparku jest w mojej opinii 
doskonałym przykładem tego, co oznacza nowe postrze-
ganie i tworzenie infrastruktury energetycznej. Wcześniej 
kolejka ta była zasilana silnikiem spalinowym, a obecnie 
na własnej skórze doświadczamy, co oznacza zapewnie-
nie energii dla przyszłych pokoleń w czysty i inteligentny 
sposób. Właśnie ten aspekt porusza mnie w MOVITRANS®, 
który jest częścią procesu energetycznej rewitalizacji ota-
czającej nas infrastruktury.

Skoro już Pan poruszył ten punkt: czysta energia. Obecnie 
mało który temat jest tak żywo dyskutowany jak ochrona 
środowiska i klimatu. Czy uważa Pan, że MOVITRANS® 

może wnieść w tym zakresie ważny wkład na przyszłość?

Sądzę, że zdecydowanie tak. Dzięki MOVITRANS® oraz 
Power And Energy Solutions (w skrócie PES) z naszego 
modułowego systemu automatyki MOVI-C® mamy dwa 
komponenty infrastruktury, które idealnie nadają się do 
nowoczesnego zarządzania energetycznego. To część 
naszej strategii w ramach Zielonego Ładu, któremu obecnie 
poświęca się sporo miejsca w dyskusjach. Unia Europej-
ska przygotowała już stosowne wytyczne. Z tego powodu 
rozwijamy i pracujemy nad portfolio MOVITRANS®, Power 
and Energy Solutions itd., ponieważ są to komponenty 
infrastrukturalne, bez których nie uda się osiągnąć celu, 
czyli zaopatrzenia w energię bez emisji CO2. Będziemy 
w dalszym ciągu inwestować w te rozwiązania i rozwijać 
omawiany system. Jestem przekonany, że MOVITRANS® 
zyska dużo szersze zastosowanie, niż możemy to sobie 
dzisiaj wyobrazić. //

www.sew-eurodrive.pl/movitrans-line
www.sew-eurodrive.pl/movitrans-spot
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// Napęd to zespół urządzeń, który wprowadza mechanizm w ruch.  
W przemysłowych parkach maszyn stosowane są najczęściej napędy elek-
tryczne, energoelektroniczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Co istotne, napędy 
elektryczne odpowiadają za ok. 70% całkowitego zużycia energii elektrycznej 
w przemyśle. Zastosowanie energooszczędnych urządzeń pozwala zatem  
na zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie kosztów zużywanej 
energii. Pośrednio wpływa także na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Autor // DA MIA N Ż A BICKI

Dziennikaż i redaktor treści technicznych i przemysłowych. Prowadzi szkolenia 
z obszaru systemów zarządzania jakością i lean management w produkcji.

NAPĘDY ELEKTRYCZNE

Działanie napędów elektrycznych oparte jest na przetwa-
rzaniu energii elektromechanicznej. Najważniejsze elementy 
napędu elektrycznego to układ zasilający, jeden lub kilka 
silników elektrycznych, urządzenie pędne oraz układy 
sterowania i automatyki.

Typowy układ zasilający napędu elektrycznego (np. pro-
stownik) dostarcza energię elektryczną do silnika. Tam 
energia elektryczna przekształcana jest na mechaniczną. 
Kluczową rolę odgrywa tu urządzenie pędne, które przeka-
zuje wytworzoną przez silnik energię mechaniczną wprost 
do pracującej maszyny. Co istotne, urządzenie pędne ma 

możliwość dokonania zmiany parametrów przekazywanej 
energii mechanicznej, a zwłaszcza momentu czy prędkości 
kątowej. Dzieje się to za pośrednictwem przekładni zębatej, 
sprzęgła czy przekładni pasowej. Do walorów napędów 
elektrycznych należy to, że generują one mniejszy hałas, 
przez co nie ma konieczności wprowadzania rozwiązań 
tłumiących dźwięk pracującej maszyny. Zwykle tego 
rodzaju napędy wywołują też mniejsze drgania, a do tego 
rzadziej ulegają awariom.

Najczęściej silniki tego typu zbudowane są na wysokiej 
jakości podzespołach, wykonanych z miedzi lub stali 
elektrotechnicznej. Podczas produkcji ich wirniki odlewane 
są z miedzi. 

NAPĘDY PRZEMYSŁOWE  
I ENERGOOSZCZĘDNE
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– „Maszyny elektryczne wirujące. Część 30-1: Klasy spraw-
ności silników prądu przemiennego bezpośrednio zasilanych 
z sieci (Kod IE)”. Znaleźć w niej można następujące klasy 
silnika: standardowe (IE1), o wysokiej sprawności (IE2), 
o bardzo wysokiej sprawności (IE3) oraz o superwysokiej 
sprawności (IE4).

W ubiegłym roku weszło w życie rozporządzenie (UE) 
2019/1781, określające wymogi ekoprojektu dla silników 
elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów. 
Nowe przepisy odniosły się do silników indukcyjnych, 
wyróżniając mniejsze silniki o mocy od 120 W do 750 W, 
większe silniki o mocy od 375 kW do 1000 kW oraz silniki 
60 Hz, silniki 8-biegunowe i silniki jednofazowe (w tym 
ostatnim przypadku regulacja zacznie obowiązywać 
dopiero od lipca 2023 r.).

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Szacuje się, że w warunkach przemysłowych napędu 
elektryczne zużywają od 30 do 40% energii elektrycznej. 
Optymalizacja ich sprawności może pozwolić na odzyska-
nie pomiędzy 30 a 60% zużycia, co w kontekście wciąż 
rosnących cen energii elektrycznej jest bardzo kuszącą 
możliwością.

Napędy elektryczne zastosowane w maszynach i urzą-
dzeniach umożliwiają przeprowadzenie procesów prze-
mysłowych, w tym produkcję sprężonego powietrza, 
pompowanie wody, wentylacji, obróbki mechanicznej czy 
też przetwarzanie materiałów. 

Jak pokazuje praktyka, obecnie ponad 50% wszystkich 
napędów elektrycznych stosowanych w przemyśle jest 
znacznie starsza, niż wynika to z prognozowanego okresu 
eksploatacji. Zastosowanie oferowanych przez producen-
tów innowacyjnych rozwiązań może znacznie zredukować 
zapotrzebowanie energetyczne silników o 20–30%, z zacho-
waniem krótkiego okresu zwrotu. Zgodnie z szacunkami 
do 2040 r. oszczędność energii w skali globalnej związana 
z wykorzystaniem energooszczędnych napędów mogłaby 
wynieść nawet TWh rocznie.

OKREŚLENIE SPRAWNOŚCI SILNIKA

Sprawność energetyczna silnika to iloraz mocy wyjścio-
wej oraz wejściowej (mechanicznej i elektrycznej), który 
obliczyć można za pomocą wzoru:

η = Pwy / Pwe

Wartość tę można obliczyć na dwa sposoby – bezpośredni 
lub pośredni. W pierwszym przypadku obie wartości 

SILNIKI ENERGOOSZCZĘDNE

Silniki indukcyjne najczęściej zbudowane są na bazie pier-
ścienia z uzwojeniem nawiniętym na wirnik. W ich stojanie 
zastosowanie znajdują materiały cechujące się dobrą prze-
wodnością elektryczną – najczęściej miedź. Innowacyjne 
rozwiązania dotyczą także wirników energooszczędnych. 
Idą one w kierunku zmniejszenia strat, najczęściej poprzez 
redukcję poślizgu w stosunku do danego obciążenia, 
a w efekcie – zmniejszenia masy przewodów silnika czy 
też zwiększenia ich przewodności. 

Zwykle energooszczędne są silniki bezszczotkowe, często 
synchroniczne z wirnikiem, którego działanie oparte jest 
na magnesie na stałe umieszczonym w wirującej obudo-
wie z zespołem cewek. Sterowanie silnikiem odbywa się 
za pośrednictwem elektronicznego urządzenia wyposa-
żonego w regulator. Kluczowe zadanie ma tu do odegrania 
również układ komutujący, który przełącza prąd płynący 
w cewkach w taki sposób, aby w wirniku wytworzone 
zostało wirujące pole magnetyczne. 

Tam, gdzie konieczna jest regulacja prędkości obrotowej, 
najczęściej stosowane są napędy energoelektroniczne, 
na które składają się przekształtnik oraz połączony z nim 
silnik elektryczny.

Warto zastanowić się nad tym, kiedy faktycznie uza-
sadnione jest zastosowanie silnika energooszczędnego 
w miejsce silnika standardowego. Z pewnością ma to 
miejsce w sytuacji, gdy czas pracy silnika w ciągu roku jest 
wystarczająco długi, by w wyniku takiej zamiany uzyskać 
znaczące oszczędności energii pobieranej przez napęd 
elektryczny. Co istotne, efekt jest tu zależny od wzajemnej 
relacji wartości sprawności silników.

NORMY DLA NAPĘDÓW 
ENERGOOSZCZĘDNYCH

Właściwe dla napędów energooszczędnych przepisy 
znaleźć można m.in. w dokumencie MEPS – European 
Minimum Energy Performance Standard. Określają one 
minimalne poziomy sprawności silników elektrycznych 
wprowadzanych na rynek europejski. Zgodnie z MEPS naj-
bardziej energooszczędne są silniki oznaczone jako EFF1. 
EFF2 dotyczy napędów o średnim poziomie sprawności. 
EFF3 z kolei to silniki o najniższej sprawności.

Od 2014 r. obowiązuje także norma IEC 60034–30-1, „Rota-
ting electrical machines. Part 30: Efficiency classes of sin-
gle-speed, three-phase, cage-induction motors (IE-code)”. 
W Polsce z kolei norma europejska IEC 60034-30-1 wystę-
puje pod polskim oznaczeniem PN-EN 60034-30-1:2014-11 
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mikronapędy, które – co istotne – parametrami, w tym 
momentem obrotowym, nie ustępują standardowej wielkości 
napędom. Takie miniaturowe technologie stają się ostatnio 
koniecznością w przemyśle podlegającym automatyzacji 
procesów, w myśl założeń Przemysłu 4.0. Dotyczy to np. 
napędu manipulatorów, chwytaków, systemów transpor-
towych czy też urządzeń służących do znakowania. Oczy-
wiście miniaturyzacji muszą zostać poddane wszystkie 
komponenty napędu, a zatem nie tylko silniki, ale także 
przekładnie, enkodery, hamulce czy sterowniki.

Innym innowacyjnym trendem są napędy mające zdol-
ność komunikacji – zarówno z układem sterowania, jak 
i z innymi obszarami zakładu. Obecnie standardem są już 
systemy magistrali polowej czy też komunikacja oparta 
na protokole Ethernet albo rozwiązania służące do obsługi 
internetu rzeczy.

To jednak nie koniec tej rewolucji. Coraz częściej napędy 
wzbogacane są o moduły komunikacji bezprzewodowej 
w technologii Bluetooth lub fal radiowych opartych na falach 
radiowych NFC. Co więcej, w niektórych zakładach stoso-
wane są napędy, które potrafią komunikować się pomiędzy 
sobą, tworząc pewnego rodzaju sieć. Jeden z napędów jest 
w tym rozwiązaniu sterownikiem dla pozostałych i decy-
duje m.in. o prędkości pracy. Taki system może zostać 
rozszerzony np. o kamery, skanery czy też systemy wizyjne.

PODSUMOWANIE
Wymiana standardowych silników na silniki energooszczędne 
może podnieść sprawność całego napędu nawet o kilka 
procent. Przy czym tego typu modernizacja jest zasadna 
szczególnie w przypadku napędów o pracy ciągłej, czyli do 
dwóch rozruchów na godzinę. Jak wynika z obliczeń, zna-
mionowe sprawności silników energooszczędnych mogą 
osiągać wartość 95,5%, a przemienników częstotliwości 
– nawet do 96% i więcej, przy czym większe sprawności 
osiągają przemienniki większych mocy.

Nie do przecenienia są korzyści dla środowiska i dla użyt-
kownika, wynikające z zastosowania energooszczędnych 
silników. Nie tylko zużywają one mniejszą ilość energii 
elektrycznej bez kompromisu dla wydajności maszyny. 
Do listy ich walorów dopisać można lepszą tolerancję 
na zmianę napięcia. Dzięki temu, że są znacznie bardziej 
niezawodne, mają dłuższą gwarancję. Dla użytkownika 
cenne jest także to, że są cichsze, a zatem praca w ich 
otoczeniu jest bardziej komfortowa. Mniej hałasu gene-
rowanego podczas pracy to również brak konieczności 
zastosowania środków wyciszających. Napędy energoosz-
czędne wywołują też mniej drgań. Zdecydowanie mniejsze 
są także przyrosty temperatury. Przede wszystkim jednak 
największą zaletą napędów energetycznych jest to, że rza-
dziej ulegają awariom. //

wyznaczane są na podstawie prędkości i momentu obro-
towego silnika oraz prądu i napięcia zasilania. Różnica 
w przypadku metody pośredniej wynika z uwzględnienia 
strat Pt w silniku, według wzoru: 

η = (Pwe− Pt) / Pwe lub η = Pwy / (Pwy+Pt).

WYBÓR NAPĘDU

Przed dokonaniem wyboru należy odczytać znajdujące 
się na tabliczce znamionowej silnika informacje dotyczące 
rodzaju prądu, obecności silnika stało- lub zmiennoprądo-
wego, mocy obliczeniowej. 

Pod uwagę brane są także charakter sieci, do której silnik 
ma być przyłączony, warunki występujące w pomiesz-
czeniu, w którym będzie pracował silnik, rodzaj procesu 
technologicznego, charakterystyka układu napędowego 
oraz sprzęgnięcie silnika. 

NAPĘDY O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym oszczędności są 
napędy o zmiennej prędkości. Możliwość dostosowania 
prędkości silnika do zmiennego zapotrzebowania znacznie 
obniża zużycie energii, a w dalszej perspektywie redukuje 
koszty konserwacji elementów mechanicznych. W takim 
przypadku zwrot z inwestycji następuje nawet w ciągu jed-
nego roku. Takie rozwiązania znajdują powszechne zasto-
sowanie m.in. w napędach pomp, wentylatorów i sprężarek. 

Najliczniejszą grupę napędów energooszczędnych stoso-
wanych w aplikacjach opartych na automatyce stanowią 
serwonapędy, czyli napędy wykonujące pracę w zamknię-
tym układzie regulacji obrotów. 

Najbardziej znaczącym elementem serwonapędu jest 
silnik elektryczny, który w stosunku do serwonapędu 
pełni funkcję wykonawczą. Serwonapęd połączony jest 
ze sterownikiem, którego zadanie stanowi generowanie 
odpowiednich napięć zasilających silnik. 

Do korzyści wynikających z wykorzystania serwonapędów 
należą: redukcja zużycia energii, błyskawiczny rozruch, 
praca w niskich temperaturach oraz wspomaganie elek-
tryczne urządzeń hydraulicznych. Co więcej, serwonapędy 
pozwalają na pracę w najniższej możliwej temperaturze 
oleju oraz regulację ciśnienia.

NOWE TRENDY W ZAKRESIE 
TECHNOLOGII NAPĘDOWEJ

Tam, gdzie występuje ograniczona przestrzeń montażowa, 
obecnie zastosować można napędy kompaktowe lub 
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CENTRALNE SMAROWANIE
TECHNIKA DOZOWANIA PRECYZYJNEGO

TriboTec  Polska Sp. z o.o.

tel. +48 71 7575 600
www.tribotec.pl

sprzedaż    montaż    serwis

    projektowanie     produkcja    doradztwo 
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// W odpowiedzi na potrzeby klientów i w oparciu o światowe trendy NORD posze-
rza swoje portfolio o nowe wysokosprawne produkty. Innowacyjny DuoDrive łączy 
w jednej higienicznej obudowie reduktor i silnik, a zdecentralizowana przetwornica 
NORDAC ON sprawdzi się idealnie w aplikacjach transportu poziomego, również 
współpracując z nowym silnikiem.

ENERGOOSZCZĘDNE NOWOŚCI W NAPĘDOWYM 
PORTFOLIO NORD DRIVESYSTEMS

D zięki synchronicznemu silnikowi IE5+ z magnesami 
trwałymi NORD DRIVESYSTEMS wyznacza nowe 

standardy i ma straty jeszcze mniejsze niż w serii IE4. 
Silnik jest dostępny w wersji wentylowanej lub zamkniętej, 
na zamówienie również z bardzo gładką obudową i uszla-
chetnieniem powierzchni nsd tupH. Silniki charakteryzują 
się szczególnie wysoką sprawnością i szerokim zakresem 
momentu obrotowego, dzięki czemu optymalnie nadają 
się do ekonomicznej pracy przy obciążeniu częściowym. 
W ubiegłym roku został zaprezentowany kompaktowy 
silnik IE5+ o wielkości 71, a teraz jest dostępna również 
wielkość 90 dla zakresu mocy od 1,1 do 4,0 kW z cią-
głym momentem obrotowym od 6,8 do 18,2 Nm. Nowe 
silniki IE5+ są idealne zarówno dla intralogistyki, jak i dla 
obszarów o podwyższonych wymaganiach higienicz-
nych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. 
Silnik zapewnia elastyczność typową dla firmy NORD: 
Dostępny jest bezpośredni montaż na silniku, jak i mon-
taż za pomocą adaptera NEMA i IEC, a na zamówienie 
są dostępne zintegrowane enkodery i hamulce mecha-
niczne. Ponieważ stały moment obrotowy umożliwia 
redukcję liczby wariantów w szerokim zakresie prędkości 
obrotowych, można zminimalizować koszty administra-
cyjne oraz usprawnić procesy produkcyjne, logistyczne, 
magazynowe i serwisowe. Inwestycja zwraca się w krót-
kim czasie. Silniki synchroniczne IE5+ można łączyć 
w systemie modułowym ze wszystkimi reduktorami 
i elektroniką napędową firmy NORD DRIVESYSTEMS. 
W ten sposób powstaje rozwiązanie systemowe od 
jednego producenta, w którym wszystkie części są do 
siebie dobrze dopasowane.
 
Silnik IE5+ został również zintegrowany w jednej obu-
dowie z jednostopniowym reduktorem walcowym. 
Powstały innowacyjny motoreduktor o nazwie DuoDrive 
charakteryzuje się kompaktową przestrzenią montażową, 
wysoką gęstością mocy i bardzo małą emisją hałasu. Ponie-
waż wyeliminowano wiele części podlegających zużyciu, 
mniejsze są również koszty konserwacji. Wraz z łatwym 

uruchamianiem kompletnego rozwiązania za pomocą 
plug & play znacząco obniżył się całkowity koszt utrzy-
mania (TCO) w porównaniu z dotychczasowymi syste-
mami napędowymi. DuoDrive nadaje się do stosowania 
zarówno w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
opakowaniowym, jak i w intralogistyce. Szczególnie kom-
paktowa koncepcja Duo Drive zapewnia systemowo jesz-
cze większą efektywność energetyczną niż sprawdzone 
koncepcje, w których połączono silnik synchroniczny 
IE5+ z reduktorem walcowo-stożkowym NORDBLOC®.1. 
Dzięki sprawności systemowej do 92% DuoDrive oferuje 
szczególnie dużą efektywność w danej klasie mocy i to 
nawet przy obciążeniu częściowym. Jest to rozwiązanie 
przyszłościowe, pozwalające na prawdziwą redukcję 
kosztów. Pierwsza dostępna wielkość DuoDrive obej-
muje przełożenia reduktora od i=3,24 do i=16,2 i jest 
przeznaczona dla zakresu momentu obrotowego do 
80 Nm i prędkości obrotowej do 1000 obr./min. Jest to 
rozwiązanie przyszłościowe, pozwalające na prawdziwą 
redukcję kosztów.
 
NORD DRIVESYSTEMS rozszerza swój bogaty modu-
łowy system produktów o zdecentralizowaną elektronikę 
napędową. Przetwornica NORDAC ON została specjal-
nie opracowana do szczególnych wymagań transportu 
poziomego w magazynach, a także do współpracy 
z nowym silnikiem synchronicznym IE5+ i charaktery-
zuje się zintegrowanym interfejsem Ethernet, bogatymi 
możliwościami podłączania i wyjątkowo kompaktową 
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konstrukcją. NORDAC ON to kompaktowa, inteligentna 
przetwornica do zdecentralizowanego stosowania. 
Jest montowana bezpośrednio na obudowie napędu 
i obejmuje niższe zakresy mocy do 2,2 kW. Planowane 
są dwa warianty, każdy w trzech rozmiarach: Przetwor-
nica NORDAC ON została zaprojektowana do pracy 
z silnikami asynchronicznymi, a przetwornica NORDAC 
ON+ jest przeznaczona do połączenia z silnikami syn-
chronicznymi i uzupełnia asortyment wysokowydajnych 
produktów firmy NORD związanych z nową generacją 
silników IE5+. Oba warianty przetwornic mają zintegrowany 
interfejs Ethernet, dzięki czemu są dobrze dostosowane 
do integracji z nowoczesnymi urządzeniami automatyki. 
Żądany protokół można łatwo ustawić za pomocą para-
metrów niezależnie od typu sieci: ProfiNET, EtherNET 
IP lub EtherCAT. Nowa przetwornica została specjalnie 
dostosowana do zastosowań w zakresie transportu 
poziomego. Standaryzacja obejmuje wszystkie typowe 
wymagania branżowe i gwarantuje wysoką efektyw-
ność ekonomiczną. Wszystkie połączenia są wtykowe, 
co ułatwia uruchomienie i konserwację minimalizując 
przypadkowe błędy. Wyposażenie obejmuje interfejs 
diagnostyczny, cztery wejścia cyfrowe oraz w przypadku 
NORDAC ON+ dodatkowy interfejs enkodera oparty 

na protokole, który dzięki temu jest bardziej odporny 
na zakłócenia. Opcjonalnie jest dostępne uszlachetnie-
nie powierzchni nsd tupH, bezpieczeństwo funkcjonalne 
(STO) i wewnętrzne rezystory hamowania do dynamicz-
nych procesów rozruchu i zatrzymania. Jeżeli montaż 
przetwornicy na silniku nie jest pożądany lub możliwy, 
istnieje alternatywna możliwość montażu na ścianie 
w celu podłączenia przetwornicy blisko napędu.

Podobnie jak wszystkie przetwornice częstotliwości NORD 
również nowy członek rodziny NORDAC jest wyposażony 
w wysokowydajny sterownik PLC realizujący funkcje 
związane z napędem. Może przetwarzać dane z podłą-
czonych czujników i aktuatorów, niezależnie inicjować 
sterowanie procesami oraz przesyłać dane napędu 
i aplikacji do stanowiska sterowania, połączonych w sieć 
komponentów lub istniejącej chmury. Umożliwia to ciągłe 
monitorowanie stanu, a tym samym stanowi podstawę 
koncepcji konserwacji predykcyjnej i zoptymalizowanego 
wymiarowania systemu. Dzięki przetwornicom NORDAC 
ON i NORDAC ON+ firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje 
przyszłościowe rozwiązania dla mniejszych zakresów 
mocy i podkreśla swoją wiodącą pozycję w dziedzinie 
zdecentralizowanej elektroniki napędowej. //

// RE K L A M A

NORD Napędy | +48 12 288 99 00 | biuro@nord.com | www.nord.com  

 
Niezwykle wysoka wydajność systemu 
Kompaktowa, łatwozmywalna konstrukcja

  
Redukcja n akładów n a k onserwację 
Rozwiązanie systemowe

 

i proste uruchomienie dzięki plug & play

DWA W JEDNYM
PRZEKŁADNIA ZINTEGROWANA Z SILNIKIEM: 

NOWY MOTREDUKTOR  DuoDrive.

PRZEKŁADNIA + SILNIK + FALOWNIK = KOMPLETNY SYSTEM NAPĘDOWY
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// W ofercie producentów znaleźć można bardzo bogatą gamę produktów 
smarnych przeznaczonych dla przemysłu maszynowego. Wśród nich są 
zarówno uniwersalne smary do układów hydraulicznych, przekładni czy łożysk, 
jak i specjalistyczne oleje oraz środki smarne, których właściwości pozwala-
ją na pracę w agresywnym bądź wymagającym środowisku. Coraz częściej 
oferowane są także produkty o znikomym oddziaływaniu na środowisko.

Autor // DA MIA N Ż A BICKI

Dziennikaż i redaktor treści technicznych i przemysłowych. Prowadzi szkolenia 
z obszaru systemów zarządzania jakością i lean management w produkcji.

ROZWIĄZANIA DLA OLEJÓW I SMARÓW  
W ZAKRESIE PIELĘGNACJI MASZYN

W yzwania, jakie stawia przed producentami współczesny 
park maszynowy, znajdują swoje odzwierciedlenie 

w cechach produktów, które zyskują nowe, cenne właści-
wości. Zaawansowane technologicznie smary starzeją się 
wolniej, są bardziej stabilne pod względem termicznym 
i oksydacyjnym, a także odporne na działanie wody czy 
chemikaliów. Mogą odprowadzać ciepło, tłumić drgania 

i uszczelniać połączenia. Ich parametrów nie pogarszają 
zanieczyszczenia, a do tego są niezwykle trwałe.

Oczywiście tak dynamiczny rozwój rynku, poszerza-
jąca się oferta i nowe parametry olejów i smarów mogą 
wpływać na lekkie zagubienie klientów, którzy z pewną 
rezerwą zdają się podchodzić do nowości. Wskutek tego 
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Zadaniem oleju w sprężarkach, podobnie jak w innych 
urządzeniach mechanicznych, jest obniżanie tarcia poszcze-
gólnych elementów. Pełni również funkcję dodatkowego 
uszczelniacza, a także chłodzi elementy urządzenia, odbie-
rając z nich znaczną ilość ciepła. W przypadku sprężarek 
olej musi sobie też radzić z obecnością dużej ilości powie-
trza oraz sporą ilością wilgoci. Dobry jakościowo środek 
smarny będzie częściowo pochłaniał i oddawał wilgoć, 
nie dopuszczając do korozji wewnątrz układu. Oczywiście 
będzie także łatwy do odseparowania i oczyszczania. 

Do tego typu zastosowań na rynku oferowane są oleje 
mineralne, wysokiej jakości syntetyczne oleje oparte na gli-
kolu polialkilenowym (PAG), w pełni syntetyczne oleje do 
sprężarek powietrza na bazie zaawansowanej technologii 
estrów syntetycznych lub oparte na polialfaolefinach, a także 
specjalne oleje do zastosowań w przemyśle spożywczym. 

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

Dobrej jakości oleje smarne są szczególnie ważne w tych 
aplikacjach, w których dochodzi do niedociążenia lub 
przenoszenia dużych sił napędowych. W produkcji olejów 
przekładowych syntetycznych wykorzystywane są obec-
nie m.in. polialfaolefiny (PAO), glikol polialkilenowy (PAG) 
i estry nasycone (E). Producenci oferują także oleje przekła-
dniowe mineralne – deemulgowane, ze wzmacniaczem AO,  
stabilizujące przepływy bądź odkształcenia plastyczne 
oraz zapewniające dodatkowo ochronę antykorozyjną.

OLEJE DO PROWADNIC ŚLIZGOWYCH

Znajdujące się w obrabiarkach prowadnice do przesuwa-
nia podpór i stołów roboczych powinny działać z dużą 
precyzją. Wyśrubowane wymagania, jakie stawiane są 
tym urządzeniom, aby mogły zostać spełnione potrzebują 
oleju do prowadnic o wysokich parametrach – dobrze 
przylegającego i zapewniającego ruch bez szarpnięć.  
Olej w takich aplikacjach musi także zapobiegać poślizgowi, 
a do tego chronić prowadnice przed zużyciem. 

Oleje do prowadnic obrabiarek produkowane są w ośmiu 
klasach lepkości: VG-10, VG-22, VG-32, VG-46, VG-68, 
VG-100, VG-150 oraz VG-220. Produkowane są na bazie 
głęboko rafinowanych olejów mineralnych z dodatkiem 
substancji uszlachetniających i polepszających wskaźnik 
lepkości oleju, odporność na utlenianie, własności prze-
ciwpienne, przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne, smarne 
oraz tłumienia drgań ciernych. 

Spośród dostępnych na rynku rozwiązań przeznaczo-
nych do tego celu warto wymienić wysokiej jakości oleje 
suwowe o doskonałych własnościach deemulgujących 

nadal największym zainteresowaniem cieszą się oleje 
i smary mineralne, a popularność produktów syntetycz-
nych – pomimo ich oczekiwanych walorów – rośnie 
w bardzo zwolnionym tempie. Tymczasem w zakładach 
produkcyjnych zastosowanie znajdują coraz to nowsze 
maszyny i urządzenia, zaopatrzone w czujniki i sensory, 
które są niezwykle czułe na wszelkie obniżenia parame-
trów smarowania. Jest to istotny powód do tego, aby bliżej 
przyjrzeć się temu, co obecnie rynek ma do zaoferowania 
i co dedykuje przemysłowi w celu zwiększenia trwałości 
i niezawodności parku maszynowego.
 
OLEJE HYDRAULICZNE

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów olejów hydrau-
licznych, w tym oleje mineralne, syntetyczne, biodegra-
dowalne i trudnopalne. Dobre jakościowo produkty nie 
tylko wykazują się właściwą lepkością, odpowiadającą 
ISO 3448:1992, ale także np. rozwiązują problemy tarcia 
bądź drgania cylindrów.

Alternatywą dla tradycyjnych olejów hydraulicznych są 
oleje bezcynkowe i bezpopiołowe, a także płyny hydrau-
liczne biodegradowalne. W ofertach producentów znaleźć 
można także oleje hydrauliczne specjalnego stosowania, 
np. przeznaczone do zastosowania w maszynach pracu-
jących w zakładach przemysłu spożywczego, a zatem 
klasy H1 czy też ognioodporne płyny estrowe lub takie, 
których receptura oparta została na glikolu. Niektóre 
płyny hydrauliczne zoptymalizowane zostały pod wzglę-
dem parametrów filtracyjnych z filtrami ultradrobnymi. 
Rozwój tej gamy produktów wprowadził do obrotu także 
oleje cechujące się wyjątkowo wysoką ochroną przed 
zużyciem czy ścinaniem. Nowością są także wysoko-
sprawne płyny o maksymalnej stabilności termicznej oraz  
oksydacyjnej.

OLEJE SPRĘŻARKOWE

W wielu maszynach przemysłowych energia potrzebna 
do działania pozyskiwana jest ze sprężonego powietrza. 
Dlatego też oleje zapewniające niezawodność sprężarek 
muszą spełniać określone wymagania. Oczekiwanym 
walorem dobrej jakości produktów jest zapewnienie dłu-
giego okresu pomiędzy kolejnymi przeglądami. Kluczowe 
jest przy tym, aby dobór właściwego oleju do sprężarki 
oparty był na zaleceniach producenta urządzenia, który 
wskazuje rodzaj oleju, w tym jego smarność, płynność, 
a często podaje także wymaganą lepkość oraz parame-
try temperaturowe. Zastosowanie odpowiedniego oleju 
do sprężarek jest istotne ze względu na specyfikę pracy 
tego urządzenia i trudne warunki, z jakimi niejednokrotnie 
musi sobie radzić.
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oraz rafinaty olejowe ze specjalnymi dodatkami reduku-
jącymi drgania cierne.

ŚRODKI SMAROWE  
DO PRZEKŁADNI OTWARTYCH

Tradycyjne rozwiązania stosowane w przekładniach 
otwartych to przede wszystkim smary na bazie kompleksu 
aluminium. Bardziej zaawansowane technologiczne oleje 
cechują się jednak dużą lepkością, ograniczającą bezpo-
średni kontakt pomiędzy zębami przekładni a zębnikiem, 
co wpływa na dłuższe życie przekładni. 

Niektóre produkty przygotowane na bazie kompleksu 
aluminium wzbogacone są dodatkowo o wysokiej czy-
stości monokrystaliczny grafit. Ich atutem jest wyjątkowa 
adhezja do powierzchni, a także doskonałe właściwości 
przeciwzużyciowe oraz odporność na wysokie naciski. 
Lekka konsystencja tego typu olejów powoduje, że mogą 
być aplikowane przez natrysk, a także zanurzenie lub 
w obiegu zamkniętym. 

Do przekładni otwartych producenci oferują m.in. bogatą 
gamę półsyntetycznych, wysokolepkich olejów, o zakresie 
lepkości od 520 mm2/s do 25 000 mm2/s. Warto zauwa-
żyć, że najnowsze produkty do tego typu przeznaczenia 
redukują zużycie nawet o 30%. 

Niektóre olejne są dość przejrzyste, co zawdzięczają temu, 
że nie zostały wzbogacone o dodatki stałe. Dzieje się tak 
ze względu na bardzo dużą zawartość dodatków EP, czyli 
takich, które zwiększają odporność na wysokie obciążenia. 
Większa przejrzystość przynosi kolejny walor – lepszą 
widoczność zębów przekładni w trakcie jej pracy.

ŚRODKI SMARNE ULEGAJĄCE 
SZYBKIEMU BIOROZKŁADOWI

Oleje biodegradowalne są środkami smarnymi przyja-
znymi środowisku. Znajdują zastosowanie we wszystkich 
wcześniejszych elementach parku maszyn – od hydrauliki 
po przekładnie, jednak najczęściej występują w segmencie 
olejów hydraulicznych.

Oleje biodegradowalne zwykle występują w jednym z dwóch 
wariantów – jako oleje wykonane na bazie estrów synte-
tycznych lub naturalnych. 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że oleje estrowe są uży-
wane jako oleje bazowe w wielu zastosowaniach. Ich 
popularność związana jest właśnie z ich łatwą biodegra-
dowalnością, ale także ze specyficznymi właściwościami. 
Oprócz węglowodorów jako ciecze bazowe stosuje się 

w ich przypadku estry kwasów karboksylowych (synte-
tycznych i naturalnych: oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).
Decydując się na zastosowanie olejów estrowych, warto 
wiedzieć, że mają bardzo niską tendencję do parowania, 
a do tego świetne właściwości dielektryczne, dzięki którym 
doskonale sobie radzą zarówno w wysokich, jak i niskich 
temperaturach. Estry naturalne łatwo ulegają biodegrada-
cji, ale – uwaga – wykazują niską odporność na starzenie.  
Tu warto dodać dla porównania, że stabilność oksydacyjna 
olejów syntetycznych estrowych, zwłaszcza nasyconych 
produktów o wysokiej czystości, jest znacznie lepsza. 
Niestety, są one jednak często mniej biodegradowalne.

ŚRODKI SMAROWE DO ŁAŃCUCHÓW

Ważnym elementem konstrukcyjnym maszyn, służącym do 
przenoszenia napędu, są łańcuchy. Na ich niezawodność 
oraz żywotność w dużej mierze wpływa początkowe sma-
rowanie wykonane przez producenta, jednak równie ważne 
jest smarowanie przeprowadzane w trakcie eksploatacji.

Łańcuchy poddawane są dużym naprężeniom, pracują 
w zmieniających się warunkach tarcia i podlegają znacz-
nym obciążeniom udarowym. Często poddawane są także 
działaniu wysokich temperatur lub agresywnych mediów. 
Dlatego produkty smarne przeznaczone do tych elemen-
tów maszyn muszą być odporne na pracę w niesprzyja-
jącym środowisku. Mogą to być np. syntetyczne smary 
wysokotemperaturowe czy środek smarowy zapewnia-
jący kompatybilność z powłokami malarskimi. Ponadto, 
w przypadku zastosowania w maszynach pracujących 
w zakładach przetwórstwa żywności, muszą spełniać 
wymagania NSF H1.
 
PODSUMOWANIE
Nowoczesne środki smarne obejmują asortyment kilkuset 
rodzajów olejów i smarów. Co więcej, wciąż wprowadzane 
są w tym zakresie nowe rozwiązania i nowe odmiany. 
Dobrej jakości smary i oleje przystosowane są do pracy 
w agresywnym środowisku chemicznym, w aplikacjach 
poddanych działaniu wilgoci, kwasów i chloru, a także 
w ekstremalnie trudnych warunkach eksploatacyjnych, 
a zatem przy wysokich obciążeniach, wibracjach, zapyle-
niu czy też dużej rozpiętości temperatur. W określonych 
branżach muszą także spełniać szczególne wymagania, 
obowiązujące przy produkcji żywności, napojów i leków. 

Współcześnie gospodarka smarownicza jest jednym 
z istotnych elementów strategii kosztowej przedsiębior-
stwa, redukującym nieplanowane przestoje i braki spowo-
dowane niewłaściwym smarowaniem. Traktowanie tego 
elementu utrzymania maszyn z należytą uwagą przekłada 
się na wzrost efektywności procesów wytwórczych. //
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// W szeroko rozumianym przemyśle maszynowym jednym z bardzo 
ważnych aspektów utrzymania ruchu jest dbałość o płyny eksploatacyjne, 
w tym oleje i smary. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest oczyszczanie 
olejów przemysłowych. Przedłuża to ich żywotność, a co za tym idzie – 
generuje realne oszczędności w eksploatacji urządzeń. Oczywiste jest, 
że jeżeli możemy używać oleju czy smaru dłużej, niż to wynika z jego 
pierwotnej trwałości, ograniczymy koszty. To jednak nie wszystko.

Autor // R A FA Ł Z AWISZ

Właściciel firmy Ad Moto Rafał Zawisz, zajmującej się świadczeniem usług obróbki olejów i płynów 
hydraulicznych na potrzeby przemysłu. Odbył liczne kursy na których zdobył certyfikaty i uprawnienia, 
potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia 
filtracji i osuszania oleju w sprzęcie budowlanym, wtryskarkach, obrabiarkach, generatorach, prasach, 
transformatorach, instalacjach kolejowych, kruszarkach, palownicach, przenośnikach rolniczych, 
podnośnikach oraz filtracjach turbin gazowych i parowych. 

OLEJE I SMARY DLA 
PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO
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F iltracja olejów ma również pozytywny wpływ na działanie 
maszyn, w których ją wykonujemy. Sama wymiana pole-

gająca na usunięciu starego płynu w zbiorniku i zastąpienia 
go nowym nie rozwiązuje problemu. Żywotność maszyn 
uzależniona jest od ograniczania i niwelowania skutków 
tarcia, a więc czystości środków smarnych mających 
bezpośredni wpływ na pojawianie się awarii. Zapewnienie 
odpowiedniego smarowania jest warunkiem koniecznym 
do prawidłowej i bezawaryjnej pracy maszyn stosowanych 
w przemyśle. Niejednokrotnie filtracja pozostaje jedynym 
rozwiązaniem, gdy np. na skutek zewnętrznych łańcuchów 
dostaw środek smarny jest niedostępny. 

Filtracja jest doskonałym narzędziem do utrzymania czy-
stości olejów w całym układzie, a co za tym idzie chronimy 
układy przed kosztownymi awariami, które prowadzą do 
przestojów. Zweryfikowanie rodzaju oraz ilości zanieczysz-
czeń jest jednym z wielu czynników wpływających na wybór 
odpowiedniego rozwiązania. W przypadku mikrofiltracji 
oleju, z którego możemy usunąć cząstki stałe takie jak 
pył, brud, piasek, opiłki metali, kawałki gumy oraz wodę, 
możliwość zawrócenia środka smarnego do procesu 
zwiększa oszczędności, przyspiesza zwrot inwestycji oraz 
gwarantuje stałą kontrolę jakości smarowania, wpływa-
jąc na zmniejszenie ilości awarii. Kolejnym elementem 
jest dobranie odpowiedniego narzędzia spośród wielu 
rozwiązań dostępnych na rynku, takich jak: dehydratory 
próżniowe, wirówki manualne i automatyczne, separatory 
i filtry magnetyczne, kolumny filtracyjne oraz proste rozwią-
zania w oparciu o wkłady SDFC. Na rynku są firmy, które 
proponują wynajem agregatów filtracyjnych, co pomoże 
dobrać idealnie dopasowane rozwiązanie dla swojego 
przedsiębiorstwa.

W przypadku smarów coraz bardziej powszechna staje się 
automatyzacja procesów, która ogranicza konieczność 
udziału człowieka, czyli układy centralnego smarowania. 
Zainwestowanie w taki układ jest doskonałą decyzją, 
a koszt zwraca się stosunkowo szybko. Niezawodność 
smarowania pozwala na rozwijanie produkcji bez mar-
twienia się o awarie.

Stare metody smarowania wymagają dużej systematyczności 
pracowników oraz dokładnego odmierzania dawek, co nie 
zawsze jest łatwe. Punkty smarowania nie zawsze są łatwo 
dostępne, nie ma również dokładnej dokumentacji produ-
centa szczególnie w przypadku starszych maszyn. Osoby 
odpowiadające za konserwację maszyn zajmują się także 
innymi zadaniami, przez co smarowanie kilkudziesięciu lub 
nawet kilkuset wyznaczonych miejsc nie jest wykonywane 
z należytą starannością. Często dochodzi do smarowania 
zbyt dużą ilością środka smarnego, „na zapas“, co stanowi 
błąd i jest szczególnie szkodliwe, bowiem lepiej smarować 

mniej, a częściej. Centralne układy smarowania pozwalają 
uniknąć większości tych problemów. Ich głównym założe-
niem jest montaż stacji zasilającej, z której środek smarny 
dostarczany jest za pośrednictwem przewodów i kanałów 
do określonej liczby punktów smarnych.

Centralne układy smarowania składają się ze zbiornika 
służącego do magazynowania środka smarnego, pompy 
do zasilania przewodów i punktów smarnych – jej wydaj-
ność każdorazowo dobierana jest do liczby punktów, 
rozdzielacza, który rozdziela dawkę smaru i kieruje ją do 
wielu odbiorców oraz zasilacza, który odpowiada za wtło-
czenie odpowiedniej dawki smaru do określonego węzła 
smarnego (smarowniczki). W miejscach wymagających 
nieprzerwalnego smarowania stosuje się smarowanie 
obiegowe lub natryskowe. Dozowanie środka smarnego 
odbywa się w układach zamkniętych, ale nie oznacza to, 
że nie wymaga ono kontroli i dbania o jego czystość. Czy-
stość ta ma szczególne znaczenie w otwartych układach 
smarowania. Zanieczyszczony smar lub olej nie może 
zostać wykorzystany po raz kolejny ze względu na duże 
prawdopodobieństwo zatkania eurek, przewodów i wężyków 
oraz uszkodzenie elementów takich jak zasilacze, pompa 
czy rozdzielacze. Jest jednak idealne rozwiązanie, które 
pozwala rozwiązać ten problem – jest nim mikrofiltracja. 
Filtracja smaru za pomocą odpowiednio dobranej tech-
nologii REGRESE pozwala usunąć zanieczyszczenia stałe 
uniemożliwiające ponowne użycie smarów procesowych. 
Niejednokrotnie filtracja smaru pozwala zaoszczędzić 
50% kosztów.

Regularne oczyszczanie 
środka smarnego pozwala 
nie tylko wydłużyć jego 
żywotność, ale przede 
wszystkim wydłuża 
bezawaryjną pracę 
elementów będących 
z nim w kontakcie.
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Niezwykle ważny jest także aspekt zmniejszenia ilości 
powstałego odpadu oddawanego do utylizacji. Aktualna 
sytuacja na rynku odpadowym i ciągły wzrost kosztów 
utylizacji sprawiają, że mikrofiltracja smarów i olejów staje 
się rozwiązaniem niezwykle korzystnym.

Aby mikrofiltracja mogła mieć miejsce, konieczna jest 
segregacja środków smarnych przeznaczonych do oczysz-
czania w osobnych pojemnikach. Niezwykle ważne jest 
także niemieszanie różnych typów smarów i olejów ze 
sobą. Zmieszane środki smarne nie nadają się do procesu 
oczyszczania i można je jedynie poddać procesowi utylizacji.

Regularne oczyszczanie środka smarnego pozwala nie 
tylko wydłużyć jego żywotność, ale przede wszystkim 
wydłuża bezawaryjną pracę elementów będących z nim 
w kontakcie. W układach, w których olej spełnia funkcję 

środka smarująco-chłodzącego, jego oczyszczenie może 
wpłynąć na poprawę jakości elementów produkowanych 
poprzez mniejszą ilość skaz oraz lepsze odprowadzanie 
ciepła. Taki zabieg również znacząco wpływa na wydłu-
żenie żywotności narzędzi.

Niezależnie od tego, z jakim układem smarowania mamy 
do czynienia, powinniśmy zadbać o czystość środka 
smarnego: od etapu konfekcjonowania, aplikacji, na odzy-
sku skończywszy. Odpowiednie podejście może stać się 
źródłem oszczędności zarówno przy zakupach środka 
smarnego, jak i wszystkich elementów mających z nim 
styczność podczas produkcji. Pamiętajmy, że oczyszcza-
jąc środki smarne i używając ich ponownie, przyczyniamy 
się do ratowania środowiska naturalnego. Niemniej każdy 
taki proces musi zostać właściwie przeprowadzony, by 
w konsekwencji zmniejszyć ryzyko awarii. //

// RE K L A M A
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// Po co w ogóle potrzebne jest sterowanie elektrochydrauliczne?  
Potrzeba taka pojawia się w przypadku rozdzielaczy suwakowych  
o dużych przepływach. Granicę wyznacza przepływ od ok. 100 do 160 l 
na minutę w zależności od rodzaju stosowanego w rozdzielaczu suwaka, 
czytaj: schematu połączeń kanałów A, B, P, T w położeniu jałowym.

Autor // DA RIUSZ NIE ZDROPA

Pracował w DAEWOO-FSO Warszawa HANYANG-ZAS w Elblągu w Dziale Utrzymania Ruchu. Wdrażał 
normy ISO i TQM. Od 2000 roku właściciel firmy HYDROPRES Małdyty. Wykonawca i serwisant wielu 
aplikacji hydrauliki siłowej, pneumatycznych i sterowań PLC. Autor publikacji z zakresu hydrauliki siłowej, 
automatyki przemysłowej oraz systemów pneumatycznych.

STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE  
W ROZDZIELACZACH CETOP  
I ZAWORACH LOGICZNYCH
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Wpraktyce rozdzielacze w standardzie CETOP NG5, 
NG6, NG10 są rozdzielaczami bezpośredniego dzia-

łania. Natomiast wielkości od NG16 w górę są sterowane 
pośrednio. Aby rozdzielacz nie piętrzył oleju, czyli aby nie 
powstawało ciśnienie związane z oporami przepływu oleju 
przez rozdzielacz, potrzebny jest większy suwak, a w związku 
z tym i większy korpus. Większy suwak ma większe 
powierzchnie poprzeczne podtoczeń, co powoduje większe 
siły wytwarzane przez ciśnienie działające w osi suwaka 
(powierzchnia niezakreskowana na przekroju A-A rys. 1.). 
Efektem tego jest konieczność stosowania większych 
sprężyn do zerowania suwaka. Z tego wynika, że potrze-
bujemy też większej siły, która spowoduje przesunięcie 
suwaka rozdzielacza. Aby uniknąć konieczności stosowania 
bardzo dużych cewek elektromagnetycznych, stosujemy 
sterowanie pośrednie, w którym do wzmocnienia sygnału 
sterującego używamy ciśnienia z układu hydraulicznego 
i mówimy wówczas o sterowaniu elektrohydraulicznym. 

Rys. 1. //  Pr zek rój  pr zez suwak
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Rys. 2. //  D iagram rozdz ie lacza 
sterowanego e lek t rohydraul icznie

W przypadku sterowania pośredniego pozostaje jeden 
problem do rozwiązania: skąd wziąć zasilanie do pilota, 
czyli rozdzielacza sterującego? Nie chodzi o zasilanie 
cewek elektrycznych, ale o sygnał, który wzmocni sygnał 
elektryczny, a mówiąc prościej: chodzi o zasilenie strumie-
niem cieczy pod ciśnieniem rozdzielacza sterującego, które 
zostanie wykorzystane do przesunięcia suwaka rozdzielacza 
głównego. Takie zasilanie może pochodzić w przypadku 
sterowania elektrohydraulicznego z głównego układu 
hydraulicznego pod warunkiem, że w układzie cały czas 
pozostaje choćby szczątkowe ciśnienie wytworzone przez 
zawór piętrzący w kanele P lub niezbędny jest odrębny 
układ hydrauliczny do zasilania obwodu sterowania.  
Do tego problemu wrócimy w dalszej części tekstu. 
 W aplikacjach przemysłowych najczęściej stosowane są 
rozdzielacze CETOP, w których standardem jest sterowanie 
elektrohydrauliczne.

Jak widać na rys. 2., schemat przedstawia zasadę stero-
wania rozdzielacza głównego przez rozdzielacz pilotujący. 
Schemat pilota w położeniu jałowym A, B , T połączone 
powoduje, że po zaniku sterowania cewek pilota suwak 
rozdzielacza głównego zawsze wraca do położenia środ-
kowego pod wpływem sprężyn.
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Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrohydraulicznie 
typ WWWWEH16EH16EH16EH16… przeznaczone jest do zmiany kierunku 
przepływu cieczy hydraulicznej w układzie co umożliwia 
zmianę kierunku ruchu odbiornika – najczęściej 
tłoczyska cylindra lub silnika hydraulicznego oraz 
realizację  stanów: start, stop. Przystosowany jest do 
montażu płytowego w dowolnym położeniu w układach 
hydraulicznych. 

OPIS  DZIAŁANIA

W korpusie (1) wykonane są: otwór  główny  i kanały 
pierścieniowe: PPPP, TTTT, AAAA, BBBB połączone z przyłączem 
płytowym korpusu (1). Przesterowanie rozdzielacza 
następuje w wyniku przesunięcia suwaka  (2)  w jedno z 
skrajnych położeń. Różne funkcje sterownicze  zależne 
są od rodzaju suwaka (2), który  powoduje zmianę  
konfiguracji  połączeń pomiędzy kanałami PPPP, TTTT, AAAA, B B B B  
korpusu (1). Przesuwanie suwaka (2) z położenia  
zerowego następuje w wyniku działania ciśnienia cieczy 
hydraulicznej doprowadzanej przez rozdzielacz     
wstępny (4) do jednej z komór pokryw (3). Rozdzielacz 

wstępny (4) - typ   WE6WE6WE6WE6… sterowany   jest   za  pomocą    
elektromagnesów (5). W sytuacji braku zasilania
przesterowanie rozdzielacza (4) może być dokonane 
ręcznie, za pomocą przycisków ręcznego 
przesterowania (6) - wersja …4WEH16…/…NNNN. Suwak (2) 
centrowany jest w położeniu zerowym za pomocą 
sprężyn (7) wersje …4WEH16…………/… lub hydraulicznie, 
ciśnieniem cieczy z rozdzielacza wstępnego (4) - wersja
…4WEH16HHHH.../…- dla rozdzielaczy 3-położeniowych 
centrowanie następuje za pomocą   tulei (8).  

TTTT PPPPAAAA BBBB XXXX YYYY

aaaabbbb

3 2 1 7

546

ProduktProduktProduktProdukt    spełniaspełniaspełniaspełnia    wymagania dyrektywwymagania dyrektywwymagania dyrektywwymagania dyrektywyyyy    2020202014/314/314/314/35/5/5/5/UUUUEEEE....        

Rys. 3. //  Pr zek rój  rozdz ie lacza suwakowego 
CE TOP NG16 produkcj i  P ON A R Wadowice

Na rys. 3. możemy zobaczyć główne elementy skła-
dowe rozdzielacza sterowanego elektrohydraulicznie.  
1 to korpus rozdzielacza głównego. 2 – suwak rozdzielacza.  
3 – pokrywy boczne rozdzielacza. 4 – korpus rozdzielacza 
sterującego. 5 – cewka elektromagnetyczna. 6 – trzpień 
do sterowania ręcznego/awaryjnego. 7 – sprężyna zeru-
jąca suwak. Na tym samym rysunku widać opis kanałów 
rozdzielacza. Kanały A, B, P, T oznaczają, tak jak w każdym 
rozdzielaczu, podstawowe porty robocze. (P – zasilanie; 
T – zrzut oleju do zbiornika; A i B – kanały do podłączenia 
odbiornika). Dodatkowymi elementami opisu w porówna-
niu do rozdzielaczy o działaniu bezpośrednim są kanały:  
X – zasilanie obwodu sterowania oraz Y – zrzut oleju 
z obwodu sterowania do zbiornika. 

Skupmy się w tej chwili właśnie na kanałach X i Y.

Kanał Y wydaje się dosyć prostym zagadnieniem. To nim 
odbywa się zrzut oleju z układu sterowania rozdzielacza 
do zbiornika i należy go raczej nie łączyć z powrotem 
z olejem z głównego układu hydraulicznego. Dlaczego? 
Powodem jest możliwe piętrzenie się oleju na głównym 
kanale T układu hydraulicznego, które może wynikać 
z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy i w zasadzie 
podstawowy to filtracja oleju powracającego do zbiornika. 
Drugi natomiast może się wiązać z oporami przepływu 
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W praktyce okazuje się, że w zależności od ciśnienia robo-
czego układu uzależniony jest sposób zasilania kanału X, 
a to definiuje budowę samego układu hydraulicznego. Żeby 
jednak za bardzo nie zagmatwać zagadnienia, posłużymy 
się uproszczonymi schematami.

Na rys. 4a przedstawiony jest schemat prostego układu, 
w którym zasilanie kanału X i odprowadzenie oleju kanałem Y 
odbywa się we wnętrzu rozdzielacza. Choć schemat wydaje 
się prosty, to po jego przeanalizowaniu można zauważyć 
pewne „nieścisłości”. Gdyby patrzeć na schemat jeden do 
jeden, to wynika z niego, że w tym układzie nigdy nie pojawi 
się ciśnienie, ponieważ suwak rozdzielacza głównego kieruje 
cały wydatek pompy na przelew. Należy jednak pamiętać, 
że schemat jest uproszczeniem, a szczegółowe informacje 
możemy znaleźć w dokumentacji technicznej rozdzielacza, 
które pozwoli na odkodowanie zawartej w oznaczeniu roz-
dzielacza zasady działania. Dla doświadczonego serwisanta 
jasne będzie, że w kanale P rozdzielacza musi znajdować 
się zawór wstępny ciśnienia. Chodzi w tym wszystkim, 
o to, żeby w układzie panowało jak to wcześniej nazwałem, 
szczątkowe ciśnienie, które nie powoduje obciążenia pompy 

oleju w kanale T powodowanymi multiplikacją przepływu. 
Źródłem tego zjawiska jest siłownik z jednostronnym tło-
czyskiem. Siłownik ma dwie różne objętości robocze, co 
w trakcie wypełniania mniejszej powoduje multiplikację 
wydatku związaną z opróżnieniem objętości większej przy 
jednakowym strumieniu zasilającym z pompy. Obydwa 
przypadki są związane z jednym zagadnieniem, a chodzi 
o różnicę ciśnień między kanałem X i Y. Jeżeli będzie ona 
za mała, biorąc pod uwagę siły sprężyn zerujących suwak 
rozdzielacza głównego, to efektem może być ograniczone 
przesunięcie suwaka lub jego brak. Najlepiej jest jednak, 
aby powrót był oddzielny i pozbawiony filtracji. Nie będzie 
to miało wielkiego wpływy na czystość oleju, bo przepływy 
chwilowe w obwodzie sterowania rozdzielacza głównego 
mierzone są w centymetrach sześciennych na minutę, 
więc niefiltrowany strumień oleju będzie bardzo mały. 

Kanał X jest trochę bardziej skomplikowanym zagad-
nieniem, choć w zasadzie odpowiada tylko za zasilanie 
rozdzielacza sterującego. To „tylko” jest troszkę złudne, 
ponieważ sposób zasilania tego kanału strumieniem oleju 
w znaczącym stopniu wpływa na działanie rozdzielacza. 
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Rys. 4. //  Cz ter y sposoby pod ł ączenia kana ł ów X i  Y

Typ WEH16 WK 499 482 10.2018- 13 -

Zawór  wstępnego  obciążenia
wersje: ...4WEH16.../...EEEE...PPPP4,4,4,4,5555...; ...EEEETTTT...PPPP4,4,4,4,5555...
             ...4WEH16.../...EEEE...DDDD1111 PPPP7777...; ...EEEETTTT...DDDD1 1 1 1 PPPP7777...

Rozdzielacz   typ ...4444WWWWEEEEHHHH11116666... z doprowadzeniem
wewnętrznym  strumienia  sterującego (XXXX) - - - - wersje: ...EEEE...;
...EEEETTTT... z suwakami CCCC, ZZZZ, FFFF,    GGGG, HHHH, S S S S, TTTT, VVVV (schematy  wg
str. 8),  przy   których  występują   położenia  z  obiegiem
bezciśnieniowym cieczy hydraulicznej (łączące zasilanie ze
spływem w położeniach zerowym lub pośrednich) mumumumussssiiii
być   wyposażony   w  zawór wstępnego  obciążeniabyć   wyposażony   w  zawór wstępnego  obciążeniabyć   wyposażony   w  zawór wstępnego  obciążeniabyć   wyposażony   w  zawór wstępnego  obciążenia (2222),
zzzzamamamamoooonnnnttttoooowwwwaaaany ny ny ny w  w  w  w  kkkkaaaannnnaaaale  le  le  le  PPPP rozdzielacza  głównego  (1).
Ciśnienie  otwarcia zaworów wstępnego obciążenia:
• zawór P  P  P  P 4,4,4,4,5555  - 0,0,0,0,44445 5 5 5 MMMMPPPPaaaa
• zawór P P P P 7777     - 0,0,0,0,7 7 7 7 MMMMPPPPaaaa
Dla  rozdzielaczy  z  zamontowanym  zaworem  stosunku
ciśnienia - wersja ...4WEH16.../...DDDD1111...  należy stosować
zawór P P P P7777.

PPPP

 ...4WEH16.../...EEEETTTT...PPPP...
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Charakterystyki zaworów wstępnego obciążeniaCharakterystyki zaworów wstępnego obciążeniaCharakterystyki zaworów wstępnego obciążeniaCharakterystyki zaworów wstępnego obciążenia

 wersje: 4WEH16... /...EEEE...PPPP4,4,4,4,5555...
4WEH16... /...EEEETTTT...PPPP4444,,,,5555...

2

1

Rozdzielacz typ ...4444WWWWEEEEHHHH11116666... może  być  wyposażony   w
zwężkę dławiącą (3)   w   kanale  P P P P  rozdzielacza
wstęnego (2), która    umożliwia opóźnienie    czasu
przesterowania  rozdzielacza głównego.

PPPP

Zwężka  dławiąca
wersja ...4WEH16.../...B.B.B.B...

2

1

3

 1 - Korpus rozdzielacza głównego
 2 - Korpus rozdzielacza wstępnego
 3 - Zwężka dławiąca

 1 - Korpus rozdzielacza głównego
 2 - Zawór  wstępnego obciążenia

WYPOSAŻENIE   ROZDZIELACZA
W WERSJACH PODSTAWOWYCH

 ...4WEH16.../...EEEE...PPPP...

 wersje: 4WEH16... /...EEEE...DDDD1 1 1 1 PPPP7777...
4WEH16... /...EEEETTTT...DDDD1111    PPPP7777...

dla lepkości cieczy hydraulicznej ν = 41 mm  /s  i temperatury  t = 50  C2 oooo

Rys. 5. //  Zawór wstę pnego 
c iśn ien ia 2 montowany w kor pusie 
rozdz ie lacza 1.  Ponar Wadowice

przy starcie silnika napędzającego 
pompę, a wystarcza do wstępnego 
przesterowania suwaka. W momencie, 
gdy suwak zacznie zamykać światło 
kanału przelewowego T, w układzie 
zacznie narastać ciśnienie robocze, 
które ustala główny zawór przelewowy 
i spowoduje, że w kanale X pojawi się 
wyższe ciśnienie, które doprowadzi do 
całkowitego przesterowania suwaka, 
a w efekcie do pełnego przepływu 
oleju przez rozdzielacz. 
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Rysunek 5 przedstawia zawór ciśnienia wstępnego 
montowany w kanale P rozdzielacza. Zgodnie z katalo-
giem Ponaru w zależności od rodzaju zastosowanego 
suwaka występują dwie nastawy ciśnienia wstępnego:  
45 bar i 70 bar. Budowa takiego zaworu jest podobna do 
zaworu zwrotnego, zamontowanego zgodnie z kierunkiem 
przepływu w kanale P. Różnica między zaworem zwrotnym 
a wstępnego ciśnienia polega na tym, że zawór zwrotny 
otwiera się przy pięciu barach, a zawór wstępnego ciśnienia 
otwiera się przy nastawionym ciśnieniu. Wartość ciśnie-
nia otwarcia wynika z twardości zastosowanej sprężyny 
zamykającej grzybek.

Rysunek 4b pokazuje nam schemat, w którym kanał X 
jest zasilany wewnętrznie a kanał Y odprowadzony jest 
bezpośrednio do zbiornika. Rozwiązanie takie stosuje się 
w rozdzielaczach przeznaczonych do pracy przy ciśnie-
niach roboczych powyżej 200 bar. 

Rysunek 4c przedstawia rozdzielacz w aplikacji, w której 
kanał X zasilany jest z oddzielnego źródła. Takie rozwiąza-
nie stosuje się w układach, w których występuje więcej niż 
jeden rozdzielacz sterowany elektrohydraulicznie i ciśnieniu 
roboczym układu do 200 bar. 

Rysunek 4d pokazuje nam rozwiązanie, gdzie mamy 
całkowicie odseparowany układ hydrauliczny roboczy od 
obwodu sterowania. Jest to najczęściej spotykane rozwią-
zanie w dużych przemysłowych układach hydraulicznych. 
Jeżeli w układzie hydraulicznym mamy wiele rozdzielaczy 
o sterowaniu pośrednim, a czasami występują one w powią-
zaniu z zaworami logicznymi, to musimy mieć oddzielne 
zasilania kanału X. 

Innym przypadkiem użycia sterowania elektrohydrauliczne są 
zawory zwrotne sterowane. W zależności od zastosowania 
mogą się nazywać logikami. W takiej sytuacji zastosowane 
są do sterowania pracą odbiorników hydraulicznych, czyli 
silników i siłowników. Mówimy wówczas o rozdzielaczach 
zaworowych, a do ich sterowania niezbędny jest sygnał 
hydrauliczny, który odpowiada również za szczelność 
takiego rozdzielacza.

Na rysunku przedstawiony jest zawór zwrotny sterowany 
zabudowany w korpusie. Sam zawór to elementy: gniazdo 
zaworu 3; sprężyna 4; grzybek/ stożek 5 i 6. (rysunek w pół-
przekroju przedstawia grzybek bez czopa tłumiącego 6 
i z czopem tłumiącym 5). Czop tłumiący stabilizuje strumień 
oleju w momencie uchylania zaworu. Zawór na rysunku 
osadzony jest w bloku i zamknięty pokrywą 1. Kryza 2 odpo-
wiada za dławienia strumienia sterującego X co ogranicza 
szybkość otwierania i zamykania zaworu. Jak widać jest to 
zawór zwrotny sterowany, w którym przepływ z kanału A do B 

odbywa się, jeżeli w kanale X nie ma ciśnienia lub ciśnie-
nie w kanale A jest na tyle wysokie, aby przezwyciężyć 
siłę zamykającą zawór. Przepływ z B do A może nastąpić 
wyłącznie, gdy w kanale X nie ma żadnego ciśnienia. Kiedy 
zawór zwrotny sterowany staje się logicznym? Zależy to 
od sposobu wykorzystania w schemacie hydraulicznym. 
Jeżeli zawór zwrotny sterowany zostanie użyty w kombinacji 
z innymi zaworami tego typu staje się zaworem logicznym 
i jednocześnie rozdzielaczem zaworowym.

    WK 
450 950

WK 450 950       04.2015

dm /min3 04.2015

- 1 -Typ URZS 16/ULZS 16

2-drogowy, 2-położeniowy rozdzielacz zaworowy typ 
UURRZZSS1166//UULLZZSS1166…… składa się z wkładu zaworowego typ 
UURRZZSS1166…… oraz pokrywy (1) typ UULLZZSS1166…… z otworami 
sterującymi. Wkład składa się z tulei (3), sprężyny (4) 
oraz stożka: z czopem tłumiącym (5) lub bez czopa 
tłumiącego (6). 

Stożek zaworu (5), (6) jest dociskany do gniazda zaworu 
w tulei (3) za pomocą sprężyny (4). Zawór zezwala na 
przepływ od AA do BB  lub odwrotnie z BB do AA. Stożek 
zaworu (5), (6) posiada stopnie. Istnieją trzy 
powierzchnie ważne dla jego działania. Powierzchnię AA11 
gniazda przyjęto jako 110000%%. Powierzchnia pierścieniowa 
AA22 powstała przez stopniowanie stożka zaworu (5), (6), 
wynosi ona w zależności od wykonania 77%% lub 5500%% 
powierzchni AA11. Stosunek powierzchni AA11 : AA22 jest więc 
albo 1144,,33::11 lub 22::11. Powierzchnia AA33 równa się AA11+ AA22 i 
może wynosić 110077%% lub 115500%% powierzchni AA11. 
Powierzchnia AA33 pozostaje taka sama. Przez zmianę 
powierzchni pierścieniowej zmienia się rzeczywista 
wielkość powierzchni AA11 przyjmowana zawsze za 110000%%.  

Zawór otwiera się dla obu kierunków przepływu jeżeli 
na powierzchnię AA33 nie działa ciśnienie (połączenie XX 
pozostaje bez ciśnienia) oraz siła ciśnienia działająca na 
odpowiednie powierzchnie AA11 lub AA22 jest większa od siły 
sprężyny (4). Jeżeli na powierzchnię AA33 działa ciśnienie 
sterujące, to dociska ono stożek zaworu (5), (6) do 
gniazda w tulei (3) niezależnie od siły sprężyny (4).  

Otwarcie zaworu może nastąpić przez odciążenie 
powierzchni AA33 lub przez odpowiednio duże ciśnienie na 
przyłączu AA względnie BB. Dysza (2) w kanale sterującym 
XX  pozwala na dobór charakterystyki otwarcia i czas 
otwarcia zaworu. 

WN16 do 42 MPa

ZASTOSOWANIE

OPIS  DZIAŁANIA

do 140

↑A1 (100%)

↑A2 (7% / 50%)

↓A3 (107% / 150%)

AA

BB

XX

2 1

4

3

6
5

 ULZS 16 D/02 X 12 +
 URZS 16 B 05 E 12

 ULZS 16 D/02 X 12 +
 URZS 16 B 05 D 12

      KKAARRTTAA  KKAATTAALLOOGGOOWWAA    --    IINNSSTTRRUUKKCCJJAA  OOBBSSŁŁUUGGII

2/2- drogowy rozdzielacz zaworowy typ URZS16/ULZS16

2-drogowy, 2-położeniowy rozdzielacz zaworowy typ 
UURRZZSS1166…\UULLZZSS1166……  może być stosowany w układach 
hydraulicznych jako zawór zwrotny sterowany, zawór 
ograniczający ciśnienie oraz przez kombinację kilku 
elementów jako wielodrogowy układ sterowania. 

wkłady zaworowe typ URZS16
 pokrywy zaworowe typ ULZS16

Rys. 3a. // 
Zawór z wrotny 
sterowany UR ZS 16 
Ponar Wadowice

Rys. 3b. //  Oznaczenie schemat yczne.

Powyższy tekst w dużym skrócie i uproszczeni przedstawia 
problem sterowania elektrochydraulicznego na przykła-
dzie rozdzielaczy suwakowych i zaworowych. Jak zawsze 
w praktyce można natrafić na wiele różnych przykładów 
sterowania impulsem hydraulicznym, ale zawsze będą one 
działały w ten sam sposób. Mam nadzieje, że pomogłem 
czytelnikom w zrozumieniu problemu i skłoniłem do głęb-
szego przeanalizowania tematu. //
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Umów się na test myjki w Twoim Zakładzie 
      biuro@bio-circle.com.pl  
      32 205 29 44      

OPTYMALIZACJA
PROCESÓW
CZYSZCZENIA
PRZEMYSŁOWEGO

Technologie
czyszczenia 
XXI wieku

Skuteczność. Efektywne usuwanie farb                       
 i lakierów, z możliwością jednoczesnego
czyszczenia automatycznego i ręcznego.

Oszczędność. Skrócenie czyszczenia dzięki
automatyzacji oraz wysoka wydajność dzięki
recyrkulacji płynu myjącego, poddawanego
filtracji i separacji zabrudzeń.

Komfort i bezpieczeństwo. Niska emisja LZO                        
i wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki
zaawansowanym płynom PROLAQ L.

Myjka do narzędzi lakierniczych
PROLAQ Auto

Skuteczność. Niezwykła szybkość usuwania
zabrudzeń dzięki nowoczesnej chemii  i mocy
wysokiego ciśnienia.

Oszczędność. Krótki czas czyszczenia                                  
i osuszania części oraz długa żywotność
kąpieli.

Komfort i bezpieczeństwo. Funkcjonalne
wyposażenie i bezpieczne płyny myjące.

Myjka warsztatowa HP Vigo

Myjka warsztatowa 
BIO-CIRCLE GT-i

Skuteczność. Szybkie i efektywne usuwanie
smarów i innych zabrudzeń.

Oszczędność. Niskie zużycie i długa                            
żywotność płynu – rozkład zabrudzeń przez
naturalne mikroorganizmy.

Komfort i bezpieczeństwo. Brak
rozpuszczalników, ergonomiczna budowa                                                  
oraz stały monitoring parametrów dzięki
inteligentnemu panelowi kontrolnemu.

www.bio-circle.com.pl
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ZARZĄDZANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Wprzypadku przemysłowego wytwarzania sprężo-
nego powietrza zaleca się zacząć od następującego 

rozwiązania: pomiar: mierzona energia, przepływ i punkt 
rosy, ciśnienie; monitorowanie: zdalne proaktywne alarmy, 
ciśnienie, punkt rosy i wyjście (energia i przepływ).

Dane to tylko punkt wyjścia, drugą częścią jest ich interpre-
tacja. Zaleca się posiadanie zasobu do śledzenia i analizo-
wania danych wejściowych, np. tego, czy wzrósł wskaźnik 
wycieków, czy wydajność sprężarek uległa pogorszeniu, 
czy spadek ciśnienia jest zbyt wysoki. Dzięki regularnej 
analizie zebrane dane pozwolą Ci na proaktywne zarzą-
dzanie systemem powietrza.

KLUCZOWY WSKAŹNIK WYDAJNOŚCI (KPI) 
JEST NAJCZĘŚCIEJ ZANIEDBYWANY

Tak jak w przypadku samochodu elektrycznego podawane 
jest średnie zużycie energii podczas jazdy (kW/km), tak 
w przypadku instalacji sprężonego powietrza zalecany 
jest podobny wskaźnik KPI (kW/m3/min). Niestety, bardzo 
niewiele instalacji sprężonego powietrza ma indywidualny 
przegląd tego ważnego KPI. Ten KPI informuje o tym, jak 
efektywnie wytwarzane jest sprężone powietrze, i prowadzi 
do zmierzenia możliwości poprawy efektywności.

// „Bez danych jesteś tylko osobą z opinią” – uważał W. Edward s Deming, pionier ruchu 
jakości. To samo można stwierdzić o zarządzaniu sprężonym powietrzem. Bez danych 
trudno o jakość w zarządzaniu systemem sprężonego powietrza. Tu pomocne mogą być 
pomiary, monitoring i łączność. Koszt łączności osiąga coraz niższe poziomy, a postęp tech-
nologiczny jest znaczący dla ilości i jakości danych dostępnych z nowoczesnych zasobów 
sprężonego powietrza. Dlatego aby umożliwić proaktywne zarządzanie sprężonym powie-
trzem, logiczne powinno być połączenie urządzeń sprężonego powietrza. Należy jednak 
zadać sobie pytanie: od czego zacząć? 

ZALECANE POMIARY I MONITOROWANIE

• Rejestratory energii poszczególnych sprężarek
Informuje o zużyciu energii i jej kosztach, a wraz z pomia-
rem przepływu może być wskazówką, jak efektywnie 
wytwarzane jest sprężone powietrze. 

• Pomiar przepływu, nie tylko po stronie zasilania
W przeciętnym, niezagospodarowanym systemie tylko 50% 
wyprodukowanego sprężonego powietrza jest rzeczywiście 
wykorzystywane do produkcji. Pozostałe 50% jest tracone 
jako odpady z powodu nieszczelności, niewłaściwego użycia 
i sztucznego zapotrzebowania. Usuń wszelkie wątpliwości, 
zbierając dokładne pomiary przepływu w całym obiekcie.

• Pomiar ciśnieniowego punktu rosy
Informuje o poziomie wilgotności w systemie sprężonego 
powietrza. Zmiany sezonowe, ciśnienie robocze lub wydaj-
ność osuszacza mogą zazwyczaj wpływać na ciśnieniowy 
punkt rosy. Jeśli prawidłowy ciśnieniowy punkt rosy nie 
zostanie osiągnięty, może to wpłynąć na system za nim, 
a nawet na produkt końcowy, powodując potencjalne 
straty w produkcji. 

• Pomiar ciśnienia
Utrata ciśnienia jest zjawiskiem występującym we wszyst-
kich systemach sprężonego powietrza. Należy radzić sobie 
z tym problemem poprzez zrozumienie podstawowych 
przyczyn i podjęcie działań w celu zmniejszenia utraty 
ciśnienia. Na ogół instaluje się bardzo mało przetworni-
ków ciśnieni 

• Zdalny monitoring, taki jak Helix firmy Ingersoll Rands, 
umożliwia uzyskanie danych operacyjnych w czasie rzeczy-
wistym, dostępnych w dowolnym miejscu i czasie. Zdalne 
monitorowanie daje potężne spostrzeżenia, które pomagają 
utrzymać aktywa sprężonego powietrza w szczytowej 
wydajności i zmniejszyć ryzyko przestojów. //
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NIE NAPRAWIAJ, 
ZAPOBIEGAJ.

// Zmniejszone koszty serwisów, optymalne wykorzystanie zasobów, zwiększone 
bezpieczeństwo, zminimalizowane ryzyko awarii i nieplanowanych przestojów – 
ich wspólny mianownik stanowi Predictive Maintenance (PdM) lub po polsku 
predykcyjne utrzymanie ruchu. Jest to proaktywna strategia konserwacji 
maszyn i urządzeń, której celem jest jak najdokładniejsze określenie czasu, 
kiedy ma zostać wykonana ich konserwacja. PdM dąży do zminimalizowania 
liczby nieoczekiwanych awarii i zmaksymalizowania czasu sprawności maszyn 
i urządzeń, a także pozwala obniżyć koszty operacyjne, optymalizując czas 
poświęcony na prace konserwacyjne. Innymi słowy, konserwacja maszyn  
i urządzeń przeprowadzana jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co praktycz-
nie eliminuje wszelkie ryzyko marnowania czasu na nadmierną konserwację.

Autor // JOA NN A GÓRN A
JAK UNIKAĆ 
NIEPLANOWANYCH 
PRZESTOJÓW DZIĘKI
PREDICTIVE MAINTENANCE?
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NIE NAPRAWIAJ, 
ZAPOBIEGAJ.

PdM sprawdza się wszędzie tam, gdzie maszyny i urządze-
nia mają krytyczną funkcję operacyjną oraz tryby awarii, 
które można przewidzieć przy regularnym monitorowaniu.
Implementacja PdM pozwala na:
• minimalizowanie czasu konserwacji sprzętu,
• minimalizację godzin produkcji straconych na konserwację,
• minimalizację kosztów części zamiennych i materiałów 

eksploatacyjnych.

PdM opiera się na czujnikach zainstalowanych w maszy-
nie, które w czasie rzeczywistym mierzą m.in. wibracje, 

temperaturę, ciśnienie, poziom oleju czy hałasu urządze-
nia. Bazując na tych pomiarach, danych historycznych, 
powstałych modelach statystycznych oraz algorytmach 
uczenia maszynowego, PdM w czasie rzeczywistym 
weryfikuje stan urządzenia i ocenia, jakie działania należy 
podjąć, aby uniknąć niespodziewanych awarii. Na rysunku 
nr 1 został przedstawiony schemat ilustrujący logikę  
działania PdM. 

Rys. 1. //  Zalety i wady PdM, źródło: opracowanie własne

ERP MES Jakość

Panele Kontrolne

Alerty

Linia Produkcyjna Dane Historyczne Baza Danych AI i Algorytmy PdM

Procesy

// RE K L A M A



Nowoczesny Przemysł #4 sierpień-wrzesień 2022

Partner wydania:

34

P
R

O
D

U
K

C
JA

I chociaż dzisiaj implementacja PdM wydaje się dla wielu 
firm nie lada wyzwaniem, to prawdopodobnie nie będziemy 
musieli długo czekać, aż to właśnie Prescriptive Mainte-
nance stanie się niezbędną strategią w obszarze utrzymania 
ruchu. Nie zmieni się tylko jeden fakt. Zawsze podstawą 

Rys. 3. //  Ewolucja strategii utrzymania ruchu, źródło: opracowanie własne

Nie będziesz już potrzebował zespołu ekspertów, którzy 
zasugerowaliby, jak i kiedy konserwować maszyny i urzą-
dzenia, ponieważ one same powiedzą Ci, czego potrzebują, 
jeśli nie będą w stanie samodzielnie siebie naprawić. 

Wykazano, że właściwa implementacja strategii PdM pro-
wadzi do zmniejszenia kosztów utrzymania maszyn i urzą-
dzeń o 25–30%, zminimalizowania ilości awarii o 70–75% 
i skrócenia czasu przestoju o 35–45%. Te oszczędności 
mają jednak swoją cenę. Implementacja PdM wymaga 
przeznaczenia znacznie większego budżetu na utrzymanie 
ruchu, niż ma to miejsce w przypadku konserwacji reak-
tywnej lub prewencyjnej. Organizacja, która zdecyduje się 
na PdM, będzie musiała wydać zdecydowanie większe fun-
dusze na wdrożenie i wsparcie nowego oprogramowania. 
Pracownicy będą wymagać dodatkowego przeszkolenia 
lub też konieczne okaże się zatrudnienie wysoko wykwa-
lifikowanych specjalistów do analizy danych. Na rysunku 
nr 2 zostały przedstawione zalety oraz wady wdrożenia 
strategii PdM.

Głównymi dostawcami technologii niezbędnej do wdrożenia 
PdM są m.in.: Axiomtek Co. Ltd, Oracle Corporation, Micro-
soft Corporation, XXMPro, IBM Corporation, RapidMiner, 
Hitachi Ltd, SAP SE, Comtrade, C3 IoT oraz Software AG. 
Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wykorzystanie 
technologii PdM wzrośnie. Szczególnie zaś skorzystają z niej 
branże, gdzie mamy do czynienia z wysokimi nakładami 
inwestycyjnymi i operacyjnymi, wrażliwym i bardzo drogim 
sprzętem oraz wysokim ryzykiem dla bezpieczeństwa ludzi. 
Na szczycie tej listy znajdują się: przemysł wydobywczy, 
produkcja, budownictwo oraz lotnictwo. 

PdM to jednak tylko kolejny krok naprzód w dążeniu do 
jak najdoskonalszego podejścia do utrzymania ruchu. 
Na horyzoncie pojawiło się już Prescriptive Maintenance, 
co zostało przedstawione na rysunku nr 3.

NAPRAW, 
GDY SIĘ ZEPSUJE

KONSERWUJ 
W REGULARNYCH 

ODSTĘPACH CZASU, 
ABY SIĘ NIE ZEPSUŁO

ZAPOBIEGAJ AWARII 
POPRZEZ ANALIZĘ DANYCH 

I PRZEWIDUJ PROBLEMY 
PRZED ICH WYSTĄPIENIEM

POZWÓL, ABY MASZYNY
 POMOGŁY CI ZDECYDOWAĆ, 

JAK UNIKNĄĆ 
PRZEWIDYWANYCH AWARII

REACTIVE PREVENTIVE PREDICTIVE PRESCRIPTIVE

jakiejkolwiek zmiany będą dane. Dlatego ci, którzy już 
dzisiaj gromadzą dane o maszynach i urządzeniach, jutro 
będą mogli zrobić z nich właściwy użytek i zapewnić sobie 
przewagę konkurencyjną. //

Rys. 2. //  Zalety i wady PdM, źródło: opracowanie własne

• Minimalizuje występowanie nieplanowanych 
przestojów i maksymalizuje czas sprawności 
maszyn i urządzeń.

• Daje przegląd aktualnego stanu maszyn 
i urządzeń w czasie rzeczywistym.

• Zapewnia minimalne zakłócenie produktywności,  
ponieważ niektóre czynności konserwacji mogą 
być przeprowadzone na eksploatowanych 
maszynach i urządzeniach.

• Optymalizuje czas poświęcony na prace 
konserwacyjne.

• Optymalizuje wykorzystanie części zamiennych. 

• Wysokie koszty początkowe.
• Długi czas konfiguracji i wdrożenia.
• Wymaga specjalistycznego sprzętu  

i oprogramowania do monitorowania 
maszyn i urządzeń.

• Wymaga specjalistycznych umiejętności 
do zrozumienia danych i ich analizy.

ZALETY

WADY
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// Włączenie finansowania smart do oferty ma pozytywny wpływ na rozwój biznesu 
producentów i dostawców maszyn i urządzeń. Firmy ankietowane przez Siemens 
Financial Services na potrzeby raportu „How Smart Financing programs enable sales 
& profit” podkreślały, że po udostępnieniu klientom tego rozwiązania ich sprzedaż 
zwiększyła się o ok. 20%, a zysk poprawił o prawie 25%. Finansowanie smart stanowi 
wartość dodaną dla firm-klientów, które w obecnej sytuacji gospodarczej ostrożniej 
podchodzą do wydawania pieniędzy. Dzięki takim rozwiązaniom mogą one utrzy-
mać poziom inwestycji i kontynuować budowanie przewagi konkurencyjnej. 

SPRZEDAŻ MASZYN WZRASTA NAWET O 20% DZIĘKI 
OFEROWANIU KLIENTOM FINANSOWANIA SMART

Inwestycje w maszyny, urządzenia i technologię są klu-
czowe dla utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw 

przemysłowych. Wiążą się one jednak ze sporymi nakła-
dami finansowymi, co w okresie słabszej koniunktury 
jest wyzwaniem dla firm, które ostrożniej podchodzą do 
większych wydatków. Zarówno dla przedsiębiorstw, które 
potrzebują niezbędnych inwestycji, jak i dla firm oferu-
jących maszyny, sprzęt czy technologię rozwiązaniem 
mogą być programy finansowania smart. Jak wynika 
z raportu Siemens Financial Services „How Smart Finan-
cing programs enable sales & profit”, wdrożenie oferty 

z zakresu finansowania smart zwiększa sprzedaż o ok. 20%. 
Co więcej, ankietowani producenci i dostawcy maszyn, 
sprzętu i technologii poprawili również zyski o prawie 25%.  

– W sytuacji, gdy firmy coraz rzadziej myślą o inwestowaniu, 
programy finansowania smart okazują się istotnym czyn-
nikiem wyróżniającym. Nasze globalne badanie potwier-
dziło, że oferowanie opcji finansowania zewnętrznego jako 
integralnego elementu procesu sprzedaży ma pozytywny 
wpływ na przychody i rentowność producentów OEM oraz 
dostawców maszyn i urządzeń. Co więcej, stanowi wartość 

Źródło // S IEMENS
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dodaną dla przedsiębiorców, którzy dzięki takim rozwiąza-
niom mogą zrealizować niezbędne inwestycje i utrzymać 
konkurencyjność, bez angażowania dużego kapitału. Jest 
to ważne zwłaszcza, gdy sytuacja gospodarcza jest bar-
dziej wymagająca – mówi Grzegorz Jarzębski, Country 
Head of Sales w Siemens Financial Services w Polsce. 

na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dlatego pomoc-
nym rozwiązaniem są programy z zakresu finansowania 
smart. Wymagają one jednak od firm finansowych, które 
je udzielają, dużego doświadczenia, znajomości konkretnej 
branży oraz trendów w maszynach i technologiach. Dzięki 
takiemu know-how poczynione inwestycje będą wspierały 
rozwój zakładu i jednocześnie umożliwiały stabilność 
finansową – mówi Grzegorz Jarzębski.

Jednocześnie część firm, która ma plany inwestycyjne 
na zakup maszyn czy technologii, zazwyczaj z góry określa, 
na jakie urządzenie może sobie pozwolić. Dzięki włączeniu 
do oferty zintegrowanej opcji finansowania producenci 
i dostawcy maszyn mogą zaproponować swoim klientom 
sprzęt z wyższą specyfikacją i nowsze technologie, które 
często wiążą się również z większą marżą. W konsekwencji 
przedsiębiorcy dysponują lepszym sprzętem, dzięki któ-
remu będą mogli osiągnąć większe korzyści i zwiększyć 
swoją przewagę konkurencyjną, a sprzedawcy osiągną 
wyższy zysk. 

TRENDY W MASZYNACH 
WEDŁUG POLSKICH MŚP

Jakie są najpopularniejsze trendy w maszynach, które 
będą dominować w tym roku według polskich firm prze-
mysłowych z sektora MŚP? Jak wynika z badania Siemens 
Financial Services w Polsce, najbardziej (21,3% wska-
zań) może wzrosnąć liczba maszyn „szytych na miarę” 
pod konkretny zakład. Ponad 20% przedsiębiorców wyróż-
niło maszyny hybrydowe, łączące wiele funkcji. Co piąty 
(20%) ankietowany wymienił maszyny kompaktowe, które 
można w przyszłości rozbudować. Z kolei zdaniem prawie  
18% wzrośnie trend zwiększania zakresu obrabianych 
materiałów w ramach jednej maszyny. Podobna liczba firm 
(17,20%) uważa, że będzie więcej urządzeń niewymagających 
częstych konserwacji. Z kolei co szósty (15,9%) spodziewa 
się większego rozwoju układów sterowania maszyn. //

Rys. 1. //  Wpływ finansowania smart na sprzedaż,  
źródło: Raport Siemens Financial Services  
„How Smart Financing programs enable sales & profit”.

Rys. 2. //  Wpływ finansowania smart na zysk,  
źródło: Raport Siemens Financial Services  
„How Smart Financing programs enable sales & profit”.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT POTRZEBNY 
DO UTRZYMANIA KONKURENCYJNOŚCI 

Mimo że coraz więcej przedsiębiorców ma świadomość 
znaczenia nowych technologii w budowaniu konkuren-
cyjności, inwestycje w ten obszar przebiegają w różnym 
tempie. Kluczowym wyzwaniem w tym procesie jest 
najczęściej zapewnienie potrzebnych funduszy, których 
czasami brakuje. Dlatego, gdy na horyzoncie pojawią się 
sygnały spowolnienia koniunktury, część przedsiębiorców 
opóźnia niezbędne inwestycje w czasie. 

W dłuższej perspektywie takie podejście może okazać się 
jednak niekorzystne. Firmy, które w czasie gospodarczej 
bessy kontynuują inwestycje, zazwyczaj wyprzedzają 
konkurencję w przyszłości i dominują na rynku. Dlatego 
dostawcy oraz producenci maszyn i urządzeń powinni 
zapewnić firmom przemysłowym rozwiązania, które dadzą 
ich klientom dodatkowe korzyści wynikające z zakupu 
sprzętu i jednocześnie umożliwią inwestycje bez angażo-
wania dużego kapitału. 

– Obecna sytuacja wymaga od przedsiębiorców dużej 
elastyczności. Z jednej strony rosnąca inflacja, presja pła-
cowa czy wzrosty kosztów energii generują większe koszty 
działalności. Z drugiej możliwości przeniesienia rosnących 
kosztów na klientów są coraz bardziej ograniczone. Dodat-
kowo problemy z globalnymi łańcuchami dostaw wymagają 
niekiedy nowych inwestycji, aby dostosować do zmian 
posiadany park maszyn i urządzeń. W tych warunkach 
odkładanie inwestycji w czasie może znacząco wpływać 
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NOWOŚCI W STREFIE 
KOMPETENCJI TIA PORTAL!

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems powołało aż 7 nowych kursów 
z zakresu automatyki przemysłowej. Przygotowana ścieżka szkoleniowa po-
zwala w usystematyzowany sposób rozwijać umiejętności pracy w środowisku 
TIA Portal. Kursy odbywają się w 15 laboratoriach wyposażonych w specjali-
styczne stanowiska szkoleniowe.

7 NOWYCH KURSÓW Z ZAKRESU TIA PORTAL:

■ TIA-OPT: Dobre praktyki programistyczne 
SIEMENS SIMATIC S7-1500/S7-1200

■ TIA-SCL: S7-SCL programowanie w TIA Portal
■ TIA-GRAPH: Programowanie sekwencyjne 

z elementami diagnostyki procesowej ProDiag
■ SP7-TIA: Wykorzystanie protokołu OPC UA 

w Siemens TIA Portal
■ TIA-HMI2: WinCC Panele HMI w TIA Portal 

– poziom 2
■ TIA-UNI1: WinCC Unified w TIA Portal – poziom 1
■ TIA-SIV: SiVArc – Automatyczne generowanie 

wizualizacji w TIA Portal

OPINIA O SZKOLENIU EMT-SYSTEMS Z ZAKRESU 
PROGRAMOWANIA SIEMENS SIMATIC S7-1200 W TIA PORTAL

Przychodząc na szkolenie moja wiedza na temat środowiska 
TIA Portal oraz programowania była chaotyczna i nie znałem 
znaczenia większości zmiennych. Po szkoleniu wiem, jak 
w pełni wykorzystywać potencjał TIA Portal, poznałem też 
wiele ukrytych i przydatnych funkcji, których sam bym nigdy 
nie odnalazł. Bardzo profesjonalne podejście i przeogromna 
wiedza prowadzącego. Usystematyzowane informacje, dużo 
praktyki, zadania zbliżone do prawdziwych sytuacji. Jestem 
bardzo zadowolony. 

Kamil, Katowice
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WMS KONTRA ERP

Autor // ŁUK A SZ GWA R A

Kierownik Projektów IT. 
W SMART Project zarządzam
projektami w obszarach 
informatyki i logistyki, 
wykonuję analizy biznesowe,
modelowanie procesów, 
kontrole i audyty IT.

CECHY GŁÓWNE

WMS to skrótowiec od ang. Warehouse Management 
System. Możemy przyjąć, że służy do zarządzania łań-
cuchem dostaw, magazynowania, realizacji zamówień 
i przemieszczania zapasów w obrębie magazynu. Umożliwia 
śledzenie ruchów i rejestrowanie każdej pozycji magazy-
nowej: od odbioru, kompletacji, pakowania, do wysyłki. 
Rozbudowany system WMS powinien informować, gdzie 
znajdują się zapasy w czasie rzeczywistym, pozwalać 
je optymalizować, korzystając z tych danych, a także 

// Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz systemów klasy WMS i ERP.  
Systemy te na przestrzeni lat doczekały się wielu zaawansowanych 
funkcjonalności. Coraz częściej systemy przeznaczone np. do obsługi  
magazynów są wyposażane w funkcje charakterystyczne dla systemów ERP  
i jednocześnie w drugą stronę – oprogramowanie ERP obejmuje domeny, które 
do niedawna zarezerwowane były dla bardziej specjalizowanych rozwiązań. 
Wybór i wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania zapasami bądź systemu 
ERP to strategiczna decyzja, mająca wpływ nie tylko na łańcuch dostaw, ale 
również na codzienne operacje, relacje z klientami i kondycję finansową firmy. 
Rozwiązania all-in-one kontra best-of-breed są przedmiotem debaty od czasu 
powstania modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) i trudno jest wskazać 
prostą metodę wyboru któregoś z nich. Na właściwy wybór systemu ma 
wpływ wiele czynników, z tego też powodu taką decyzję powinien podejmować 
zespół składający się z decydentów pionów finansowych, logistycznych i IT.

umożliwiać zaawansowane działania magazynowe, takie 
jak cross-docking, oraz pokazywać najlepszą lokalizację 
każdej pozycji opartą na trendach i danych historycznych. 
Można go nawet wykorzystać do kierowania operacjami 
w unikatowych okresach, takich jak pory roku, wakacje lub 
okresy szczytowe. Tego typu systemy są rozwiązaniami 
„samodzielnymi”. Oznacza to, że użytkownik potrzebuje 
innego oprogramowania wspierającego dla pozostałych 
obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak np. 
księgowość, zarządzanie relacjami z klientami.
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• raporty wydajności pracowników,
• kompletacja pick to light, put to light, voice picking, pick 

by vision,
• cross-docking,
• funkcje uniemożliwiające składowanie w tych samych 

lokalizacjach towarów, które nie powinny być przecho-
wywane w pobliżu.

Oprogramowanie ERP ma coraz więcej możliwości opro-
gramowania WMS, takich jak np. śledzenie przebiegu 
wybieranych, pakowanych i wysyłanych przedmiotów 
magazynowych, obsługa klienta oraz sprzedaż za pomocą 
nowych kanałów dystrybucyjnych. Oparte na logice 
transakcyjnej systemy ERP najlepiej nadają się jednak 
do środowisk liniowych z operacjami chronologicznymi 
i z ograniczoną liczbą wyjątków i odstępstw, takimi jak 
systemy finansowe, zarządzania klientami, zamówieniami. 

Nowoczesne systemy ERP, oprócz dotychczasowych 
funkcjonalności, takich jak:
• planowanie sprzedaży,
• harmonogramy etapów procesu produkcyjnego i defi-

niowanie priorytetów,
• planowanie zapotrzebowania materiałowego i zdolności 

produkcyjnych,

 
System ERP (Enterprise Resource Planning) służy do pla-
nowania zasobów całego przedsiębiorstwa oraz automa-
tyzuje działania we wszystkich działach organizacji, takich 
jak: finanse, księgowość, zakupy, zarządzanie zapasami 
i zarządzanie relacjami z klientami. Przyspiesza wymianę 
informacji i usprawnia komunikację, przyczyniając się 
do poprawy obsługi klienta, jej jakości i skracania czasu 
realizacji zamówień. Umożliwia większą kontrolę nad 
procesami. Modułowa budowa systemów ERP zapewnia 
wsparcie dla odpowiednich obszarów i procesów bizneso-
wych firm z różnych branż, dlatego taki system znajduje 
zastosowanie zarówno w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych, handlowych, jak i usługowych. Oprogramowanie ERP 
głównie ułatwia przepływ informacji między wszystkimi 
obszarami funkcjonalnymi. Tego typu system to zintegro-
wane rozwiązanie „wszystko w jednym”.

RÓŻNICE

Główną różnicą między WMS a ERP jest to, że systemy 
WMS oferują optymalizację na podstawie informacji w cza-
sie rzeczywistym. Ta cecha umożliwia dostawcom syste-
mów rozbudowę o wiele ciekawych funkcji, takich jak np.:
• informacje wskazujące najlepszą lokalizację dla każdego 

elementu na podstawie historycznych trendów i danych,
// RE K L A M A
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• zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, kosztami, 
finansami,

umożliwiają dzisiaj np.:
• zarządzanie kontaktami z klientem (CRM),
• wykonywanie analiz typu Business Intelligence,
• zaawansowane planowanie i harmonogramowanie APS 

(Advanced Planning and Scheduling),
• możliwość tworzenia serwisów internetowych z dostę-

pem dla klientów i kontrahentów.

Należy jednak pamiętać, że integracja działalności w jednym 
narzędziu przynosi również efekty uboczne, niekoniecznie 
pożądane. Wynika to m.in. z faktu, że wdrożenie jednego 
systemu zwiększa ryzyko przerw w działaniu WMS wyni-
kających ze zmian w innych modułach lub związanych 
z warstwą techniczną. Implementacja wielomodułowego 
systemu jest też bardziej pracochłonna i trudniejsza, co 
zwiększa jej koszty.

JAK WYBIERAĆ?

Osoby stojące przed zadaniem wyboru odpowiedniego 
rozwiązania powinny wziąć pod uwagę szereg czynników. 
Proces selekcji musi koncentrować się na zwiększaniu 
wartości biznesowej i osiągnięciu ważnych celów wydaj-
nościowych. Kluczowe są dwa względy: jasne i komplek-
sowe określenie długoterminowych celów biznesowych 
i wymagań funkcjonalnych oraz dopasowanie celów do 
kosztów wdrożenia i integracji. Na początek pomocne 
mogą być odpowiedzi na następujące pytania:

• Jak zmienne i skomplikowane są Twoje procesy maga- 
zynowe?

• Jakie znaczenie w zarządzaniu magazynem mają aktu-
alne/bieżące informacje?

• Czy istnieje potrzeba integracji z automatyką magazynową?
• Jak często możesz pozwolić sobie na przestoje w maga- 

zynie?
• W jakim okresie planujesz wdrożenie?
• Jakie masz cele biznesowe w dłuższym okresie?
• Jakim dysponujesz budżetem?

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH 

Wiele firm błędnie zakłada, że wdrożenie modułu magazy-
nowania w ich obecnym systemie ERP będzie tanie. Takie 
podejście może być dalekie od prawdy. Warto porozma-
wiać z tymi, którzy próbowali wykonać ten proces. Może 
się zdarzyć, że moduł magazynu niecałkowicie zintegruje 
się z innymi komponentami systemu ERP, pozostawiając 
bez rozpoznania istotne dane szczegółowe, takie jak np. 
dotyczące transportu i składowania materiałów niebezpiecz-
nych. Natomiast korzystanie z innego oprogramowania, 

wraz z systemem ERP, może stworzyć poważne problemy 
z duplikatami wpisów, które doprowadzą do utraty integral-
ności i/lub wydajności. Około 65% wdrożeń ERP przekra-
cza zakładany budżet z powodu wymaganych wydatków 
na modyfikacje. Użytkownicy nie zdają sobie sprawy 
z potrzebnych modyfikacji aż do momentu rozpoczęcia 
wdrożenia. Może się okazać, że „darmowy” moduł maga-
zynowy, który jest dostarczany z Twoim systemem ERP, 
nie jest tak naprawdę bezpłatny. 

Jeśli Twoja firma jest narażona na ciągłe zmiany prioryte-
tów, lepszą opcją jest WMS skoncentrowany na operacjach 
w czasie rzeczywistym. Moduły magazynowe systemu 
ERP tradycyjnie wymuszają istotne kompromisy w obsłu-
dze skomplikowanych operacji. Jeśli Twoje procesy logi-
styczne są złożone, możesz potrzebować rozbudowanych 
funkcjonalności WMS. Ostatecznie to wartości biznesowe 
systemu powinny przeważać o wyborze. Trzymanie się 
modułu w systemie ERP może być rozwiązaniem krót-
koterminowym, ale co z jego wartością w miarę rozwoju 
firmy? Ważne jest, aby wziąć pod uwagę trudne pytanie 
w analizie zwrotu z inwestycji (ROI): ile tracisz lub zysku-
jesz, nie inwestując lub inwestując w najlepsze w swojej 
klasie rozwiązanie WMS?

KOSZTY

Rozważając inwestycje w którykolwiek z opisywanych sys-
temów, należy wziąć pod uwagę koszty licencji, wdrożenia, 
integracji, szkoleń i utrzymania. Wielość czynników, jakie mają 
wpływ na całkowite koszty, sprawia, że rozpiętości cenowe 
są bardzo duże i wymagają indywidualnego podejścia. 

WNIOSKI

Zarówno systemy ERP, jak i WMS są ważnymi elementami 
zarządzania łańcuchem dostaw, które mają pomóc organi-
zacjom w zarządzaniu ich zapasami w najlepszy możliwy 
sposób. Mogą dostarczać informacje oparte na danych 
w czasie rzeczywistym w różnych możliwościach i mogą 
być przechowywane w chmurze lub na serwerze. Każdy 
system i moduł ma swoją cenę: od kilku tysięcy do setek 
tysięcy dolarów. Nie każdy magazyn wymaga niezależnych 
i zaawansowanych systemów WMS – są one złożone, 
a koszty początkowe i utrzymania są dość wysokie. Warto 
jednak rozważyć ich wdrożenie przy skomplikowanych 
procesach, kiedy zależy nam na optymalizacji operacji 
i kosztów magazynowych. Oba systemy idealnie się 
uzupełniają, oferując firmie największe korzyści poprzez 
integrację. Istnieje wiele systemów zarządzania zapasami 
o różnej skali zastosowań i ważne jest, aby organizacja 
zrozumiała swoje potrzeby przy wyborze konkretnego  
rozwiązania. //
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Ostatnie lata – w szczególności te pandemiczne – 
pokazały, że zarządzanie zapleczem magazynowym 

może być skuteczne tylko wtedy, gdy nie jest całkowicie 
uzależnione od pracy ludzkich rąk. Zarządzanie magazynem 
i produkcja to obszary, które – jeśli nie są rozwijane dzięki 
innowacjom – szybko tracą na konkurencyjności. Niestety, 
nie jest to zadanie proste, gdyż każda firma charakteryzuje 
się inną działalnością operacyjną i ma odmienne potrzeby, 
jest też na innym etapie rozwoju i wdrażania innowacji 
oraz automatyzacji. Aby więc zaproponować jak najlepsze 
rozwiązania wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw 
zarządzających zapleczem dystrybucyjno-magazynowym, 
konieczne jest zbadanie potrzeb polskich firm i ich aktu-
alnego stanu rozwoju. W tym właśnie celu na zlecenie 
IBCS Poland przy współpracy z firmą Zebra Technologies 
powstał raport Aktualne wyzwania firm zarządzających 
zapleczem dystrybucyjno-magazynowym w Polsce, który 
stanowi zbiór aktualnych wyzwań, z jakimi mierzą się 
dziś polskie przedsiębiorstwa, a także propozycji rozwią-
zań, dzięki którym rewolucyjne innowacje mogą zostać 
wdrożone szybko i skutecznie. Raport dostarcza również 
wskazówki na temat efektywnego zarządzania zapleczem 
dystrybucyjno-magazynowym.

że firmy najszybciej decydują się na wdrożenie rozwiązań, 
które dzięki automatyzacji podnoszą bezpieczeństwo 
pracowników. Chodzi tu również o ułatwienie swobodnej 
komunikacji i przepływu informacji między pracownikami 
– aż 58% badanych już wdrożyło oprogramowanie, które 
ułatwia efektywną komunikację. Ponad połowa respon-
dentów już ma rozwiązanie, które umożliwia utrzymanie 
dystansu społecznego związanego z obostrzeniami sani-
tarnymi. Dodatkowo aż 42% posiada zautomatyzowany 
system mierzący efektywność pracy. W raporcie poruszono 
również kwestię samego oprogramowania, które poprawia 
jakość pracy i komunikacji pracowników. Obecnie istnieje 
wiele rodzajów takich narzędzi. Należą do nich m.in. takie 
rozwiązania jak:
• Technologia pick by voice, czyli systemy głosowe – 

takie rozwiązanie umożliwia intuicyjne zarządzanie prze-
pływem produktów dzięki zdefiniowanym komendom 
głosowym – pracownik magazynu nie musi korzystać 
z klawiatury ani czytnika, nie ma też potrzeby odczyty-
wania poleceń z wyświetlacza terminala. Dane są szybko 
i automatycznie przesyłane między systemem a opera-
torem magazynowym.

• System wizyjny typu Head-Up Display – komputer 
przenośny z lekkim wyświetlaczem do mocowania 
w okularach ochronnych skonstruowany z myślą o tym, 
aby pracownicy magazynu mieli wolne ręce. Informacje 
są wyświetlane bezpośrednio w polu widzenia operatora 
w czasie rzeczywistym, dzięki czemu procesy robocze 
są wspomagane danymi, do których dostęp nie wymaga 
obsługi ręcznej.

• Skanery na dłonie – skaner naręczny, który umożliwia 
dostosowanie pozycji skanera i kąta skanowania. Wykorzy-
stujący technologię Bluetooth skaner może być noszony 
na palcu, na pasku lub smyczy bądź w uchwycie.

CO JEST NAJWIĘKSZĄ PRZESZKODĄ 
W AUTOMATYZACJI?

Tu zaskoczenie było znacznie mniejsze – prawie jedna 
trzecia badanych wskazała na ograniczenia finansowe.  
18% porusza temat czasu potrzebnego do wdrożenia inwestycji, 
a 15% – trudności w znalezieniu odpowiednich rozwiązań 

AUTOMATYZACJA PRZYSZŁOŚCIĄ 
ZARZĄDZANIA ZAPLECZEM 
DYSTRYBUCYJNO-MAGAZYNOWYM?

W JAKIM STOPNIU POLSKIE PRZEDSIĘ- 
BIORSTWA SĄ GOTOWE NA WDROŻENIE  
ROZWIĄZAŃ AUTOMATYZUJĄCYCH PRACĘ? 

Jest to jedno z najbardziej intrygujących pytań, które zadano 
respondentom badania. Odpowiedzi jasno wskazują na to, 



www.nowoczesny-przemysl.pl 43

M
A

G
A

Z
Y

N
O

W
A

N
IE

Raport powstał na podstawie 
badań przeprowadzonych przez 
Instytut Keralla Research na zle-
cenie IBCS Poland.

// RE K L A M A

dostarczanych przez firmy zewnętrzne. Jednocześnie, mimo 
różnego rodzaju trudności, polskie przedsiębiorstwa starają 
się w miarę możliwości inwestować w technologię, przede 
wszystkim dlatego, aby zdobyć przewagę konkurencyjną. 
63% badanych inwestuje w technologię w stopniu umiarko-
wanym, podczas gdy ok. 18% firm w żaden sposób nie ogra-
nicza takich inwestycji, nawet gdy oznacza to konieczność 
zwiększenia kosztów. Prawie jedna czwarta respondentów 
otwarcie przyznaje, że inwestycje w firmie odkładane są 
raczej na później, gdy sytuacja będzie bardziej sprzyjająca.  

CHMURA PRZYSZŁOŚCIĄ 
NOWOCZESNYCH FIRM

Część raportu poświęcona została rozwiązaniom chmu-
rowym, które w polskich firmach z zapleczem dystrybu-
cyjno-magazynowym wciąż są rzadkością. Aż 51% bada-
nych nie widzi obecnie możliwości zastosowania chmury 
w procesach dystrybucyjno-magazynowych. Tymczasem 
chmura jest dziś jednym z najbardziej bezpiecznych roz-
wiązań, jeśli chodzi o przechowywanie i przetwarzanie 
danych. Usługi chmurowe są na tyle zróżnicowane, że każda 
firma, niezależnie od rozmiaru, dopasuje dla siebie odpo-
wiedni model – dostępne są m.in. rozwiązania serverless. 

Na szczęście z roku na rok coraz więcej firm widzi zalety 
rozwiązań cloud i możemy się spodziewać, że trend ten 
będzie dalej się rozwijał. 

CO JESZCZE ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Wskazane zagadnienia to tylko mały wycinek zagadnień 
poruszanych w raporcie. Rozwinięte są w nim również 
wątki badań dla e-commerce czy wyzwania z obszaru 
prawnych wymogów zarządzania zapleczem dystrybu-
cyjno-magazynowym. Ciekawą sekcją jest też rozdział 
„Pracownik”, który wskazuje, jak poszczególni pracownicy 
postrzegają zmianę i automatyzację firmy. //

Zapoznaj się z pełną wersją raportu Aktualne wyzwania 
firm zarządzających zapleczem dystrybucyjno-magazyno-
wym w Polsce na ibcs.pl.
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AUTOMATYZACJA PROCESÓW 
MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH

DLACZEGO AUTOMATYZUJEMY?

Pytanie dość banalne, jednak zawsze każda automa-
tyzacja ma przynosić wymierne korzyści dla przedsię-
biorstwa. Często kupując i instalując kolejne maszyny, 
zwiększamy wydajność obszaru produkcyjnego, ale czy 
analizujemy, jaki wpływ na (ogólnie pisząc) magazyn ma 
wzrost zapotrzebowania na materiały do produkcji i tym 
samym wzrost wyprodukowanych produktów gotowych, 
które przecież na paletach trafiają właśnie przed wysyłką 
na konkretny regał. Budując fabrykę, już na etapie planów 
określamy powierzchnie dla poszczególnych obszarów 
i tym samym wielkość magazynu. Automatyzacją chcemy 
nie tylko zwiększyć ilość obsługiwanych palet, ale również 
zmniejszyć udział ludzi w tym procesie.

// Automatyzacja procesów magazynowych i logistycznych to nie tylko 
automatyczny magazyn, który jak wielka czarna skrzynka odpowiada za paletowy 
„handshaking”. Automatyzacji powinno podlegać nie tylko przemieszczanie 
palety, ale również powinno to dotyczyć związanej z nią informacji.

Automatyzacja istniejącego magazynu może być jednak 
ciężka i praktycznie niemożliwa, kiedy w naszym procesie 
zaczynają pojawiać się niekontrolowane pozycje palet, takie 
jak „Gleba 1, 2, 3” itp. Dodatkowym utrudnieniem może 
być brak standardu 5S lub jego elastyczna interpretacja 
w obszarze dróg transportowych i pól odkładczych. W tym 
przypadku automatyzacja następuje dopiero po fizycz-
nym zwiększeniu powierzchni przeznaczonej na obsługę 
materiałów i produktów, która pozwala na unormowanie 
i standaryzację w przepływie palet.

CO AUTOMATYZUJEMY?

Automatyzacja procesów magazynowych i logistycznych 
to nie tylko automatyczny magazyn, który jak wielka czarna 
skrzynka odpowiada za paletowy „handshaking”.

Autor // ŁUK A SZ AWSIUKIE WICZ

Od ponad 15 lat inżynier systemów sterowania. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki. 
Praktyk, który początki swojej kariery spędził na obiektach w całej Polsce podczas uruchomień maszyn 
i instalacji procesowych. Obecnie na stałe osiadł na Dolnym Śląsku.

https://www.linkedin.com/in/%C5%82ukasz-awsiukiewicz-092b3731/
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Automatyzacji powinno podlegać nie tylko przemieszczanie 
palety, ale również powinno to dotyczyć związanej z nią 
informacji. W ten sposób zapewniamy pełny przepływ 
danych i identyfikowalność naszych materiałów. Istnieje 
zatem potrzeba posiadania nadrzędnego systemu zarzą-
dzającego informacjami, który dla efektywniejszej pracy 
powinien być zintegrowany z obszarem produkcji. Drugie 
słowo to logistyka. Tutaj zdecydowanie ograniczę się do tej 
logistyki wewnętrznej, czyli odpowiedzialnej za przypływ 
materiałów z magazynu na linie produkcyjne i produktu 
gotowego w drugą stronę.

Reasumując, komputerowy system przetwarzania danych 
z procesów magazynowych pozwala nam jasno określić 
bieżący wskaźnik wykorzystania magazynu (przepływy 
palet), jak i potwierdzić lokalizację poszczególnych palet. 
Integracja z obszarem produkcyjnym jest kluczowa do auto-
matyzacji „fizycznej” logistyki, gdyż pozwoli na wyzwolenie 
zadania związanego z automatycznym przygotowaniem 
materiału na wyjście z magazynu i w kolejnym etapie 
na jego automatyczny transport do linii produkcyjnej. 
Oczywiście podobny proces dotyczyć będzie produktu 
gotowego, jednak zawiera on dodatkowe elementy takie 
jak zabezpieczenie i etykietowanie palety, które również 
mogą podlegać automatyzacji.

Zadajmy sobie zatem pytanie, czy posiadamy w naszej 
fabryce odpowiednie systemy komputerowe, czy są one 
zintegrowane albo czy ta integracja jest w ogóle możliwa 
i czy nie warto zacząć naszej automatyzacji od tak naprawdę 
cyfryzacji procesów ręcznych i realizacji strategii „paperless”.
Czy w takim wypadku brak komputerowych systemów 
definitywnie wstrzymuje nam automatyzację? Zdecydo-
wanie nie, gdyż automatyczne przemieszczenie palety 
między danymi obszarami może zostać na pierwszym 
etapie uruchamiane bezpośrednio przez operatora albo 
przez odpowiednio oczujnikowany system sterowania. 

Pamiętajmy jednak, aby uwzględnić odpowiednie funkcjo-
nalności naszych komputerowych systemów w technolo-
gicznej mapie automatyzacji procesów magazynowych 
i logistycznych.

//
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POLA ODKŁADCZE 
Z MATERIAŁAMI 
NA PRODUKCJĘ

POLA ODKŁADCZE 
Z PRODUKTEM 

KOŃCOWYM

OBSZAR 
PRODUKCJI

OBSZAR 
MAGAZYNU
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Wracając do procesów okołologistycznych takich jak 
etykietowanie czy zabezpieczanie palet poprzez owijanie 
stretchem czy kaptowanie, to z łatwością można je zauto-
matyzować. Należy jednak wewnętrznie przeprowadzić 
dyskusję, czy nie warto przypadkiem przeprowadzić ich 
centralizację, uwzględniając przy tym odpowiednią loka-
lizację parku maszynowego.
 
JAK AUTOMATYZUJEMY?

Chciałbym tutaj znowu zastosować pewnego rodzaju 
podział na magazyny i logistykę wewnętrzną. W odniesieniu 
do pierwszego obszaru na rynku istnieje wiele wyspecja-
lizowanych firm zajmujących się wdrażaniem automa-
tycznego magazynu. Musimy sami jednak odpowiedzieć 
sobie na pytanie: jak nasz magazyn ma obsługiwać palety?
Czy mają one być podzielone według identyfikatora towaru 
(SKU), a może lepiej, aby były już kompletowane pod kon-
kretną wysyłkę? Ile palet dostarcza nam produkcja, a ile 
wysyłamy tego dnia ciężarówkami? To wszystko sprowa-
dza się do najważniejszego zadania, jakim jest określenie 
liczbowo przepływu palet i wymaganego bufora miejsc.
Z uwagi na czasochłonność i spore wydatki finansowe wyma-
gane do wprowadzenia automatycznego magazynu znacznie 
ciekawszym do automatyzacji procesem jest wewnętrzny 
przepływ palet, czyli tzw. logistyka wewnętrzna naszej fabryki. 

Już od wielu lat na rynku są dostępne systemy do transportu 
materiałów oparte na automatycznych wózkach z angiel-
skiego zwanych AGV (Automated Guided Vehicle), dlaczego 
zatem dopiero teraz zainteresowanie nimi zaczęło rosnąć? 
Przede wszystkim oswoiliśmy się już z technologią. Nie 
wymaga ona posiadania bardzo wykwalifikowanej kadry 
inżynierskiej. Dodatkowo wydane zostały odpowiednie 
normy opisujące wymagania stawiane takim wózkom 
w obszarze pracy z ludźmi, a niedługo określone zostaną 
takie aspekty jak warstwa komunikacji i oprogramowa-
nia, która pozwoli na współpracę wielu dostawców wóz-
ków AGV w jednej fabryce. To wszystko i fakt rosnących 
kosztów związanych z zatrudnieniem sprawia, że coraz 
bardziej przychylnie patrzymy na to rozwiązanie. Na co 
zwrócić uwagę podczas wyboru dostawcy rozwiązania? 
Jest kilka kluczowych aspektów, które moim zdaniem 
należy porównać:
• rozmiar wózka i jego zdolność poruszania się w przestrze-

niach wąskich oraz wymagania dotyczące przestrzeni 
zarezerwowanej na stacje ładowania czy parkingu;

• technologia nawigacji (np. SLAM, z angielskiego Simul-
taneous Localization and Mapping) oraz stawiane przez 
nią wymagania dotyczące zmian obszaru; 

• otwartość systemu na użytkownika i wynikające z cią-
głym rozwojem fabryki, możliwość wprowadzania zmiany 
w konfiguracji – w skrócie niezależność od integratora;

• metody integracji z systemami komputerowymi oraz 
parkiem maszynowym;

• możliwość pracy z innymi producentami wózków AGV;
• dostęp serwisu i części zamiennych.

Warto zatem przyjrzeć się bliżej przepływom naszych 
materiałów i zbudować na tej podstawie technologiczną 
mapę implementacji automatycznego transportu. Pamię-
tajmy jednak, że takiej zmiany nie możemy traktować jako 
pojedynczego projektu, ale transformację naszej logistyki 
wewnętrznej. 

KTO POWINIEN BYĆ ZAANGAŻOWANY 
W PROCES AUTOMATYZACJI?

W myśl maksymy „nihil novi”, czyli nic o nas bez nas, w przy-
padku automatyzacji dotyczącej wielu obszarów fabryki 
należy przeprowadzić ją wspólnie z kluczowymi działami. 
Nie wyobrażam sobie automatyzacji magazynu bez kie-
rownika magazynu, a automatycznego transportu palet 
na produkcję bez ludzi odpowiedzialnych za ten obszar. 
W aspektach koordynacji inwestycji nieodzowną rolę 
odgrywa dział inżynieryjny, natomiast utrzymanie ruchu 
powinno zostać odpowiednio przeszkolone i wyposażone, 
tak aby nowy system magazynowy lub zainstalowana 
maszyna został szybko i bez przestoju przywrócony do 
pracy po awarii. Chciałbym jednak podkreślić, że coraz 
większą rolę w procesie automatyzacji procesów maga-
zynowych i logistyki wewnętrznej odgrywa osoba, która 
wie, ile, kiedy i jak dane materiały i produkty przepływają 
między obszarami. Czy zatem mamy w naszej fabryce 
dział przepływu materiałów? Czy widzimy sens posiadania 
takiego zespołu, który naturalnie stałby się właścicielem 
systemu automatycznego transportu? Przeprowadzenie 
wewnętrznych warsztatów automatyzacji naszych procesów 
magazynowych i logistycznych pozwala nie tylko uzyskać 
dane wymagane do rozpoczęcia podróży w Logistykę 4.0, 
ale również wyłoni przyszłego właściciela systemu.

PODSUMOWANIE

Automatyzacja procesów magazynowych i logistycznych 
staje się nieunikniona. Tak jak wkraczamy coraz prędzej 
w Przemysł 4.0, tak samo powinniśmy nie zostawać w tyle 
z naszą Logistyką 4.0. Chcemy, aby nasze fabryki byłe 
efektywniejsze i bardziej uzależnione od obecności ludzi. 
Pamiętajmy jednak, by taką transformację przeprowadzić 
mądrze i bez pośpiechu. Nie rzucajmy się w wir wielkich, 
kosztownych i czasochłonnych inwestycji. Spróbujmy 
przeprowadzić pilotażowy projekt, który nie tylko pozwoli 
nam poznać technologię, ale również pokaże, jak wspólnie 
pracujemy w zakładzie. Niech stanie się to fundamentem 
naszej transformacji. //
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SMARTSTORE.PRO – INTRALOGISTYKA 4.0

W ychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, powstało 
ultranowoczesne rozwiązanie SmartStore.Pro.  

To unikalny, nowoczesny i skoncentrowany na użytkowniku 
koncept intralogistyki i logistyki dostosowany do Industry 4.0. 

Główną ideą, jaka towarzyszyła tworzeniu SmartStore.Pro, 
jest stworzenie takiego systemu, aby uzyskać maksymalną 
wydajność procesów przy skutecznym reagowaniu na wszel-
kie nieprawidłowości bądź niepożądane zdarzenia. Koncept 
SmartStore.Pro charakteryzuje się przede wszystkim tym, 
aby na bieżąco dostarczyć informacje o stanie realizacji 
procesu do wszystkich zaangażowanych użytkowników. 
To sposób, aby na wszystkich etapach móc zareagować 
na każdy incydent, móc przewidzieć jego etapy i ewentualne 
skutki. To idea, która nie tylko sprawdza się w obszarze 
zarządzania magazynem, ale również świetnie kieruje pro-
cesami logistycznymi w całym zakładzie. Może z dużym 
powodzeniem zarządzać procesem transportu surowców 
pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji lub buforo-
waniem surowców będących elementami wytwarzania. 

Najważniejsza istotą całego konceptu SmartStore.Pro jest 
zaprojektowanie procesów logistycznych w taki sposób, aby:
• osiągnąć maksymalną wydajność na każdym etapie pro-

cesu: składowania, transportu, optymalizacji przestrzeni, 
obszarów kompletacyjnych;

• zbierać i przetwarzać informacje, aby stworzyć taki spo-
sób raportowania by był on zawsze idealnie dopasowany 
do potrzeb odbiorcy;

// Obecnie pojęcie „smart” weszło w każdą dziedzinę naszego życia. Mamy systemy 
zarządzania domem – smarthome, pomagające zarządzać czasem – smartwatche 
i smartbandy. Również prowadząc działalność gospodarczą, myślimy coraz częściej 
w opcji „smart”. Co oznacza zatem SMART? To akronim od angielskich słów: specific, 
measurable, attractive, realistic, timely defined, czyli sprecyzowany, mierzalny, atrak-
cyjny, realistyczny i terminowy. A co to oznacza? Otóż jest to taki sposób formułowa-
nia celów, aby zwiększyć ich szansę na realizację. 

• maksymalnie automatyzować procesy i prowadzić ich 
nadzór z dowolnego miejsca na świecie;

• stworzyć narzędzie, które w dowolnym momencie trwania 
procesu da możliwość zareagowania w dowolny sposób, 
np. przerywając trwający proces bądź kontynuując go 
pomimo braków, wykorzystując szybki doładunek lub 
po prostu domawiając brakujące surowce „na już”.

Rozwiązania, jakie wchodzą w skład SmartStore.Pro,  
to m.in. automatyczny magazyn oraz zautomatyzowany 
obszar kompletacji zamówień. 

Automatyczny Magazyn to autorskie rozwiązanie RETNIG 
w zakresie automatyzacji i systemowego podejścia do 
buforowania i magazynowania ładunków (towarów) 
w różnych obszarach produkcyjnych. Sercem tej ponad-
czasowej aplikacji jest innowacyjne oprogramowanie: 
Warehouse Management System i Warehouse Control 
System. Stworzone narzędzie ma za zadanie zarządzać 
w sposób ciągły obszarem buforu, aby był on zgodny z pla-
nem produkcyjnym przygotowanym przez planistów bądź 
zamówieniami klientów. Obie aplikacje kierują procesami 
w taki sposób, aby zadany cel został wykonany przy naj-
mniejszym zaangażowaniu czasu i ludzi, przy zachowaniu 
jak najwyższej jakości realizacji zadania. 

Automatyczne magazyny to rozwiązanie, które z sukce-
sem zadomowiło się już w wielu zakładach. To system, 
który poza klasyczną kompletacją zamówień świetnie 
radzi sobie w procesach zbierania surowców niezbęd-
nych do realizacji poszczególnych etapów produkcyjnych. 
Automatyzacja obszaru kompletacji zamówień to proces 
związany z gromadzeniem artykułów, ale także późniejsza 
jego weryfikacja i kontrola jakości. 

Koncept SmartStore.Pro może być w pełni zintegrowany 
z firmowym oprogramowaniem klasy ERP. Wówczas będzie 
on bezpośrednio zarządzać danym obszarem, np. rodzaje 
artykułów, typ, ułożenie ładunków, czas ich przygotowania, 
a także kolejność wydania do procesu. Może być w pełni 
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zautomatyzowany bądź zarządzany przez operatora 
lokalnie. W tej drugiej opcji operator musi odpowiednio 
zaplanować dany obszar i znajdujące się w nim ładunki.

Warto na tym etapie wskazać kluczowe korzyści z uru-
chomienia SmartStore.Pro w firmie:
• Przede wszystkim pełna automatyzacja kompletacji 

zamówień i zleceń produkcyjnych – co przyczynia się 
do skrócenia czasu realizacji oraz zniwelowania błędów.

• Pełna integracja w różnych środowiskach informatycz-
nych stosowanych w przedsiębiorstwach (MES, ERP, 
WMS itp.) – co ułatwia instalację i szybkie wdrożenie.

• Redukcja kosztów związanych z magazynowaniem i kom-
pletacją zamówień – dzięki automatyzacji zamówień 
dostawy towarów bądź surowców mogą być bardziej 
precyzyjne ilościowo i realizowane na bieżąco.

• Duża oszczędność miejsca – to pełne wykorzystanie 
przestrzeni i wysokie zagęszczenie towarów (high den-
sity storage) daje możliwość skondensowania większej 
ilości towarów na danej powierzchni.

• Duże przyspieszenie procesu odnajdywania właściwych 
materiałów do produkcji bądź realizacji zamówienia – 
dzięki technologii traceability w polu buforowym oraz 
pracy w trybie automatycznym operator nie musi prze-
dzierać się przez kilkaset palet stojących na posadzce 
w różnych miejscach zakładu. System sam doskonale 
wie, co i kiedy należy przygotować do wydania.

• Olbrzymia poprawa bezpieczeństwa – Automatyczny 
Magazyn likwiduje częsty problem kilkuset stojących palet 
w różnych miejscach magazynu. To zazwyczaj znacznie 
ogranicza pole manewrów dla wózkowych i pieszych 
oraz w znaczny sposób zmniejsza widoczność, a także 
wymaga wygrodzenia bezpiecznych i odrębnych dróg 
komunikacyjnych w zakładzie dla wózków widłowych 
i pieszych.

• Łatwy dostęp w trybie online do wszystkich danych 
z pola buforowego – co pozwala na szybkie reagowanie 
na trwające już procesy.

• Gromadzenie danych i ich archiwizacja w sposób intu-
icyjny – czyli zbieranie danych w taki sposób, aby intu-
icyjnie można było tworzyć precyzyjne raporty z danego 
obszaru za pomocą kilku kliknięć w systemie.

• Aplikacja jest absolutnym wypełnieniem trendu Industry 4.0 
– prosta i intuicyjna obsługa, możliwość dokonania zmian 
na każdym etapie procesu, jak również data processing.

KONCEPT DOPASOWANY JEST DO PRACY 
W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

Przy realizacji procesów produkcyjnych, kiedy dokładność 
i czas to jedne z najważniejszych elementów, koncept daje 
możliwość stworzenia rozwiązania do pełnej automatyzacji 
wyjść z kilku maszyn lub linii produkcyjnych. Zaprojektowane 

i uruchamiane w SmartStore.Pro dostarczają wielu istot-
nych danych z obszarów, na których pracują, np.:
• Jaka ilość ładunków transportowych jest realizowana 

w danym obszarze w określonym czasie?
• Ile czasu jest potrzebne, aby przetransportować dany 

typ ładunku (indeksu)?
• Jakie typy/rodzaje ładunków są najczęściej transporto-

wane, a które najrzadziej?
• Czy dany ładunek wraca? Jeśli tak, to z jakiego powodu, 

np. problemy jakościowe, ilościowe, pomyłki itp.?

Koncept SmartStore.Pro to ultranowoczesne, autorskie 
oprogramowanie FlowManager®. Jest ono programem klasy 
WMS, rozszerzonym o szereg technologii IoT i Industry 4.0.

Poza klasycznymi, niezbędnymi funkcjonalnościami, takimi 
jak: tworzenie zamówień, prowadzenie inwentaryzacji, 
śledzenie statusów zamówień itp., daje ono szereg inno-
wacyjnych rozwiązań, m.in.: 
• nadzorowanie realizacji zamówień za pomocą narzędzie 

FlowView® w trybie rzeczywistym,
• dostępność online na dowolnym urządzeniu typu smart-

phone, tablet podłączonym do sieci;
• tworzenie i generowanie automatycznych raportów 

w oparciu o wskazane dane;
• śledzenie wszelkich statystyki w trybie Executive Dashboard;
• zapobieganie awariom w module Predictive Maintenance 

(IoT + Industry 4.0);
• określanie stanów magazynowych min-max dla wybra-

nych indeksów wraz z przygotowaniem raportów;
• monitorowanie bieżące działań dzięki Active Notification 

Center, dzięki czemu pracownicy dowolnej chwili mogą 
zareagować na każdą sytuację.

Software w SmartStore.Pro został specjalnie stworzony, 
aby zaspokoić zapotrzebowanie rynku na elastyczne roz-
wiązanie, łatwo integrujące się z najczęściej stosowanymi 
programami informatycznymi w przedsiębiorstwach. 

Podsumowując: SmartStore.Pro to kompletny i przemy-
ślany sposób na nowoczesną logistykę w przedsiębiorstwie. 
Modułowa budowa tego konceptu to idealne rozwiązanie, 
aby w łatwy sposób można było zaplanować rozwój, inte-
gracje oraz docelowy kształt obszaru, który planujemy 
zautomatyzować. Innowacyjny sposób agregowania 
i przetwarzania danych, a także sposób ich prezentacji 
dostarczają wielu cennych wskazówek do stałego ulepszania 
i optymalizowania swoich procesów. A to z kolei wpływa 
na konkurencyjność na rynku oraz w sposób bezpośredni 
przyczynia się do wzrostu dochodów zakładu. //
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W MAGAZYNIE LOGISTYCZNYM
// Tworzenie artykułu o bezpieczeństwie w magazynie logistycznym przypomina 
pisanie o tym, że zachód słońca nad morzem jest piękny. To, jak mawia klasyk, 
„oczywista oczywistość”. Trudno też pisać o bezpieczeństwie w określonej 
przestrzeni, jaką jest magazyn. Według mnie po prostu ma być bezpiecznie.

Czy bezpieczeństwo ma swoją cenę? Oczywiście. 
W mojej ocenie jest….bezcenne. Ale my nie możemy 

go tak traktować. Nikt z naszych przełożonych ani my sami 
nie zaakceptujemy faktu, że coś nie ma swojej określonej 
wartości. Nie w logistyce. O czym więc będę pisał? 

Autor // WO JCIECH Z A RĘBA

Praktyk z 27 letnim stażem. Doświadczenie zdobywał w firmach: Eurocash, Jeronimo Martins Kaufland 
i POLOmarket. Caolin i Neonet. W Eurocash/Jeronimo i Kaufland od początku ich funkcjonowania  
w Polsce, co dało rzadką możliwość obserwacji i uczestniczenia w rozwoju firm i ich działów logistyki. 
Uczestniczył w otwarciu i zatowarowaniu 14 centrów dystrybucyjnych w tym centrum dystrybucyjnego  
w Woli Krzysztoporskiej. Jednego z największych magazynów w Polsce o powierzchni 100 tyś m2  
i pojemności 101 000 palet. Szef projektu częściowego budowy działu artykułów suchych w Woli  
i szef projektu budowy automatycznego magazynu wysokiego składowania – części składowej CD WK. 
Uczestnik wdrożenia systemy Pick by Voice w CD WK, które odbyło się w ramach wymiany systemu WMS.  
W POLOmarket uczestnik budowy CL Swarożyn i wdrożenia systemu SAP 4HANA. W Neonet odpowiedzialny 
za budowę, wyposażenie, zatrudnienie i wyszkolenie załogi oraz zatowarowanie CL Pabianice. Prowadzi 
również warsztaty koncentrujące się na sposobach motywowania i zarządzania dużymi zespołami 
pracowniczymi oraz automatyzacji magazynów.

O skalkulowaniu ryzyka i jego wpływie na efektywność 
pracy. Czym dla nas powinno być/jest bezpieczeństwo 
w magazynie logistycznym? Przede wszystkim to wielo-
wątkowe zagadnienie. Możemy pisać o bezpieczeństwie 
ludzi, o bezpieczeństwie infrastruktury, wyposażenia 

BEZPIECZEŃSTWO

https://www.linkedin.com/in/wojciechzareba/
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technicznego, używanego sprzętu, ale nie wolno nam 
zapominać o bezpieczeństwie towaru i bezpieczeństwie 
obiegu informacji. To tak na rozgrzewkę.

Ludzie powinni stanowić nasz priorytet. To też wydaje się 
oczywistością, ale uwierzcie mi – nie jest nią. Z autopsji 
znam przypadek, gdy manager logistyki wyższego szczebla 
kwestionował zasadność zakupu agregatu prądotwór-
czego do nowo budowanego magazynu, bo – cytuję: 
„przecież wózki mają własne oświetlenie, więc w razie 
braku prądu operatorzy będą pracować”. Była też mowa 
o latarkach czołowych dla kompletujących. Odniesień 
do pracy na wysokości, nierzadko przecież występującej 
w magazynach na szczęście nie było. Zabrakło mi słów. 
Pisząc o tej oczywistości, wcale nie mam na myśli ewentu-
alnych prawnych problemów związanych z konsekwencjami 
ciężkiego lub śmiertelnego wypadku w pracy. Obowiązuje 
naprawdę prosta zasada. Tam, gdzie czuję się bezpiecz-
nie, po prostu lepiej pracuję. Nie muszę się zastanawiać 
nad tym, czy coś spadnie mi na głowę. Mogę skupić się 
na swoich podstawowych obowiązkach. 

W naszym – jako zarządzających i ODPOWIEDZIALNYCH – 
najlepiej pojętym interesie powinno być stworzenie naszym 
współpracownikom możliwie najlepszych warunków pracy. 
A obowiązkowo – bezpiecznych. Musimy pamiętać nie 
tylko o standardowo realizowanych operacjach, ale rów-
nież i o tych „możliwych”. Dotyczy to zwłaszcza pracy 
na wysokości. Wyjątkiem w tej sytuacji są magazyny 
korzystające z wózków systemowych z operatorami, dla 
których jest to standard,

Jak zadbać o bezpieczeństwo infrastruktury i używanego 
sprzętu? Wiele zależy od wielkości i statusu własnościo-
wego obiektów, którymi zarządzamy. Jeżeli jest to duży 
magazyn, którego dodatkowo jesteśmy właścicielem, to 
w mojej opinii zasadne jest stworzenie w jego ramach 
struktur odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury 
i wyposażenia technicznego. Podobnie rzecz może się 
mieć nawet w wypadku, gdy magazyn jest wynajmowany, 
jednak tutaj musimy ustalić klarowny podział zadań pomię-
dzy wynajmującym a najemcą.

W wypadku mniejszych magazynów (bez względu na to, 
czy są naszą własnością, czy też je wynajmujemy) w mojej 
ocenie lepiej zlecić takie zadania podmiotom zewnętrznym. 
Od tej sytuacji może być jeden wyjątek – jeżeli nasz maga-
zyn w znacznym stopniu jest zautomatyzowany, to własne 
służby techniczne zawsze powinny być w jego strukturze.

Posiadanie własnych służb technicznych (i generalnie 
wszelkich innych wspierających funkcjonowanie maga-
zynu) sprowadza się do bardzo prostej zasady. To są 

fachowcy w swoich dziedzinach. Skoro już ich zatrudniliśmy 
i im płacimy (czasem całkiem niemało), to ich po prostu  
SŁUCHAJMY. To są ludzie nie tylko od wykonywania 
naszych poleceń. Zatrudniamy ich po to, aby w swojej 
specjalności to oni powiedzieli nam, co i jak powinno być 
zrobione. I najważniejsze – dlaczego.

Skoro o służbach mowa – BHP. Tak, wiem – wielu z nas 
traktuje ich jak natrętów, którzy chodzą i wymuszają na nas 
jakieś z naszego punktu widzenia nieefektywne zadania 
mające negatywny wpływ na wydajność pracowników. Lub 
stwierdzają, że używany sprzęt już się zużył i trzeba kupić 
nowy. Albo znaleźli fenomenalnie wygodne buty robocze 
po 240 PLN za parę zamiast tych po 60 PLN, które teraz 
kupuję. Znamy to? Znamy.

redaktor naczelny  
„Nowoczesnego Przemysłu”

Czy pracę na antresoli, rusztowaniach i rucho-
mych podestach roboczych można uznać za prace 
na wysokości?

Jeżeli zewnętrzne elementy antresoli nie są osło-
nięte ze wszystkich stron, co najmniej 1,5-metro-
wymi ścianami lub ścianami oszklonymi oknami, 
a osłonięte są jedynie balustradami na wysokości 
1,1 m nad poziomem podłogi, należy taką pracę 
uznać jako pracę na wysokości. Gdy na zewnętrz-
nych elementach antresoli ustawione są regały, 
półki do wysokości 1,5 m, wtedy takich prac 
na antresoli nie zaliczamy do prac na wysokości. 
Jeśli natomiast – ze względu na rodzaj i warunki 
wykonywania prac na wysokości – zastosowanie 
balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne 
skuteczne środki ochrony pracowników przed 
upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju 
i warunków wykonywania prac.

 // R A FA Ł WA SIL E WSKI

Dotknę teraz delikatnego problemu. Dobre ubrania robocze, 
buty, rękawiczki, kaski, okulary – to często faktycznie nie są 
tanie rzeczy. Z drugiej strony mam np. „owocowe czwartki” 
itp. inicjatywy. Absolutnie nie jestem ich przeciwnikiem. 
Mało tego – te owocowe dni powinny trwać cały tydzień. 

https://www.linkedin.com/in/rafal-wasilewski/
https://www.linkedin.com/in/rafal-wasilewski/
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I to też pozytywnie wpłynęłoby na bezpieczeństwo w maga-
zynie, bo nasi współpracownicy po prostu dobrze by się 
w nim czuli. Niemniej powinniśmy określić priorytety. 
Jeżeli nie stać mnie na wszystko, to w pierwszym rzędzie 
zabezpieczam możliwie najwyższej jakości wyposażenie 
osobiste współpracowników, żeby czuli się dobrze przez 
cały czas pracy. To wprost proporcjonalnie wpływa na ich 
efektywność i wydajność pracy. A jej wzrost i utrzymanie 
na wysokim poziomie to przecież jeden z naszych priorytetów.

Między innymi dlatego musimy z wszystkimi służbami 
wspierającymi bezpieczeństwo w magazynie rozmawiać, 
słuchać ich i wspólnie wypracowywać kompromisy.

Oczywiście nie w każdej sytuacji kompromis jest możliwy. 
Te sytuacje opisują Kodeks pracy, procesy i procedury eks-
ploatacji infrastruktury i wyposażenia technicznego. Tutaj 
naprawdę musimy być zero-jedynkowi. Koniec miękkiej 
gry. Albo pracujemy i eksploatujemy zgodnie z procedurą 
i mamy na to dokumenty, albo mamy problemy. 

Ważne jest też, aby dokument nie był jedynie „papierkiem”. 
W sytuacji naprawdę kryzysowej (ciężkiego wypadku, 
katastrofy etc.) poza kontrolą dokumentów będzie kontrola 
i rozmowa z naszymi współpracownikami. I bardzo szybko 
okaże się, czy nasza dokumentacja odzwierciedla rzeczy-
wistość, czy też była tworzona „dla świętego spokoju”.

Czy nasze zawodowe życie ma być jednym nieustającym 
stresem, co się stanie w razie „W”? Oczywiście, że nie. Poza 
tym, że powinniśmy stworzyć naszym współpracownikom 
możliwie najbardziej bezpieczne i komfortowe warunki 
pracy, sami też tak powinniśmy się w niej czuć. Co nam 
może zapewnić owo bezpieczeństwo, nie wspominając 
już o komforcie?

Proste – możliwie najlepiej skonstruowane procesy i najlepiej 
opisane procedury. To na „dzień dobry”. Kolejnym etapem 
jest ich egzekwowanie, audytowanie oraz bieżące admini-
strowanie nimi. Jak już będziemy mieć procesy i procedury, 
musimy zaznajomić z nimi naszych współpracowników. 
I powinniśmy mieć ten fakt udokumentowany. Musimy 
ich też zaznajamiać z każdą kolejną zmianą w procedurze 
lub procesie. Generalnie – parafrazując nieco woskowe 
przysłowie – i więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej 
krwi w boju – im więcej czasu poświęcimy na szkolenie 
naszych współpracowników, tym mniej będziemy mieli 
problemów związanych z realizowanymi przez nich obo-
wiązkami i z nimi samymi. 

Dobrze skonstruowane procesy i właściwie opisane proce-
dury są również najlepszym gwarantem bezpieczeństwa 
towaru w magazynie i szeroko pojętego bezpieczeństwa 

informatycznego. Oczywiście pod warunkiem, że są 
egzekwowane.

Tutaj dochodzimy do clou tematu. Bezpieczeństwo w maga-
zynie logistycznym może wspierać i wspiera wyposażenie 
techniczne – kamery, czujniki, bramki etc. Ale za każdym 
z tych elementów wyposażenia technicznego stoi czło-
wiek. Człowiek, który poza tym, że jest odpowiedzialny 
za kreację i realizację polityki bezpieczeństwa, jest też jej 
podstawowym beneficjentem.

Pisałem o wyposażeniu osobistym współpracowników, 
o służbach wspierających bezpieczeństwo w magazynie, 
o procesach i procedurach. Pisałem po prostu o LUDZIACH. 
Nic i nikt nie zastąpi nam świadomych i zmotywowanych 
współpracowników. Dlatego jeśli chcemy mieć bezpieczny 
magazyn logistyczny, to poza wyposażeniem go w odpo-
wiednią infrastrukturę (niekoniecznie w opcji „niezbędne 
minimum”), stworzeniem odpowiednich procedur, pro-
cesów i właściwych struktur powinniśmy maksimum 
wysiłku włożyć w szkolenie i zmotywowanie własnego 
zespołu współpracowników. Bo to oni będą eksploato-
wać infrastrukturę i wyposażenie magazynu. I albo będą 
to robić świadomie, zgodnie z procedurami i procesami, 
albo będą to robić tak, jak im się będzie chciało. Dla nas 
oznacza to jedno – na pewno dodatkowe koszty związane 
z niewłaściwą eksploatacją (zużycie, awarie etc.), dodat-
kowe koszty związane np. ze zwolnieniami lekarskimi 
powstałymi nie tylko na skutek wypadków, ale również 
na skutek np. niewłaściwej ergonomii stanowiska pracy 
i braku nad tym nadzoru.

Dlatego jeszcze raz podkreślam ciężar gatunkowy szkole-
nia i motywowania współpracowników. Prawda jest taka, 
że to nie wyposażenie, kamery, czujniki czynią magazyn 
bezpiecznym. Bezpieczeństwo w magazynie logistycznym 
jest wypadkową wiedzy i motywacji jego załogi. Chcąc praco-
wać w takim magazynie (czego wszystkim szczerze życzę), 
na ten aspekt powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Jak 
w takim razie, dochodząc do takiego wniosku, skalkulować 
ryzyko? Na to pytanie każdy zarządzający musi sobie sam 
odpowiedzieć. Wiadomo, że zdrowie i życie jest wartością 
bezcenną. Mury można odbudować, sprzęt i towar kupić. 
Życia się nie odzyska. Kieruję się tą wskazówką, starając 
się, aby swoim współpracownikom zapewnić maksymalny 
komfort pracy. Szkoląc i motywując współpracowników, 
dbając o ich wyposażenie osobiste, daję im równocześnie 
sygnał, że są dla mnie ważni, że traktuję ich podmiotowo, 
a nie przedmiotowo. To sprawia, że są nie tylko wydajni 
w pracy, ale również kreatywni, wiedząc, że ich uwagi 
i sugestie zawsze są analizowane i brane pod uwagę. 
A to wszystko przekłada się na ich efektywność. Życzę 
bezpiecznej pracy. //
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BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES KORESPONDENCYJNY - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź

DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 ŁódźWWW.PROTEKT.PL

✓ dedykowane
    pracom na wysokości

EN 397:2012+A1:2012  
EN 50365: 2002 

✓ Przeznaczone do prac
przy instalacjach niskiego napięcia
do 1000V AC lub 1500V DC

Made in Poland
by PROTEKT

AKCESORIA DODATKOWE

osłona twarzy
z poliwęglanu

osłona twarzy
siatkowa

ochronniki słuchu ochronniki słuchu
elektroizolacyjne

ZESKANUJ 
KOD

DOSTĘPNE KOLORY

✓ Lekka i wytrzymała
konstrukcja z tworzywa 
ABS; waga tylko 430 g 

✓ Zakres regulacji
obwodu więźby 51-63 cm  

✓ Obrotowa lub stała
ergonomiczna więźba

✓ Regulowany, 4-punktowy 
pasek podbródkowy

-30°
✓ LD - Odporność 
na zgniatanie boczne

-30°
✓ Testowany w bardzo
niskiej temperaturze (-30°C)

-30°
✓ Odporność
na uderzenie

Przemysłowe
hełmy ochronne
ATRA 10 elektroizolacyjny

ATRA 10V wentylowany
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JAK NIE ZGINĄĆ W GĄSZCZU 
REGULACJI PRAWNYCH?
// Doświadczenie pokazuje, że użytkownicy wielu zakładów i obiektów, w których 
zachodzi konieczność magazynowania substancji niebezpiecznych, borykają się 
z odpowiedzią na pytanie: „czy i od jakiej objętości przechowywanie konkretnego 
związku podlega dozorowi UDT?” W artykule poruszam najważniejsze kwestie zwią-
zane z tzw. zbiornikami magazynowymi dozorowymi. 

Co zrobić, gdy nie jest się pewnym tego, w jakich przypad-
kach zbiorniki bezciśnieniowe podlegają dozorowi UDT? 

Po zetknięciu się z gąszczem zapisów prawnych część firm 
przyjmuje postawę asekuracyjną, decydując się na objęcie 
dozorem większej grupy mediów. Inne firmy, jak tylko mogą, 
ograniczają kontakty i zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicz-
nego – wynika to niejednokrotnie z obawy o skomplikowany 
przebieg procedury, o ilość poświęconego czasu czy koszty. 

W takich sytuacjach ratunkiem może okazać się wsparcie 
praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z wieloma 
przypadkami magazynowania substancji niebezpiecz-
nych w różnych branżach oraz uzgadniają dokumentacje 
techniczno-projektowe zbiorników już na etapie produk-
cji. Bazując na doświadczeniu, są oni w stanie działać 
zdecydowanie szybciej i przede wszystkim w sposób  
sprawdzony i pewny.

Autor // MGR INŻ.  SZCZEPA N GORBACZ

Wieloletni praktyk i ekspert w dziedzinie zbiorników z tworzyw 
sztucznych, komplementariusz, prezes zarządu AMARGO.

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE 
DOZOROWE NA ŻRĄCE, TRUJĄCE 
I NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE –
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ZBIORNIKI DOZOROWE – WIELE PYTAŃ 
BEZ JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI

Pierwszym aktem prawnym określającym warunki tech-
niczne, jakie powinny spełniać zbiorniki magazynowe 
bezciśnieniowe przeznaczone do przechowywania mate-
riałów trujących i żrących, jest Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. [1]. Omówione w nim 
zostały zagadnienia związane z warunkami technicznymi 
dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwa-
rzania, badania, eksploatacji, naprawy i modernizacji  
zbiorników.

W pkt 2 § 3 dokumentu pojawia się definicja materiałów 
trujących i żrących jako substancji i preparatów chemicz-
nych zaklasyfikowanych na podstawie odrębnych przepi-
sów jako niebezpieczne, czyli bardzo toksyczne, toksyczne, 
szkodliwe albo żrące. Jest to zrozumiałe, jednak rodzi się 
pytanie, jakie opracowania stanowią „odrębne przepisy” 
i jakie dane jesteśmy w stanie w nich odnaleźć. Niestety, 
wzmianki o konkretnych nazwach handlowych popularnych 
związków czy też mieszanin będących w powszechnym 
obrocie handlowym i stosowanych w wielu gałęziach 
przemysłu nie znajdziemy ani w formie załącznika, ani też 
odniesienia do innego aktu prawnego. Mamy zatem wiele 
pytań, które często pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi.

Zagadnienie materiałów trujących i żrących jest o tyle 
szerokie, że zgodnie z tab. 1. magazynowanie czynnika 
określonego jako „bardzo toksyczny” kwalifikuje się do 
procedury UDT (dozór techniczny uproszczony) nawet 
przy pojemnościach poniżej 60 dm3. Dokładne sprecyzo-
wanie rodzaju pojemników, które podlegają dozorowi UDT, 
bywa jednak trudne ze względu na brak czytelnych definicji. 
Jako jedyne kryterium przyjmuje się bowiem pojemność, 
w wyniku czego nawet ta niewielka klasyfikuje się do pro-
cedury dozoru uproszczonego. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o kolejnym rozporządzeniu [2], 
które wskazuje, iż dozorowi technicznemu podlegają 
dodatkowo (oprócz opisanych w cytowanej wcześniej 
tablicy rozporządzenia) zbiorniki przeznaczone do maga-
zynowania materiałów ciekłych zapalnych o temperaturze 
zapłonu do 61°C i przy ilości czynnika powyżej 1000 dm3. 
Specjalistyczne jednostki i obszary dozoru technicznego, 
jakimi są Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy 
Dozór Techniczny, na cele niniejszego artykułu zostaną 
pokrótce wskazane lub całkowicie pominięte.

CZY KARTY CHARAKTERYSTYKI 
SUBSTANCJI DAJĄ NAM ODPOWIEDŹ?

W kontekście oceny, czy zbiornik przeznaczony do maga-
zynowania konkretnego medium będzie podlegał dozorowi 
technicznemu, osoby, którym przypadło podejmowanie 
decyzji z ramienia Zamawiającego (najczęściej jest to 
technolog, szef utrzymania ruchu lub szef działu inwestycji 
i planowania), próbują szukać odpowiedzi w kartach charak-
terystyki substancji. I jest to bardzo intuicyjny krok, niestety 
w opracowaniach tych nie znajdują oni użytecznych danych. 
Podstawowym celem kart charakterystyki substancji nie-
bezpiecznych jest bowiem informowanie o potencjalnych 
zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), 
a także metodach zapobiegania tych zagrożeń i procedu-
rach, jakie należy wdrożyć w razie wystąpienia skażenia. 

I znowu wracamy do formy wsparcia, jaką jest czerpanie 
z wiedzy producenta zbiorników lub samego źródła – Urzędu 
Dozoru Technicznego – i ich doświadczenia w interpretacji 
przepisów. Z pewnością podejmowanie decyzji o pod-
daniu zbiornika dozorowi UDT byłoby łatwiejsze, gdyby 
w przyszłości dokonano rewolucji w przepisach branżo-
wych i stworzono zbiorczy katalog substancji, których 
magazynowanie w określonej ilości wymaga uzgodnień 
z Urzędem Dozoru Technicznego. 

Tab. 1. //  Formy dozoru technicznego zależnie od czynnika roboczego i pojemności zbiornika [1].

Rodzaj czynnika 
roboczego  
w zbiorniku

Pojemność zbiornika

V < 60 dm3 60 dm3 ≤ V < 1 m3 1 m3 ≤ V < 5 m3 V ≥ 5 m3

Bardzo toksyczny U O P P

Toksyczny U O P P

Szkodliwy U U O P

Żrący U O O P
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INWESTYCJA W ZBIORNIK CHEMOODPORNY 
DOZOROWY – PROCEDURY PRZEDPRODUK-
CYJNE ORAZ PRODUKCJA ZBIORNIKA 
MAGAZYNOWEGO UDT

Gdy wiemy już, że substancja, która będzie przechowywana 
w zbiorniku magazynowym, została zakwalifikowana jako 
niebezpieczna, zbiornik taki podlegać będzie obligatoryjnie 
dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Paragraf 3 cyto-
wanego na początku artykułu rozporządzenia wskazuje 
na praktycznie wszystkie rodzaje zbiorników bezciśnienio-
wych i niskociśnieniowych, niezależnie od usytuowania, 
konstrukcji, czy też charakteru ciśnienia pracy. Są to zatem 
zbiorniki magazynowe bezciśnieniowe oraz niskociśnie-
niowe w których:

• ciśnienie robocze bez uwzględnienia ciśnienia hydrosta-
tycznego jest utrzymywane powyżej ciśnienia atmosfe-
rycznego, ale nie przekracza 0,5 bara (50 kPa), 

• do opróżniania bądź przepłukiwania zbiornika jest uży-
wany gaz o ciśnieniu do 0,5 bara (50 kPa).

Ze względu na to, że na rynku praktycznie nie ma standar-
dowych produktów oznaczonych jako dozorowe zbiorniki 
magazynowe o danej konfiguracji, słusznym rozwiązaniem 
będzie podjęcie współpracy ze specjalistyczną firmą, która 
w kompleksowy sposób doradzi, zaprojektuje, wyprodukuje 
oraz wykona montaż chemoodpornego zbiornika magazy-
nowego UDT. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, 
optymalną ścieżką działania będzie seria spotkań z eks-
pertem, który zbierze podstawowe dane charakteryzujące 
zbiornik i jego środowisko pracy, tj.:

• rodzaj i właściwości magazynowanego medium,
• wymagane wymiary i pojemność zbiornika,
• kształt (cylindryczny, prostopadłościenny, niestandardowy),
• miejsce posadowienia zbiornika – wewnątrz / na zewnątrz 

obiektu,
• temperaturę i warunki pracy zbiornika,
• konfigurację króćców i armatury.

W następnym etapie specjaliści przeprowadzą wizję 
lokalną, podczas której zinwentaryzują planowane miejsce 
posadowienia zbiornika oraz instalacji. Mając wszystkie 
niezbędne dane, będą mogli przedstawić inwestorowi kon-
cepcję lokalizacji i rozwiązania konstrukcyjnego, a po jej 
akceptacji wykonać finalną wersję opracowania uzupeł-
nioną o precyzyjne obliczenia statyczne zbiornika i inne 
dane niezbędne do realizacji projektu. 

Rozpoczęcie produkcji zbiornika magazynowego będzie 
możliwe dopiero po uzgodnieniu dokumentacji techniczno-
-projektowej w Urzędzie Dozoru Technicznego. Weryfikacji 

podlegać będą również kwalifikacje, udział w szkoleniach 
i certyfikaty osób realizujących produkcję zbiornika, a także 
zakres stosowanych do niej materiałów.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA  
DOZOROWEGO ZBIORNIKA MAGAZY- 
NOWEGO – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?

W przypadku, gdy pojemność zbiornika przekracza 1 m3 dla 
cieczy żrących i bardzo toksycznych, należy przewidzieć 
wykonanie odrębnego zabezpieczenia przed przenikaniem 
czynnika roboczego do gruntu oraz do wód powierzch-
niowych i gruntowych. Wynika to z zapisu § 11.1. Rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. 
Ochronę zbiornika można zrealizować poprzez:

• wykonanie konstrukcji zapewniającej podwójną ściankę 
zbiornika (tzw. zbiornik dwupłaszczowy) oraz system 
monitorowania przestrzeni międzyściankowej,

• zbiornik rezerwowy,
• chemoodporną wannę wychwytująco-zabezpieczającą,
• inne, dużo rzadziej stosowane w praktyce inżynierskiej 

rozwiązania, takie jak hermetyczne wydzielone pomiesz-
czenie, system geomembran czy obwałowań.

W celu spełnienia wymagań rozporządzenia i dobrania 
optymalnego technicznie i ekonomicznie rozwiązania 
zabezpieczającego warto zwrócić się o poradę ekspertów, 
zwłaszcza jeśli mówimy o wspólnej tacy wychwytującej 
i jej wymaganej pojemności roboczej. 

PROCEDURY POPRODUKCYJNE 
ZBIORNIKA DOZOROWEGO

Po wyprodukowaniu dozorowego zbiornika magazy-
nowego zostaje on poddany próbom kontroli jakości 
po stronie producenta i przy udziale inspektorów Urzędu 
Dozoru Technicznego. Procedura kontroli jakości zbiornika  
obejmuje:

• przeprowadzenie prób szczelności metodą iskrowania 
i hydrostatyczną,

• zależnie od potrzeb: wykonanie badań ultradźwiękowych 
lub prześwietlenia spoin.

Po pozytywnym wyniku prób zbiornik zostaje trwale oce-
chowany i zyskuje indywidualny numer seryjny. Wówczas 
wytwórca przygotowuje „paszport zbiornika”. Wyproduko-
wany zbiornik jest transportowany w miejsce posadowienia, 
montowany, łączony z instalacjami i przygotowywany do 
kolejnej, ostatniej już, próby szczelności u klienta. W ramach 
testu zbiornik początkowo wypełnia się wodą, a następ-
nie – ze względu na inny ciężar właściwy i temperaturę 
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– roboczym medium właściwym. Pomyślne wykonanie 
prób zostaje zwieńczone spisaniem protokołów wykonania 
czynności dozoru technicznego – badania sprawdzającego. 
Na zamawiającym ciąży jeszcze obowiązek przygoto-
wania indywidualnej instrukcji eksploatacyjnej zbiornika 
i zgłoszenie go do czynnej eksploatacji. Niezwykle ważne 
jest, by instrukcje były przygotowywane z uwzględnieniem 
warunków panujących w danym zakładzie przemysłowym. 
Mamy tu na myśli połączenie systemów sterowania, moni-
toringu, powiadomień czy analizy temperatur, przepływów 
oraz obowiązujących procedur postępowania podczas 
załadunku i rozładunku zbiorników. Jest to szczególnie 
istotne przy wymagających mediach, takich jak np. stężony 
ług sodowy (50%), który w niskiej temperaturze krystali-
zuje. Instalacja i zbiornik muszą być zatem odpowiednio 
dostosowane do warunków pracy, a procedury i instruk-
cje powinny przewidywać odpowiedni tok postępowania 
poprzedzającego przyjęcie substancji.

W tym miejscu pokrótce poruszę proces napełniania 
zbiorników magazynowych, zwłaszcza z cystern typu TIR, 
który wymaga dodatkowych czynności i uzgodnień. Mamy 
tu na myśli specjalne stanowisko, na które podjeżdża 
autocysterna i podpina węże do rozładunku, dodatkowo 
zabezpieczone przed przypadkowym wyciekiem. System 
połączonego układu rur, zaworów, sygnalizatorów i węży 
określa się mianem tzw. UNO, czyli urządzenia napełniająco-
-opróżniającego. Zespół wymienionej armatury i instalacji 
podlega wedle Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 
20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urzą-
dzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transporto-
wych (z późniejszymi zmianami) uzgodnieniu i zgłoszeniu 
w jednostce Transportowego Dozoru Technicznego – TDT. 

Wracając do instrukcji eksploatacyjnej, skuteczną pomoc 
w zakresie merytorycznego opracowania dokumentu można 
uzyskać u producenta zbiornika, który niejednokrotnie ma 
szeroką wiedzę nt. zagadnień z zakresu technologii produk-
cji przemysłowej oraz wymagań prawnych w kontekście 
dokumentu. Zatwierdzenia instrukcji eksploatacyjnej, a tym 
samym dopuszczenia zbiornika do ruchu czynnego dokonuje 
w oparciu o Ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 
technicznym (art. 14.) organ właściwej jednostki dozoru 
technicznego. W przyszłości pozostaną do wykonywania 
jedynie przeglądy okresowe i rewizje.

ZBIORNIK TO NIE WSZYSTKO

Pojawienie się w zakładzie zbiornika magazynowego sub-
stancji żrących czy też trujących pociąga za sobą dodatkowe 
obowiązki. Należy przeanalizować, czy i jakiego rodzaju 
gazy i opary powstają w zbiorniku, zwłaszcza podczas 
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jego napełniania. W takim przypadku należy przewidzieć 
i dobrać specjalistyczne układy oczyszczania gazów 
i oparów powstających w zbiorniku. W zależności od ich 
ilości, typu i stężenia dobiera się odpowiednie rozwiązanie. 
Mogą nimi być: absorbery – tzw. płuczki wodne – czę-
sto praktykowane w układzie zbiorników kwasu solnego 
o znacznej pojemności (30÷50 m3 + baterie takich zbior-
ników, np. 3–6 sztuk). Przy mniejszych układach, zwartej 
zabudowie i braku przestrzeni instalacyjnej oraz przy 
lokalizacji wewnątrz i małej wydajności stosowane są filtry 
z sorbentami. W każdym przypadku należy odpowiednio 
i rozważnie dobrać układ odpowietrzenia oraz zaworów 
napowietrzająco-odpowietrzających, mając przy tym 
na względzie, że zbiornik magazynowy jest konstrukcją 
bezciśnieniową, a to znaczy, że zakres dopuszczalnych 
wahań nadciśnienia i podciśnienia nie powinien przekro-
czyć: 0,035 bara nadciśnienia i 0,0025 bara podciśnienia. 

KULTURA EKSPLOATACJI  
I JEJ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO 
MAGAZYNOWANIA CHEMIKALIÓW

Wykonanie całej instalacji, począwszy od zaprojektowania 
systemu aż do napełnienia, to oczywiście zadanie dla spe-
cjalistów. Kluczowy wpływ na bezpieczeństwo późniejszej 
pracy zbiorników magazynowych oraz współistniejących 
z nimi instalacji, rurociągów itp. ma kultura eksploatacji 
i świadomość zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce. Jest 
to temat do szerszego omówienia, ale należy o nim wspo-
mnieć w kontekście nowoczesnych materiałów i technologii 

wykonania zbiorników, w tym chemoodpornych zbiorników 
z tworzyw sztucznych np. z grupy poliolefin. Są to materiały 
o innej specyfice i wymaganiach eksploatacyjnych w sto-
sunku do znanych wszystkim zbiorników stalowych. Warto 
zatem zgłębiać wiedzę w tym zakresie, zarówno podczas 
specjalnych szkoleń, jak i spotkań w gronie ekspertów 
z danej branży. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa i prawidłowego 
funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. //

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki 
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do 
magazynowania materiałów trujących lub żrących.

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. 
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegają-
cych dozorowi technicznemu

Inne ustawy i rozporządzenia dotyczące zbiorników 
dozorowych:
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń ciśnieniowych,

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Warszawa,  
10 kwietnia 2019 r.)
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             PANATTONI PARK TRICITY SOUTH II 
             W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Lokalizacja: Pruszcz Gdański 
Łączna powierzchnia: 64 000 m2 

Obiekt Fulfillment Center dla LPP Logistics dostarczony przez 
Panattoni – lidera rynku nieruchomości przemysłowych 
w Europie – będzie przeznaczony do obsługi e-commerce 
i jest obecnie największym tego typu magazynem w sieci 
dystrybucji Grupy LPP. Na powierzchni liczącej łącznie  
64 000 m2 pomieści do 6 mln sztuk odzieży i akcesoriów, 
a dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zaawan-
sowanej automatyki magazynowej będzie mógł realizować 
do 100 000 wysyłek dziennie i tyle samo zwrotów. Magazyn 
wyposażono w automatyczną linię przenośników o długości 
400 m, która połączona jest z sorterem wysyłkowym typu 
cross-belt, umożliwiającym szybkie i dokładne grupowanie 
oraz transport gotowych paczek. 

             PANATTONI  
             DLA CORNING INCORPORATED 

Lokalizacja: Mszczonowo pod Warszawą
Łączna powierzchnia: ponad 20 000 m2 

Fabryka dla twórcy i wiodącego na świecie producenta 
niskostratnych światłowodów powstała w podwarszaw-
skim Mszczonowie. Budynek został dostosowany do 
specyficznych wymagań produkcyjnych firmy Corning 
w zakresie produkcji niskostratnych włókien światłowodo-
wych. Inwestycja pozwoli sprostać rosnącemu zapotrze-
bowaniu na szybkie połączenia w Europie oraz okolicznych 
regionach. Nowy obiekt spełnia ściśle określone przez 
Corning parametry dotyczące środowiska, bezpieczeń-
stwa i optymalizacji procesu produkcyjnego, m.in. obszar 
produkcyjny o dużej wysokości, HVAC i ulepszone usługi  
procesowe.

            PANATTONI DLA MEDIA EXPERT  
            W CENTRAL EUROPEAN LOGISTICS HUB

Lokalizacja: Łódź 
Łączna powierzchnia: 232 000 m2 

Nowa hala została otwarta 2 września w Łodzi i dołączyła 
do stojącego już tam budynku kompleksu dystrybucji 
Media Expert oraz nowej hali ukończonej przed rokiem. 
Trzy budynki zajmują łącznie 232 000 m2. Lokalizacja 
w centralnej części kraju (przy autostradzie A1) pozwala 
optymalizować logistykę i skracać czas dostaw zarówno 
do klientów indywidualnych – e-commerce, omnichannel 
–  jak i sklepów stacjonarnych. 

             BIAWAR

Lokalizacja: Białystok
Łączna powierzchnia: 10 000 m2 

Nowa hala dla przemysłu grzewczego wybudowana została 
w Białymstoku, niespełna rok po podpisaniu umowy 
ze spółką Unobep. Budynek powstał z zachowaniem 
najwyższej jakości technicznej. Nowa hala produkcyjna 
została wyposażona w gruntowe i powietrzne pomy ciepła.  
To urządzenie grzewcze, które oddaje energię pozyskaną ze 
środowiska do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. Jest to ekologiczne źródło ciepła, pozy-
skujące nawet 75% energii ze środowiska naturalnego. Tym 
samym pompa ciepła nie tylko pozwala nam na ogrzewanie 
budynku, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do środowiska.

             NEONET PANATTONI PARK 
             ŁÓDŹ-PABIANICE

Lokalizacja: Pabianice pod Łodzią
Powierzchnia: 44 000 m2, z możliwością ekspansji 
o kolejne 20 000 m2

Panattoni zrealizował magazyn centralny dla Neonet 
w ramach Panattoni Park Łódź-Pabianice, w transakcji 
najmu pośredniczyła firma doradcza Colliers International. 
Jednym z najważniejszych zadań nowego magazynu będzie 
obsługa e-commerce. Bliskość drogi S14 oraz położenie 
ok. 35 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2 stwarzają 
doskonałe warunki dla obsługi klientów Neonet.

             ROZBUDOWA FABRYKI KONGSBERG  
             W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

Lokalizacja: Brześć Kujawski
Powierzchnia: Dobudowano 6000 m2 do obecnych 16 000 m2

Do 16 000 m2 dostarczonych przez Panattoni w 2018 r. 
przedsiębiorstwo dobudowało kolejne 6000 m2, a cały 
proces odbywał się przy zachowaniu ciągłości produkcji 
istniejącego zakładu. Firma Kongbserg jest wiodącym 
dostawca technologii motoryzacyjnej. Zakład firmy Kongb-
serg znajduje się w doskonałej lokalizacji, w bezpośrednim 
sąsiedztwie autostrady A1 – łączącej północną i południową 
granicę Polski – ok. 80 km od geograficznego środka kraju. 

             PANATTONI BUDUJE  
             BTO (BUILD-TO-OWN) 

Lokalizacja: Robakowo pod Poznaniem 
Łączna powierzchnia: 32 000 m2 
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Deweloper przygotuje m.in. ok. 23 000 m2 pod zauto-
matyzowany proces sortowania paczek, który odbywać 
będzie się na trzech poziomach. Ponadto w realizacji 
znajdzie się ok. 300 doków przeładunkowych. Zgodnie 
z wymaganiami klienta Panattoni wzmocni także nośność 
posadzki. W obiekcie zatrudnienie znajdzie ponad  
800 osób. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą 
BREEAM, zostanie wyposażona m.in. w fotowoltaikę  
o mocy 900 kWp i pompy ciepła.

             BESTSECRET W PANATTONI PARK 
             SULECHÓW III

Lokalizacja: Sulechów
Powierzchnia: 90 000 m2, z możliwością ekspansji 
o kolejne 42 000 m2 

BestSecret to wiodący niemiecki gracz i właściciel sklepu 
internetowego o tej samej nazwie, dostarczający towary do 
27 krajów w Europie. Kluczowym atutem Sulechowa jest 
bliskość granicy z Niemcami, a niecałe 7 km od inwestycji 
przebiega droga S3. Inwestycja będzie oddawana etapami 
od stycznia do czerwca 2023 r. i przejdzie certyfikację 
metodą BREEAM na poziomie Excellent.

             PROPCO DLA DPD POLSKA

Lokalizacja: Bolesławiec
Łączna powierzchnia: 2500 m2 

W Bolesławcu powstanie nowoczesny obiekt typu BTS, 
który PROPCO zrealizuje na potrzeby DPD Polska Sp. z o.o., 
lidera polskiego rynku kurierskiego. Nieruchomość dostar-
czy na rynek 2500 m2 powierzchni magazynowo-biurowej. 
Obiekt zlokalizowany będzie bezpośrednio przy drodze 
krajowej nr 94 w zachodniej części Bolesławca.

             GTV W PARKU LOGISTYCZNYM  
             MLP PRUSZKÓW II

Lokalizacja: Pruszków pod Warszawą
Łączna powierzchnia: 32 000 m2 

Firma GTV jest międzynarodowym producentem akce-
soriów meblowych i oświetlenia LED. Budowa nowego 
obiektu rozpoczęła się w sierpniu br., a jego przekazanie do 
użytkowania planowane jest w kwietniu 2023 r. W zawartej 
transakcji doradzała firma AXI IMMO. W budynku na cele 
magazynowe będzie przeznaczone ponad 30 200 m2, 
a duże nowoczesne przeszklone przestrzenie biurowe 
zajmą kolejne 1650 m2. 

             PANATTONI PARK  
             RZESZÓW NORTH

Lokalizacja: Rzeszów
Powierzchnia magazynu e-commerce: 69 000 m2 

Panattoni na półmetku realizacji Fulfillment Center  
dla LPP – największej firmy odzieżowej w regionie CEE – 
które zajmie 69 000 m2 w ramach Panattoni Park Rzeszów 
North. Budowa nowoczesnego magazynu e-commerce 
ruszyła w styczniu br., a zakończenie inwestycji planowane 
jest już na koniec roku. Inwestycja pozwoli na obsługę 
100 000 zamówień dziennie i wsparcie sprzedaży inter-
netowej w Niemczech, Czechach oraz na Węgrzech i Sło-
wacji. Panattoni przygotuje m.in. 5000 m2 powierzchni 
pod automatyczną linię przewoźników. Do końca roku 
powierzchnia dostarczona przez dewelopera dla LPP 
przekroczy 170 000 m2.

Sprawdź najnowsze inwestycje 
na naszym portalu. //
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// Ponad 100 obiektów na indywidualne 
zamówienie wybudowało już Panattoni  
w Europie Centralnej. Wśród nich 
pierwszą zeroemisyjną fabrykę dla 
firmy Danfoss Poland w Grodzisku 
Mazowieckim. Popularność BTS-ów 
rośnie, bo znacząco optymalizują  
procesy w firmie, są tańsze w eks-
ploatacji i obniżają emisję CO2. 

BTS-Y ZMIENIAJĄ 
BUDOWNICTWO 
PRZEMYSŁOWE

P rojekty realizowane zgodnie ze specyfikacjami tech-
nicznymi najemcy są szczególnie korzystnym roz-

wiązaniem dla inwestorów, którzy prowadzą działalność 
produkcyjną i mają wysokie wymagania dotyczące infra-
struktury obiektu. W ramach Panattoni już od 14 lat działa 
grupa BTS, która skutecznie wspiera klientów w najbardziej 
skomplikowanych realizacjach, efektywnym zmniejszaniu 
kosztów eksploatacyjnych oraz – co staje się coraz bardziej 
istotne – pomaga w osiąganiu ich celów klimatycznych.

BUDYNEK NET ZERO

Normą są nowoczesne rozwiązania, które podnoszą efek-
tywność energetyczną samego budynku i zmniejszają opera-
cyjny ślad węglowy. Począwszy od zwiększenia izolacyjności 
jego ścian i dachów, przez stosowanie wentylacji z reku-
peracją, oświetlenia LED czy pomp ciepła, po strefowanie 
i zaawansowane systemy zarządzania energią elektryczną. 
Konstrukcje dachów są przygotowywane pod instalację 
fotowoltaiki, a dostawcy energii dobierani pod kątem OZE.  

Tak stało się w przypadku fabryki firmy Danfoss Poland 
w Grodzisku Mazowieckim. Osiągnięcie zeroemisyjności 
było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu rozwiązań, które 
pozwalają na odzysk ciepła z procesów produkcyjnych.  
System wentylacyjny z rekuperacją w hali produkcyjnej 
odbiera to ciepło i wykorzystuje ponownie do ogrzewania 
budynków oraz podgrzewania wody. Dodatkowo ciepło odzy-
skiwane jest z agregatów wody lodowej oraz ze sprężarek 
powietrza. Pozwala to efektywnie ogrzewać pomieszczenia 
i wodę zarówno na potrzeby procesów technologicznych, 

jak i ludzi. Deweloper zainstalował też pompy ciepła oraz 
elektryczne kotły kondensacyjne, które mają pokryć zapo-
trzebowanie na ciepło i energię w szczytowych okresach, np. 
zimą. Wszystkie instalacje grzewcze, chłodnicze i wentyla-
cyjne oraz wszystkie maszyny produkcyjne zasilane są przy 
tym wyłącznie zieloną energią elektryczną. Danfoss współ-
pracuje z dostawcą, którego miks składa się w 98% z OZE. 

ZRÓWNOWAŻONA BUDOWA 

Zwiększeniu efektywności energetycznej budynków przemy-
słowych towarzyszą działania zmierzające do ograniczenia 
zużycia wody i większego wykorzystania deszczówki czy 
wody szarej oraz mające na uwadze dobrostan pracowni-
ków – większy dostęp do światła dziennego, zielone strefy 
relaksu z siłowniami lub boiskami do gry, infrastruktura dla 
rowerzystów czy samochodów elektrycznych. Na terenie 
realizowanych fabryk Panattoni stosuje też liczne rozwiąza-
nia z zakresu utrzymania bioróżnorodności – od trawników 
krajobrazowych, przez łąki kwietne, po hotele dla owadów 
czy domki dla bezkręgowców i małych ssaków. W zrówno-
ważony sposób prowadzona jest też sama budowa fabryk. 
Pod uwagę brana jest efektywność dostaw materiałów 
i surowców – ich dostawcy wybierani są wśród lokalnych 
przedsiębiorców. Na coraz większą skalę stosuje się też 
materiały, które mają ekologiczne świadectwo pochodzenia. 

INWESTYCJA Z ZYSKIEM

Pod auspicjami Panattoni fabryki przechodzą prawdziwą 
metamorfozę. Budynki certyfikowane przez dewelopera 
– na poziomie BREEAM Excellent – cechuje mniejszy 
o 60% pobór mocy w stosunku do budynku bazowego oraz 
oszczędności rzędu co najmniej 50% w zakresie zużycia 
energii i wody. Firmy, które z nich korzystają, zdobywają tym 
samym przewagę konkurencyjną na rynku oraz wspoma-
gają walkę z ociepleniem klimatu. A same obiekty często 
stają się ich flagowymi inwestycjami. //

Artykuł przygotowany  
we współpracy z Panattoni
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// Sektor magazynowy po pierwszej połowie 2022 r. pozostaje w dobrej kondycji. 
Na rynku utrzymuje się wysoka aktywność najemców (3,7 mln m2; +12% r/r),  
którą generują głównie firmy z segmentów e-commerce, sieci handlowych  
i logistyki. Na koniec czerwca br. deweloperzy oddali kolejne 1,8 mln m2  
(+64% r/r), przy czym na rynku wciąż odczuwalny jest brak wolnej powierzchni. 
Wysoki współczynnik absorpcji wpływa na decyzje o rozpoczęciu nowych 
inwestycji, a wynik na poziomie 5,6 mln m2 (+56% r/r) obecnie realizowanych 
projektów jest najwyższą wartością odnotowaną w historii całego sektora. 
Firma AXI IMMO prezentuje podsumowanie pierwszego półrocza na rynku 
magazynowym w raporcie „Polski Rynek Magazynowy w I połowie 2022 r.”.

RYNEK MAGAZYNOWY Z REKORDOWĄ 
LICZBĄ PROJEKTÓW W BUDOWIE
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Po pierwszej połowie 2022 r. wolumen transakcji inwesty-
cyjnych z udziałem aktywów magazynowych zamknął 

się z wynikiem 0,7 mld EUR (-25% r/r). Niski rezultat jest 
skutkiem wysokiej bazy z 2021 r. oraz niskiej dostępności 
produktów na rynku. Dodatkowymi czynnikami wpływa-
jącymi na obecny stan pozostają rosnąca inflacja oraz 
wojna na Ukrainie, która dzieli inwestorów na dwie grupy 
interesariuszy. W pierwszej znajdują się podmioty dopiero 
poznające realia rynku nieruchomości w Polsce, w drugiej 
natomiast są fundusze, które od lat inwestują w krajowe 
aktywa. Przykładami tych aktywności są zakupy portfeli 
7R przez CTP (127 500 m2) czy Panattoni przez EQT Exeter 
(ok. 500 000 m2). Pomimo chwilowych zawirowań sytuacja 
w sektorze pozostaje stabilna. Produkty magazynowe 
w kolejnych kwartałach pozostaną interesującym aktywem 
przez wzgląd na rosnące stawki czynszu czy nadal wysoki 
popyt obserwowany na polskim rynku magazynowym.

Na zakończenie pierwszej poł. 2022 r. popyt brutto na rynku 
magazynowym w Polsce wyniósł 3,7 mln m2 (+12% r/r). 
Z kolei nowe umowy najmu i ekspansje (popyt netto) sta-
nowiły 68% całości, co odzwierciedla wynik na poziomie 
2,5 mln m2 (0% r/r).
 
W analizowanym okresie największą aktywność najemców 
zarejestrowano na Górnym Śląsku (725 000 m2), w regio-
nie Warszawy (620 000 m2) i Poznaniu (506 000 m2). 

Partner Zarządzająca,  
AXI IMMO

Podkreślany przez nas od kilku kwartałów brak 
jakościowych projektów magazynowych do kupienia 
od zaraz spowodował oczekiwany spadek wielko-
ści transakcji z udziałem tego sektora na rynku 
inwestycyjnym. Ewentualnych zmian i ponownego 
zainteresowania aktywami logistyczno-przemy-
słowymi należy spodziewać się bliżej końca bie-
żącego roku, kiedy to zostanie oddana znacząca 
część powierzchni będącej obecnie w budowie. 
W cenie pozostaną w pełni skomercjalizowane, 
spełniające wymagania ESG magazyny, które 
również otrzymały wysokie oceny w zakresie 
certyfikacji środowiskowych. Spodziewamy się 
także, że obiekty nieco starsze, ale zlokalizowane 
na kluczowych rynkach logistycznych będą musiały 
przejść proces modernizacji, aby utrzymać status 
inwestycji core i core+. Rosnące koszty budowy 
i wydłużający się średnio o 3–4 miesiące termin 
dostarczenia gotowych inwestycji magazynowych 
może mieć bezpośrednie przełożenie na wynik 
popytu na koniec 2022 r. Przy bardzo niskim pozio-
mie pustostanów rezultat na poziomie 4,5 mln m2 
wynajętej powierzchni zostanie odnotowany jako 
duży sukces. Nastroje w sektorze regulują także 
rosnące stawki czynszów i różnica w kosztach 
najmu pomiędzy nowymi projektami a tymi już 
istniejącymi. W kolejnych miesiącach roku spo-
dziewamy się kontynuacji tego trendu, przy czym 
duże znaczenie w tym zakresie będą miały ceny 
materiałów i wykonawstwa. Na koniec sektor 
magazynowy pozostaje pod czujną obserwacją 
inwestorów. Oczekujemy, że finalizacja procesu 
sprzedaży kilku dużych projektów będzie trady-
cyjnie miała miejsce w IV kw. roku.

 // REN ATA O SIECK A

Z kolei na rynkach poza tzw. wielką piątką na uwagę 
zasługują Trójmiasto (360 000 m2) i Polska Zachodnia 
(290 000 m2). W kontekście najciekawszych podpisanych 
transakcji w pierwszej poł. 2022 r. należy wskazać nową 
umowę podpisaną przez klienta z sektora e-commerce 
w Panattoni Park Sulechów III (88 500 m2), przedłużenie 
i ekspansję sieci handlowej w Segro Logistics Park Gliwice 
(65 300 m2) czy dwie transakcje z udziałem logistyków 
kolejno w Mapletree Wrocław I (przedłużenie; 64 000 m2) 
i P3 Poznań I (przedłużenie; 53 000 m2).

dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych  
i Logistycznych, AXI IMMO

Zarówno wolumen powierzchni oddanej w pierw-
szej poł. 2022 r., jak i skala projektów będących 
obecnie w realizacji są niemałym zaskoczeniem 
dla wszystkich obserwatorów rynku magazyno-
wego w Polsce. Zdecydowana większość spo-
dziewała się, że czynniki takie jak utrzymujące 
się wysokie cen materiałów budowlanych czy 
wynikające przez wojnę na Ukrainie trudności 
z łańcuchami dostaw wpłyną na niewielkie spo-
wolnienie w nowej podaży. Rynek magazynowy 
rozwija się dynamicznie w każdym zakątku Pol-
ski, zarówno w tzw. wielkiej piątce, jak i bardziej 
niszowych lokalizacjach, tj. w Kielcach, Opolu 
czy Radomiu.

 // A NN A G ŁOWACZ
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AXI IMMO

AXI IMMO oferuje usługi doradcze w zakresie 
nieruchomości komercyjnych, w tym: wynajem 
i zarządzanie powierzchniami magazynowymi 
i biurowymi, wyceny nieruchomości, a także zakup 
i sprzedaż gruntów inwestycyjnych. W ramach 
oferty firma świadczy usługi zarządzania łańcu-
chami B2B i B2C. Największym atutem AXI IMMO 
jest połączenie międzynarodowych standardów 
obsługi z rzetelną znajomością rynku lokalnego. 
Firma otrzymała tytuł najlepszej Lokalnej Agencji 
Roku w latach 2012–2019 i 2021 w prestiżowym 
konkursie CiJ Awards organizowanym przez maga-
zyn CEE CiJ Journal oraz nagrodę dla Najlepszego 
Zespołu w sektorze magazynowym w latach 
2016–2017. Więcej informacji o AXI IMMO na  
www.axiimmo.com.

Aktywność deweloperów na rynku magazynowym w dru-
gim kwartale br. wyniosła prawie 700 500 m2, co pozwo-
liło na uzyskanie wyniku 1,8 mln m2 (+63% r/r) na koniec 
czerwca 2022 r. i powiększenie całkowitych zasobów 
sektora do poziomu niemal 27 mln m2 (+25% r/r). W trójce 
makroregionów z największą nową podażą w pierwszej 
poł. 2022 r. znalazły się Poznań (prawie 333 000 m2), 
Polska Centralna (blisko 329 000 m2) oraz Górny Śląsk 
(ponad 295 000 m2). Natomiast wśród najciekawszych 
zrealizowanych projektów można wymienić największy ze 
zrealizowanych projektów w pierwszym półroczu 2022 r. 
Hillwood Bydgoszcz (BTS) o powierzchni 105 000 m2,  
P3 Poznań II (82 300 m2), Panattoni Park Sosnowiec III  
(78 000 m2), 7R Park Goleniów II (62 500 m2) czy Exeter 
Park Szczecin II (45 000 m2).
 
Na koniec czerwca 2022 r. według zapowiedzi deweloperów 
w trakcie realizowanych obecnie inwestycji znajduje się ponad 
5,3 mln m2 (56% r/r), czyli rekordowa w historii powierzchnia 
magazynowa w budowie. Najwięcej projektów w początko-
wych lub zaawansowanych fazach rozwoju jest na Górnym 
Śląsku (ponad 887 000 m2), w Polsce Zachodniej (niemal 
801 000 m2), a także w Warszawie (prawie 727 000 m2). 
Z kolei ok. 53% z obecnie realizowanej powierzchni to 
inwestycje spekulacyjne. Nowa podaż nieznacznie wpły-
nęła na poziom pustostanów, który na koniec czerwca br. 
wyniósł 3,4% (-2 p. proc. r/r). Najmniej powierzchni do wyna-
jęcia od zaraz znajduje się w Poznaniu (2,3%), a najwięcej 
na Górnym Śląsku (4,6%). Wysokie koszty budowy wpły-
wają na politykę cenową deweloperów, czego rezultatem 
jest wzrost stawek czynszów we wszystkich rodzajach 
projektów. Na rynku obserwuje się wzrost stawek średnio 
o 0,2–0,5 EUR/m2/miesiąc. //
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ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE 
ODPOWIEDZIĄ NA NIESTABILNY RYNEK 
ENERGETYCZNY I SUROWCOWY

// Wojna w Ukrainie z jej ekonomicznymi konsekwencjami oraz gwałtowne zaostrze-
nie polityki pieniężnej najprawdopodobniej wymusi spowolnienie gospodarcze. Już 
teraz jej cenowymi konsekwencjami są duże wahania cen ropy, gazu i energii elek-
trycznej. Zaistniała sytuacja oznacza także problemy podażowe dla polskiej gospo-
darki. Wojna psuje również nastroje przedsiębiorców, co pogarsza perspektywy dla 
inwestycji będących niezbędnym elementem dla rozwoju gospodarki. Przy ograni-
czonych zasobach kluczowym elementem jest zarządzanie nimi.

Autor // MGR INŻ.  M A RIOL A S AWCZUK

Współwłaścicielka i Wiceprezes Zarządu firmy inżyniersko-consultingowej MODUS Sp. z o.o.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego, ukończyła liczne kursy, szko-
lenia i zdała egzaminy państwowe w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Członek Zrzeszenia 
Audytorów Energetycznych, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 certyfikowa-
ny przez British Standards Institution (BSI), ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  
i Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Wiceprzewodnicząca Zarządu sekcji 
SIS-SG KIGEiT, Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet. Koordynuje i nadzoruje przeprowadzanie audytów 
energetycznych przedsiębiorstw wykonywanych przez MODUS Sp. z o.o. oraz wdrażanie modernizacji popra-
wiających efektywność energetyczną.
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Zarządzanie według R.W. Griffina to zestaw działań 
obejmujących m.in. planowanie, organizowanie, moty-

wowanie i kontrolę. Czynności te skierowane są na zasoby 
organizacji, wykorzystywane z zamiarem osiągnięcia jej 
celów. Każda organizacja w swoim działaniu wykorzy-
stuje zasoby, które są przedmiotem zarządzania. Do naj-
ważniejszych należą zasoby ludzkie, zasoby finansowe, 
środki trwałe i czas. Ostatnio coraz większego znaczenia 
nabierają zasoby środowiska naturalnego, w tym zasoby 
surowców energetycznych. 

Dlatego tak ważne jest, żeby dobrze zrozumieć, jak należy 
interpretować i pojmować zarządzanie energią. W celu 
zapewnienia możliwie najlepszej pozycji rynkowej konieczne 
jest umiejętne gospodarowanie posiadanymi przez przed-
siębiorstwo zasobami. Gdy firmy poszukują możliwości 
wzrostu swej konkurencyjności, a już wyczerpały proste 
metody ograniczania kosztów, istotnym elementem staje 
się zarządzanie energią i poprawa efektywności energe-
tycznej. Działania te powinny być priorytetem, zwłaszcza 
w okresie gwałtownych wzrostów cen paliw i energii. Dobrze 
poprowadzone pozwolą na osłabienie wpływu wzrostu 
cen na sytuację przedsiębiorstwa. 

CZY ŚWIADOMIE ZARZĄDZAMY 
ENERGIĄ W PRZEMYŚLE?

Zanim odpowiemy na zadane pytanie, przeprowadźmy 
kilka analiz aktualnego otoczenia gospodarczego zakła-
dów, celowości prowadzenia działań mających poprawić 
efektywność energetyczną oraz działań optymalizujących 
koszty zużycia energii w przedsiębiorstwach. Z wieloletniego 

doświadczenia audytorskiego wynika, że często działania 
w obszarze zarządzania energią w zakładach produkcyj-
nych nie są do końca przemyślane. Rzadko można mówić 
o długofalowych, wieloletnich planach poprawy efektyw-
ności energetycznej. Znacznie częściej wybór zakresu 
i kolejności wdrażanych modernizacji jest przypadkowy. 
Obserwuje się również zbyt małe zaangażowanie w pro-
ces poprawy osób decyzyjnych. W rezultacie uzyskiwane 
efekty są mniejsze niż możliwe do osiągnięcia.

CO DALEJ Z CENAMI ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I GAZU?

Prosta analiza danych publikowanych przez Towarową 
Giełdę Energii (TGE) pokazuje, w jaki sposób na przestrzeni 
ostatnich lat kształtowały się ceny energii elektrycznej i gazu. 

Z danych dostępnych na TGE wynika, że: 
1. Miesięczna cena średnioważona (BASE) energii elek-

trycznej wynosiła: 
• 07.2020 r. – 222,00 PLN/MWh
• 07.2021 r. – 378,00 PLN/MWh – wzrost procentowy 

rok do roku 70%
• 07. 2022 r. – 1125,94 PLN/MWh – wzrost procentowy 

rok do roku 198%

2. Miesięczna cena średnioważona (RDNg) gazu wynosiła: 
• 07. 2020 r. – 29,87 PLN/MWh
• 07.2021 r. – 172,05 PLN/MWh – wzrost procentowy rok 

do roku 476%
• 07.2022 r. – 824,40 PLN/MWh – wzrost procentowy rok 

do roku 379%

Wyk. 1. //  Miesięczne średnioważone ceny energii elektrycznej w latach 2009–2022 
(źródło: https://tge.pl/dane-statystyczne – TGE raport miesięczny za lipiec 2022 r.)

Lipiec 2022 | July 2022 Rynek Dnia Następnego  |  Day-Ahead Market

Średni miesięczny kurs EUR/ PLN  |  EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate

Ceny średnioważone  |  Weighted Average Prices

4,77
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235,86 190,53
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239,21Monthly Peak Price (EUR/MWh)

Miesięczne średnioważone ceny dla 24 godzin doby  |  Monthly 
Weighted Average Prices for particular hours  |  (PLN/MWh)

Średnioważone ceny tygodniowe  |  Weekly Weighted Average Prices  |  (PLN/MWh)
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Jak obrazują powyższe wykresy, ceny energii elektrycznej 
i gazu od początku 2021 r. nieustannie rosną. 

• Dla energii elektrycznej – wzrost procentowy rok do 
roku w 2021 r. wynosił 70%, a w 2022 r. 198%. 

• Dla gazu – wzrost procentowy rok do roku w 2021 r. 
wynosił 476%, a w 2022 r. 379%. 

Tak wielkie wzrosty świadczą o tym, że ceny prawdopo-
dobnie już nie wrócą do poziomu z początku 2021 r. i lat 

wcześniejszych. Na tę sytuację wpływają zarówno rosnące 
ceny paliw energetycznych, jak i wysokie ceny zakupu 
uprawnień do emisji (EUA). Do tak wysokich cen energii 
elektrycznej należy doliczyć jeszcze wysokie koszty jej 
dystrybucji, w tym między innymi koszt opłaty mocowej, 
która jest nowym składnikiem opłaty dystrybucyjnej wpro-
wadzonym w 2021 r. Duża niepewność dotycząca wzro-
stów cen związana jest również z szybko zmieniającymi 
się regulacjami, zarówno krajowymi, jak i na poziomie UE 
oraz ciągle trwającą wojną w Ukrainie.

Wyk. 2. //  Miesięczne średnioważone ceny gazu w latach 2015–2022 
(źródło: https://tge.pl/dane-statystyczne - TGE raport miesięczny za lipiec 2022 r.)

Lipiec 2022 | July 2022   Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu  |  Gas Day-Ahead and Intraday Market

Średni miesięczny kurs EUR/ PLN  |  EUR/PLN Monthly Average Exchange Rate

Zbiorcze statystyki sesji  |  Overall Monthly Statistics

PLN/MWh
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Wyk. 3. //  Proporcja między ceną gazu i en. elektr. w 2018 r. (źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z TGE)
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WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI  
CEN GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wykresy od 3 do 5 przedstawiają współczynnik proporcji 
między ceną gazu i energii elektrycznej. Jest to istotny 
parametr, ponieważ w Polsce energia elektryczna jest 
produkowana z węgla lub z gazu. Współczynnik ten 
obrazuje, jak w minionych latach zachowywały się ceny 
energii elektrycznej, w stosunku do ceny gazu. W latach 
2018–2021 współczynnik proporcji cen rynkowych gazu 
i energii elektrycznej był dosyć stabilny i wynosił od  

ok. 0,40 do 0,50. Z przeprowadzonych audytów wynika, 
że dla współczynnika proporcji mieszczącego się w tym 
zakresie modernizacje obejmujące np. instalację agre-
gatów kogeneracyjnych były opłacalne, ponieważ ich  
SPBT wynosiło ok. trzech lat. W roku 2020, w okresie 
bardzo niskich cen gazu, współczynnik zmniejszył się 
nawet do ok. 0,25. Natomiast w okresie od stycznia  
2022 r. do lipca 2022 r. obserwujemy gwałtowny wzrost 
współczynnika do ok. 0,78. W rezultacie tej zmiany opła-
calność wcześniej analizowanych agregatów kogenera-
cyjnych spadła.

Wyk. 4. //  Proporcja między ceną gazu i en. elektr. w 2019 r. (źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z TGE)

Wyk. 5. //  Proporcja między ceną gazu i en. elektr. od 01.2020 do 07.2022 r. (źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z TGE)

  

20
19

.0
1.

01

20
19

.0
1.

15

20
19

.0
1.

29

20
19

.0
2.

12

20
19

.0
2.

26

20
19

.0
3.

12

20
19

.0
3.

26
 

20
19

.0
4.

09

20
19

.0
4.

23

20
19

.0
5.

07

20
19

.0
5.

21

20
19

.0
6.

04

20
19

.0
6.

18

20
19

.0
7.

02

20
19

.0
7.

16

20
19

.0
7.

30

20
19

.0
8.

13

20
19

.0
8.

27

20
19

.0
9.

10

20
19

.0
9.

24

20
19

.1
0.

08

20
19

.1
0.

22

20
19

.1
1.

05

20
19

.1
1.

19

20
19

.1
2.

03

(cena gazu / cena en. elektr.)

Współczynnik proporcji = cena gazu/cena en. elektr. RDN - rok 2019

ŚREDNIA dla 2019 r. = 0,444

  

20
20

.0
1.

01

20
20

.0
2.

01

20
20

.0
3.

01

20
20

.0
4.

01

20
20

.0
5.

01

20
20

.0
6.

01

20
20

.0
7.

01
 

20
20

.0
8.

01

20
20

.0
9.

01

20
20

.1
0.

01

20
20

.1
1.

01

20
20

.1
2.

01

20
21

.0
1.

01

20
21

.0
2.

01

20
21

.0
3.

01

20
21

.0
4.

01

20
21

.0
5.

01

20
21

.0
6.

01

20
21

.0
7.

01

20
21

.0
8.

01

20
21

.0
9.

01

20
21

.1
0.

01

20
21

.1
1.

01

20
21

.1
2.

01

20
22

.0
1.

01

20
22

.0
2.

01

20
22

.0
3.

01

20
22

.0
4.

01

20
22

.0
5.

01

20
22

.0
6.

01

20
22

.0
7.

01

(cena gazu / cena en. elektr.)

Współczynnik proporcji = cena gazu/cena en. elektr. RDN - od 01/2020 r. do 07/2022 r.

ŚREDNIA dla okresu od 01/2020 do 12/2020 = 0,255

ŚREDNIA dla okresu od 01/2022 do 07/2022 = 0,777
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Wzrost analizowanego współczynnika proporcji jest wyraźnie 
skorelowany z rosnącymi cenami mediów energetycznych, 
obserwowanymi już od drugiej połowy 2021 r. – wykres 6.

JAK ZAPOBIEGAĆ WZROSTOWI 
KOSZTÓW ENERGII?

Wzrost cen energii stanowi istotne zagrożenie dla konkuren-
cyjności polskich przedsiębiorstw, szczególnie z sektorów 
energochłonnych. Dobrym sposobem na zapobieganie 
negatywnym wpływom rosnących kosztów energii jest 
wdrażanie działań ograniczających i optymalizujących 
zużycie energii, które w efekcie mogą niwelować wpływ 
rosnących kosztów. To od osób zarządzających firmami 
zależeć będzie, jakie będą podejmowane działania zaradcze 
ograniczające koszty produkcji, wspierające zdobywanie 
przewagi konkurencyjnej. W celu maksymalizacji szans 
na przetrwanie trudnej koniunktury, przedsiębiorstwa 
powinny dostosować swoją politykę do wymogów oto-
czenia gospodarczego i cen rynkowych. 

Część firm, które planowały różnego rodzaju modernizacje 
poprawiające efektywność energetyczną, obecnie zrezy-
gnowało z nich lub zawiesiło do odwołania. Niestety, często 
są to błędne decyzje, niepoparte konkretnymi analizami, 
najczęściej oparte na subiektywnej ocenie. W wyniku tego, 
zamiast ograniczać koszty ciągle drożejącej energii zakłady 
biernie poddają się zaistniałej sytuacji. 

PO CO AUDYT ENERGETYCZNY?

Aby być pewnym, że w metodyczny sposób rozpoczynamy 
proces poprawy efektywności energetycznej, należy najpierw 

przeprowadzić kompleksowy audyt energetyczny. Jest to 
element dobrej praktyki inżynierskiej i zarządzania, który 
powinien być przede wszystkim źródłem specjalistycznej 
wiedzy o innowacyjnych i efektywnych energetycznie roz-
wiązaniach. To pierwszy, a w związku z tym bardzo ważny 
etap w procesie poprawy efektywności energetycznej. Ma 
za zadanie ocenić istniejący stan gospodarki energetycznej 
i zaproponować działania modernizacyjne.

Przedsiębiorcy często mają konkretne problemy do rozwią-
zania, a dobrze przeprowadzone audyty są najlepszą formą 
szkolenia i dostarczania wiedzy. Współpraca pomiędzy audy-
torem a przedsiębiorcą skutkuje raportem, w którym powinny 
znaleźć się odpowiedzi na konkretne, zadane audytorowi 
pytania. Dzięki temu audyt jest wsparciem przy podejmowa-
niu decyzji inwestycyjnych, zarówno tych z bardzo krótkimi 
czasami zwrotu (SPBT < 3 lat), jak i długoterminowych.  

JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ 
ZUŻYCIEM ENERGII?

Myśląc o zarządzaniu energią, należy pamiętać o pod-
stawowej zasadzie: nie można zarządzać i poprawiać 
czegoś, czego nie mierzymy. Wydaje się to oczywiste, ale 
z wieloletniego doświadczenia audytora energetycznego 
wynika, że to proste założenie może sprawiać problemy 
już na etapie wyboru istotnych do mierzenia zmiennych. 
Jak powiedział Peter Drucker, legendarny guru zarządza-
nia, „można usprawnić tylko to, co jest opomiarowane”.  
To krótkie zdanie jest w zasadzie kluczem do efektywności, 
również efektywności energetycznej. Należy pamiętać, 
że koniecznym uzupełnieniem pomiarów są archiwizacja 
i analiza zebranych danych. 

Wyk. 6. //  Ceny gazu i en. elektr. w okresie od stycznia 2020 r. do lipca 2022 r. (źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z TGE)
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Cena gazu i cena energii elektrycznej RDN - od 01/2020 do 07/2022
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W bardzo wielu firmach, które miałam przyjemność odwie-
dzać i audytować, twierdzono, że funkcjonuje w nich system 
monitoringu i zarządzania energią. Po krótkiej rozmowie 
okazywało się jednak, że istnieje jedynie opomiarowanie 
części największych odbiorów. Liczniki nie miały zdalnego 
odczytu, nie były połączone w jeden system, brakowało 
archiwizacji danych i ich analiz. Taką infrastrukturę pomia-
rową trudno nazwać systemem monitoringu, a już na pewno 
nie systemem zarządzania energią.

Energią w firmie można zarządzać na dwa podstawowe 
sposoby. Pierwszym jest ograniczenie jej zużycia, drugim 
ograniczenie jej kosztów. Jednym z wielu elementów, 
którymi można zarządzać w firmie, są koszty dystrybucji. 
Jedną z opłat dystrybucyjnych jest opłata mocowa (OM).

ZARZĄDZANIE OPŁATĄ MOCOWĄ

Opłata mocowa pobierana jest przez 15 godzin w ciągu 
doby, obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:00 do 22:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. W 2022 r. rozliczana jest w cyklach miesięcznych, 
od 2023 r. rozliczana będzie w cyklach dziesięciodniowych. 

Z analiz opartych na danych z pierwszej połowy 2022 r. 
wynika, że w wielu firmach OM jest dużą częścią kosztu 
dystrybucji energii elektrycznej. Często jej udział w cał-
kowitym koszcie dystrybucji wynosi 30%, a w niektórych 
miesiącach nawet znacznie przekracza tę wartość. Z reguły 
OM traktowana jest jako koszt konieczny do poniesienia, 
bez możliwości wpływu na jej redukcję. Warto jednak 
pamiętać, że wielkością opłaty mocowej można zarządzać. 

Od stycznia 2022 r. „ustawa mocowa” wprowadziła moż-
liwość uzyskania upustów cenowych od opłaty. Upusty 
zależne są od różnicy między średnim zużyciem energii 
w godzinach naliczania OM, a średnim zużyciem energii 
poza godzinami naliczania OM. Określa je wskaźnik opłaty 
mocowej wyrażony w procentach. W zależności od war-
tości wskaźnika, odbiorcy są podzieleni na cztery grupy, 
tzw. grupy odbiorców końcowych – K1, K2, K3 i K4. Upust 
zależy od profilu obciążenia energią elektryczną na przy-
łączu zasilającym odbiorcę. Maksymalny upust dostaje 

odbiorca końcowy z Koszyka K1, którego charakterystyka 
zużycia energii jest jak najbardziej jednorodna w czasie, 
a tym samym wskaźnik opłaty mocowej jest najmniejszy.

Z doświadczenia audytora wynika, że w zależności od 
profilu energetycznego przedsiębiorstwa oraz od ilości 
zużywanej energii, różnica pomiędzy poszczególnymi 
progami opłaty mocowej może sięgać nawet kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych miesięcznie. Narzędziem służącym 
do monitorowania i optymalizacji wskaźników OM w celu 
ograniczenia wysokich kosztów energii elektrycznej może 
być np. OM Kontroler. https://www.om-kontroler.com/

OM Kontroler to wydajne, skalowalne i wygodne narzędzie 
chmurowe, realizujące usługę, bazując na oprogramowa-
niu w modelu SaaS (Software as a Service). Program jest 
opracowany w oparciu o praktyczną wiedzę ekspercką, 
wykorzystuje uczenie maszynowe i narzędzia statystyczne. 

Główne cechy OM Kontroler to:
• modelowanie profilu obciążenia i predykcja parame-

trów opłaty mocowej (OM), w oparciu o archiwalne 
piętnastominutówki;

• predykcja wartości współczynnika OM na koniec okresu 
rozliczeniowego, w celu odpowiednio szybkiej modyfikacji 
profilu zużycia energii; 

• precyzyjne rekomendacje sugerujące podjęcie działań 
zaradczych w celu obniżenia kosztu OM;

• możliwość symulacji planowanych zmian obciążenia 
i precyzyjne wyliczenia kosztu OM po ich wprowadzeniu;

• możliwość obliczania parametrów OM dla wielu przyłączy 
osobno lub dla ich sumy; 

• obsługa i raportowanie dla wielu okresów rozliczenio-
wych, takich jak miesięczny, tygodniowy, a wkrótce także 
dziesięciodniowy.

Z kolejnymi latami będą rosły wymagania dotyczące 
opłaty mocowej, dlatego OM Kontroler będzie ciągle 
rozbudowywany i doskonalony. Celem jest wspieranie 
przedsiębiorstw w spełnianiu coraz bardziej restrykcyjnych 
wymagań ustawy. Zarządzanie kosztem OM jest działaniem 
wymagającym i nie będzie możliwe bez zaawansowanego 
narzędzia informatycznego. 

Grupa odbiorcy 
końcowego

Wskaźnik opłaty 
mocowej

Współczynnik 
opłaty mocowej Wysokość opłaty mocowej

Cena jednostkowa 
opłaty mocowej 

w 2022 r.

K1

K2

K3

K4

< 5%

5–10%

10–15%

> 15%

0,17

0,50

0,83

1,00

Stawka_opłaty_mocowej * 0,17

Stawka_opłaty_mocowej * 0,50

Stawka_opłaty_mocowej * 0,83

Stawka_opłaty_mocowej * 1,00

17,44 PLN/MWh

51,30 PLN/MWh

85,16 PLN/MWh

102,60 PLN/MWh

Tab. 1. //  Zestawienie wartości wskaźników i współczynników opłaty mocowej i ich wpływ na ponoszony koszt opłaty mocowej
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CZY WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA 
UŁATWIA ZARZĄDZANIE ENERGIĄ?

Kolejnym elementem służącym poprawie efektywnego 
wykorzystania energii jest jej autoprodukcja na miejscu, 
na potrzeby danego obiektu. Często spotykana jest produkcja 
energii z różnego rodzaju źródeł OZE, takich jak fotowoltaika 
lub turbiny wiatrowe. Te sposoby generowania energii są 
jednak całkowicie uzależnione od warunków pogodowych, 
co powoduje komplikacje z kontrolą generowanej mocy. 
W wielu przypadkach dobrą alternatywą pozwalającą 
na uniknięcie tych problemów jest kogeneracja będąca 
źródłem w 100% sterowalnym. 

Wysokosprawna kogeneracja to jedna z najbardziej efek-
tywnych form produkcji energii elektrycznej i ciepła. 
Technologia ta sprawdza się najlepiej w zakładach, gdzie 
ciepło technologiczne produkowane jest z gazu. Przy 
niewielkim wzroście zużycia gazu użytkownik uzyskuje 
konieczną ilość ciepła i jednocześnie produkuje dodatkowo 
energię elektryczną. W związku z tym energia elektryczna 
wyprodukowana w kogeneracji oszczędza zakupy energii 
sieciowej lub na TGE. 

Rosnące ceny gazu powodują, że obecnie wdrażanie 
kogeneracji postrzegane jest przez zakłady jako działanie 
obarczone ryzykiem. W celu zagwarantowania, że plano-
wane działanie jest celowe i przyniesie korzyści, należy 
dla całości inwestycji przeprowadzić szczegółowe analizy. 
Urząd Regulacji Energetyki (URE) rekomenduje przed reali-
zacją inwestycji wykonanie studium przedinwestycyjnego. 
Powinien je wykonać doświadczony audytor, niezależny 
od producentów i dystrybutorów urządzeń rozważa-
nych w modernizacji. (źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/
efektywnosc-kogenerac/energia-z-kogeneracji/premia-
gwarantowana/8203,Podstawowe-informacje-i-wzory.html)
W studium przedinwestycyjnym należy brać pod uwagę 
nie tylko aktualne zużycie i cenę spalanego w agregacie 
gazu. Mając na uwadze czas realizacji planowanej moder-
nizacji (ok. 2 lat) oraz okres funkcjonowania kogeneracji 
lub trigeneracji (ok. 15–20 lat), obliczenia powinny opierać 
się na możliwych cenach nośników energetycznych, które 
w przyszłości będą obowiązywać. 

Analizując opłacalność zainstalowania agregatu kogene-
racyjnego, należy uwzględnić przede wszystkim: 
• całkowite koszty inwestycyjne i ich relację do cen gazu 

oraz energii elektrycznej; 
• współczynnik proporcji cen gazu i energii elektrycznej; 
• zapotrzebowanie na ciepło w przypadku kogeneracji lub 

ciepło i chłód w przypadku trigeneracji;
• możliwość pozyskania różnych form dofinansowania;
• zagrożenie wynikające z wprowadzenia stopni zasilania gazem. 

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA 
DOFINANSOWANIA DLA KOGENERACJI

Forma dofinansowania dla kogeneracji uzależniona jest od 
wielkości agregatu kogeneracyjnego. W średniej wielkości 
zakładach produkcyjnych szczególnie dobrze sprawdza 
się wysokosprawna kogeneracja do 1 MW. W oparciu 
o Ustawę z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elek-
trycznej z wysokosprawnej kogeneracji do całości energii 
elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej koge-
neracji do 1 MW można uzyskiwać dopłatę przez 15 lat 
w postaci premii gwarantowanej. Jednostkowa wysokość 
premii gwarantowanej jest corocznie ustalana i ogłaszana, 
w odrębnym Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska. 
Dla agregatu kogeneracyjnego o mocy do 1 MWe opalanego 
gazem ziemnym w 2022 r. jednostkowa wysokość premii 
gwarantowanej wynosi 151,42 PLN/MWh. 

Poniżej przedstawiono szacunkowe wyniki opłacalności 
wdrożenia wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silnik 
na gaz ziemny o mocy 999 kWe, uwzględniające uzyskanie 
premii gwarantowanej przez 15 lat. W aktualnie przeprowa-
dzanych audytach realizowanych przez MODUS Sp. z o.o. 
do analiz ekonomicznych na potrzeby kogeneracji, ceny 
gazu i energii elektrycznej przyjęto w oparciu o dane z TGE 
dla kontraktów długoterminowych z dnia 15.07.2022 roku.

Przy założeniu, że: 
• Cena zakupu gazu na rok 2023 w dniu 15.07.2022 r. 

wynosiła GAS_BASE_Y-23 = 745 PLN / MWh.
• Cena zakupu en. elektr. na rok 2023 w dniu 15.07.2022 r. 

wynosiła BASE_Y-23 = 1597 PLN / MWh.
• Analizowano agregat kogeneracyjny o mocy 999 kWe.
• Koszt całkowity inwestycji wynosi około 7 200 000 PLN 

(suma kosztów agregatu i jego instalacji).
• Czas pracy agregatu z całkowitym wykorzystaniem ciepła 

wynosi ok. 6200 godzin/rok.
• Jednostkowa wysokość premii gwarantowanej wynosi 

151,42 PLN/MWh.
• Średnioważony koszt kapitału wynosi 14,80% 

Uzyskano następujące rezultaty:
1. Dla przyjętych cen gazu i energii elektrycznej, współ-

czynnik proporcji wynosi 0,47 i jest porównywalny ze 
współczynnikami z lat 2018–2021.

2. Wskaźnik Prosty czasu zwrotu nakładów SPBT (ang. Simply 
Pay Back Time) wynosi ok. 1,4 roku.

3. Wskaźnik Wartość bieżąca netto NPV (ang. Net Present 
Value) osiąga wartość dodatnią ok. 1,6 roku (czyli sku-
mulowane przepływy pieniądza netto zaczynają prze-
wyższać wartość inwestycji). 

4. Po 15 latach pracy instalacji i uzyskiwania premii gwaranto-
wanej całkowita wartość NPV wynosi ok. 24 900 000 PLN. 
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Warto zauważyć, że uzyskane efekty ekonomiczne są 
wyjątkowo korzystne i przy powyższych założeniach 
inwestycja jest bardzo opłacalna. W dużym stopniu ma 
na to wpływ relacja kosztów inwestycyjnych, do uwzględ-
nionych w obliczeniach cen mediów energetycznych oraz 
ich współczynnik proporcji. Mówiąc wprost, w ostatnim 
czasie ceny agregatów kogeneracynych rosły wolniej (mniej 
dynamicznie), niż ceny energii elektrycznej i gazu. Dlatego 
w zakładach wykorzystujących ciepło technologiczne 
w sposób ciągły, opłacalność kogeneracji jest bardzo 
wysoka. Doskonałym tego przykładem może być branża 
spożywcza i np. proszkownie mleka.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z OGRANICZONEJ 
DOSTĘPNOŚCI GAZU ZIEMNEGO

Aktualnie istnieją dwa zasadnicze problemy związane 
z ograniczoną dostępnością gazu ziemnego dla odbiorców 
przemysłowych w Polsce. 

Pierwszym jest informacja Polskiej Spółki Gazownictwa 
o tym, że w latach 2022–2023 nie będzie przyłączała nowych 
odbiorców do sieci gazowej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami operator musi zgodzić się na przyłączenie do 
sieci dystrybucyjnej, jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne 
warunki dostarczania paliwa gazowego do danej nieru-
chomości. Oznacza to jednak, że operator może udzielić 
odmowy, jeśli takie warunki techniczne i ekonomiczne 
nie są spełnione. Część z firm planujących inwestycję 
w nowym miejscu, rozwijających produkcję lub budują-
cych nowe instalacje na początku br. otrzymała odmowę 
warunków przyłączenia fabryki do sieci gazociągowej. 
Możliwość przyłączenia zakładu produkcyjnego do sieci 
dystrybucyjnej gazu to kluczowy aspekt brany pod uwagę 
przy planowaniu jakiejkolwiek inwestycji.

Częściowym rozwiązaniem problemu może być zasto-
sowanie skroplonego gazu ziemnego LNG. Główną prze-
szkodą w stosowaniu LNG są jednak koszty i możliwości 
logistyczne jego dostawców. Kwestia kosztów wiąże się 
oczywiście z koniecznością wybudowania infrastruktury 
(stacji regazyfikacji LNG), która ma tym większe uzasad-
nienie, im więcej LNG planuje zużywać dana firma. Dla 
każdego przypadku konieczna jest indywidualna analiza 
ekonomiczna.

Z informacji udostępnionych przez PSG na koniec sierpnia 
2022 r. wynika, że nowi odbiorcy są podłączani do sieci 
dystrybucyjnej gazu. Jednak sytuacja zaistniała na początku 

2022 r., świadczy o konieczności uwzględniania przez firmy 
realnego zagrożenia ograniczonej dostępności do gazu.

Kolejny problem to „Europejski plan zmniejszania zapotrze-
bowania na gaz”, przyjęty przez UE. Określono w nim środki, 
zasady i kryteria skoordynowanego ograniczania popytu. 
Ryzyko ograniczeń, które mogą dotknąć polski przemysł, 
może wzrosnąć zimą, gdy będą większe potrzeby gospo-
darstw domowych i innych chronionych odbiorców gazu. 
W przypadku konieczności ograniczania konsumpcji gazu 
przez przemysł prawdopodobnie wprowadzone zostaną 
stopnie zasilania.

Dotychczasowe doświadczenia naszego przemysłu 
i zwiększony dostęp do LNG powodują, że na wypadek 
wprowadzenia stopni zasilania teoretycznie można roz-
ważyć jego stosowanie jako rezerwy mocy. W praktyce, 
z uwagi na wysokie koszty i długie terminy realizacji, jest 
to bardzo trudne, a często niestety niemożliwe.

PODSUMOWANIE

Czy świadomie zarządzamy energią w przemyśle? 

W oparciu o wieloletnie doświadczenia zebrane na potrzeby 
audytów w zakładach produkcyjnych stwierdzono, że tylko 
nieliczne przedsiębiorstwa świadomie zarządzają energią. 
Oczywiście, w bardzo wielu zakładach istnieją różnego 
rodzaju systemy monitorujące zużycie energii. Ale w niewielu 
dane z nich są szczegółowo analizowane, na ich podstawie 
wyciągane wnioski, a następnie wdrażane modernizacje 
uzasadnione energetycznie i ekonomicznie.

Tylko ciągłe doskonalenie obiektów z wykorzystaniem 
innowacyjnych narzędzi i najnowszych technologii pozwoli 
na stworzenie w Polsce Przemysłu 4.0, z optymalnie 
zarządzaną energią. W obszarze poprawy efektywności 
energetycznej w wielu zakładach produkcyjnych dużo już 
zrobiono. Ale jeszcze wiele organizacji ma długą drogę przed 
sobą, ponieważ brak w nich decyzji co do celowości inwe-
stowania w obszary poza produkcyjne. Należy skończyć 
z odkładaniem inwestycji w efektywność energetyczną 
na przyszłość. Przetrwają tylko te przedsiębiorstwa, które 
dostosują się i będą inwestowały w oferowane przez rynek 
nowe narzędzia i metody. Nowości należy oczywiście 
wdrażać i stosować w sposób świadomy, mając na uwa-
dze zarówno ich zalety, jak i wady. Tylko w ten sposób, 
ostatecznie można wybrać najlepsze rozwiązanie dla 
danego zakładu. //



Nowoczesny Przemysł #4 sierpień-wrzesień 2022

Partner wydania:

74

Z
A

R
Z

Ą
D

Z
A

N
IE

// Z poprzedniego artykułu dowiedzieliście się, co to jest i po co  
jest inwentaryzacja. Do inwentaryzacji powinniśmy podchodzić  
jak do każdego projektu zarządzania majątkiem rzeczowym,  
który musi się składać z etapów i kroków oraz mieć plan realizacji. 

Autor // JA N K R Z YSZ TOF FED OROWICZ

Założyciel i prezes jednej z najstarszych spółek specjalizującej się w inwentaryzacjach i zarządzaniu 
majątkiem rzeczowym, przez ponad 25 lat pracował dla największych przedsiębiorstw i instytucji  
w Polsce i za granicą; założyciel i prezes Fundacji KeroDefa promującej nowoczesne zarządzanie majątkiem; 
Certyfikowany Trener Biznesu, Certyfikowany Trener Standardu HRD BP, twórca metodyki Inwentaryzacja 4.0™, 
członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Majątkiem Technicznym PAMMS (www.pamms.pl), 
członek Stowarzyszenia PSTD (www.pstd.org.pl).

DLACZEGO PRZYGOTOWANIE 
INWENTARYZACJI MA WPŁYW 
NA ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM 
RZECZOWYM?

https://www.linkedin.com/in/janfedorowicz/
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Każda inwentaryzacja, niezależnie czy jest inwentaryza-
cją permanentną, czy okresową, czy dotyczy zapasów 

materiałów, produkcji w toku, czy wyrobów gotowych lub 
towarów ewentualnie części zamiennych albo środków 
trwałych, ma etap:

1. przygotowania,
2. realizacji,
3. zakończenia,
4. wniosków i rekomendacji zmian.

Przygotowanie rozpoczyna się od powzięcia decyzji 
o robieniu inwentaryzacji i trwa do momentu rozpoczęcia 
prac spisowych.

Realizacja to spisywanie i wstępne rozliczanie.

Zakończenie to ostateczne rozliczanie, kompensowanie, 
weryfikacja, wyjaśnianie przyczyn powstania różnic.

Wnioski i rekomendacje polegają na podsumowaniu całości 
projektu, wyciągnięcie wniosków dotyczących powstawania 
rozbieżności oraz zaproponowanie zmian naprawczych 
wraz z ich harmonogramem wdrożenia.

Najważniejszym etapem w każdym projekcie jest przy-
gotowanie. Na potrzeby inwentaryzacji opracowałem 
schemat 7 kroków (podetapów), które według mnie gwa-
rantują najlepsze jej wykonanie. Sugeruję wykonywać je 
w kolejności, jaką podaję, ponieważ prace jednego kroku 
determinują działania w kroku kolejnym. Przyjąłem formę 
pytań, gdyż według mnie to dobra forma do ustalania 
kolejnych zadań. Oto one:

1. Dlaczego i po co robimy inwentaryzację?
2. Kto powinien nią kierować?
3. Jakie i gdzie mamy dane o składnikach i gdzie są roz-

lokowane składniki?
4. Kto i co jest nam potrzebne do zrobienia inwentaryzacji?
5. Jak przeprowadzimy inwentaryzację?
6. Jak opracować Plan Projektu Inwentaryzacji?
7. Jak przeszkolić pracowników?

DLACZEGO I PO CO ROBIMY 
TĘ INWENTARYZACJĘ?

TĘ inwentaryzację, a nie jakąkolwiek. Najczęstsze odpo-
wiedzi to: „bo księgowość tak kazała”, „bo zbliża się termin”, 
„bo przecież zawsze robimy co roku”. Ale to nie są odpowie-
dzi prawidłowe. Jeżeli inwentaryzacja jest podstawowym 
elementem zarządzania majątkiem, to księgowość nie 
może kazać jej przeprowadzić, bo nie jest od zarządzania 
przedsiębiorstwem.

„Zawsze robimy co roku” – OK, ale dlaczego? „Dlaczego”  
to określenie przyczyny. Czy tylko dla odhaczenia, że została 
zrobiona? Czy może dla ostatecznego uporządkowania 
majątku, którym dysponujemy? Może dla wyjaśnienia 
wysokich kosztów zarządzania majątkiem, nadmiernych 
zapasów? „Po co” to określenie rezultatu nadrzędnego. 
Czy tylko dla sprawozdania finansowego i zaksięgowania 
różnic? A może jednak dla trwałego określenia zasobów, 
jakimi dysponujemy i przydatności w firmie? Może dla 
usprawnienia i obniżenia kosztów gospodarki materiałowej 
lub redukcji zakupów?

Odpowiedzi na te pytania dadzą nam CEL inwentaryzacji 
jako projektu.

To, co chcemy osiągnąć przez inwentaryzację, powinno 
być omówione na spotkaniu osób odpowiedzialnych 
za poszczególne działy, które dysponują majątkiem rzeczo-
wym. A właścicielem lub użytkownikiem jest każdy dział.
Ustalenie, co chcemy osiągnąć w wyniku inwentaryzacji, 
określi nam:

KTO POWINIEN KIEROWAĆ 
INWENTARYZACJĄ?

To odpowiedź na pytanie, kto jest sponsorem projektu 
i kto będzie w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej. Komisja 
Inwentaryzacyjna to osoby nadzorujące i kierujące cało-
ścią projektu. Niezależnie czy będziemy inwentaryzację 
robić całkowicie swoimi siłami, czy wynajmiemy firmę 
zewnętrzną, ktoś od nas musi być za ten projekt odpo-
wiedzialny, ktoś go musi nadzorować i zakończyć zgodnie 
z określonym celem.

Często przywołuje się jedną z „zasad inwentaryzacji”, 
że w inwentaryzacji nie mogą się znaleźć osoby odpowie-
dzialne. Jednak „zasady inwentaryzacji”, a jest ich 17, nie 
mają umocowania prawnego. Wywodzą się z lat 50. i 60., gdy 
wszyscy byli zawsze podejrzani. Dlatego nie stosujmy ich. 
Inwentaryzacja musi być zrobiona rzetelnie. I to jest jedyna 
zasada.

Najlepszym składem KI jest zespół osób najlepiej znają-
cych się na inwentaryzowanych aktywach.

Magazyn – kierownik magazynu. Sprzęt IT – szef IT. Meble 
– szef administracji. Produkcja – szef produkcji. Dobrym 
rozwiązaniem jest włączenie do KI Kontrolera Finansowego 
lub Głównego Księgowego albo Dyrektora Finansowego.
Oczywiście to tylko przykład. W zależności od struktury 
organizacyjnej i rodzaju przedsiębiorstwa, do komisji 
można powołać osoby z innych działów i pełniące inne 
funkcje w organizacji.
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Ile osób powinna liczyć KI? Najlepiej trzy ze względu 
na podział obowiązków i różne perspektywy. Jednak najle-
piej, aby miała przedstawicieli każdego kluczowego działu.
Nie zapominajmy, aby członków Komisji odciążyć od bie-
żących obowiązków.

Jeżeli inwentaryzacja ma być dobrze zrobiona, nie można jej 
prowadzić z doskoku. Warto również zatrudnić niezależnego 
doradcę, który wesprze w prawidłowym przygotowaniu i reali-
zacji projektu inwentaryzacji. Gdy mamy już powołaną KI 
(zarządzeniem kierownika jednostki), czas na krok 3.

JAKIE I GDZIE MAMY DANE O SKŁADNIKACH 
I GDZIE SĄ ROZLOKOWANE SKŁADNIKI?

Warunkiem podstawowym przeprowadzenia i rozlicze-
nia inwentaryzacji jest ujednolicenie danych, stworzenie 
jednolitej bazy składników majątkowych. Najczęściej 
spotykam sytuacje, gdy dział IT ma swoje dane w swoim 
systemie, księgowość swoje dane w systemie ERP (lub 
kilku osobnych), administracja ma swoje (często arkusze 
komputerowe lub ręczne), zakupy swoje, użytkownicy swoje, 
magazynier swoje, utrzymanie ruchu w CMMS. I nierzadko 
te dane, nawet dotyczące tego samego składnika, różnią się 
indeksem, opisem, numerami inwentarzowymi i seryjnymi, 
informacjami o lokalizacji lub użytkowniku. Bywa, że loka-
lizacje lub ich opis są różne.

Jeżeli te informacje nie będą zagregowane i jednoznaczne, 
ani pracownicy z naszej firmy, ani firma zewnętrzna nie 
będą w stanie prawidłowo zidentyfikować, zweryfikować 
i rozliczyć stanu składników. Być może w jakiś sposób 
zostanie przedstawione rozliczenie inwentaryzacji do 
sprawozdania finansowego, ale bałagan pozostanie.  
Gdy wiemy, gdzie i jakie dane mamy, czas na ustalenie, 
kto i co jest nam potrzebne do zrobienia inwentaryzacji.

Tu mamy kilka aspektów i potrzebnych zespołów do wyko-
nania konkretnych zadań, gdyż trzeba

• Scalić różne ewidencje w jedną.
• Uzupełnić ewidencje o wydania i przyjęcia.
• Sprawdzić, czy na składnikach są etykiety (inwentarzowe 

dla ŚT i towarowe dla pozostałych) z kodem kreskowym 
1D lub 2D, RFID, pisane ręcznie. A może ich nie ma?

• Ustalić wstępną propozycję realizacji projektu.
• Ustalić wstępny harmonogram i dostępność niezbęd-

nych osób.
• Ustalić możliwość wykonania inwentaryzacji samodzielnie 

lub z pomocą firmy zewnętrznej.
• Określić niezbędne zasoby do wykonania inwentaryzacji.
• Przedstawić swoje wnioski i wyniki prac do Komisji 

Inwentaryzacyjnej.

Na tej podstawie Komisja Inwentaryzacyjna lub Komitet 
Sterujący muszą podjąć decyzję, jak dalej będzie przebie-
gała inwentaryzacja.

JAK PRZEPROWADZIMY INWENTARYZACJĘ?

Na podstawie poprzednie kroku ustalamy, czy mamy 
odpowiednie zasoby do przeprowadzania inwentaryzacji, 
np. skanery z oprogramowaniem inwentaryzacyjnym, ety-
kiety inwentarzowe i materiałowe, sprzęt transportowy itp. 
Czy mamy odpowiednich pracowników dostępnych w pla-
nowanej inwentaryzacji? Teraz musimy sobie odpowiedzieć 
na pytanie: sami czy firma zewnętrzna? To też najlepszy, 
a właściwie jedyny, moment do uzgodnienia budżetu 
projektu. Często po tych ustaleniach i dogłębnej analizie 
istniejących przepisów okazuje się, że nie trzeba robić teraz 
inwentaryzacji. Ani w tym roku, ani w 4. kwartale.

I to może być ten przełom, gdy zapadnie decyzja o odejściu 
od inwentaryzacji okresowych (miesięcznych, kwartalnych, 
rocznych, dwuletnich i czteroletnich) na rzecz inwentaryzacji 
permanentnej. Ale inwentaryzacja bezustanna wcale nie 
oznacza inwentaryzacji ciągłej z wydzielonym zespołem 
robiącym spisy dzień po dniu. Najlepsza inwentaryzacja 
jest wtedy, gdy zawsze się wie, co, gdzie i po co się ma, 
jaki zysk dają aktywa rzeczowe. Potwierdzeniem stanu 
rzeczywistego są wyrywkowe kontrole według ustalonego 
algorytmu oraz ciągłe doskonalenie procesów. 

Inwentaryzacja jak każdy większy czy mniejszy projekt musi 
mieć plan. Nie wystarczą samo zarządzenie o inwentary-
zacji, polityka rachunkowości lub standardowa instrukcja 
ściągnięta z Internetu.

JAK OPRACOWAĆ PLAN PROJEKTU 
INWENTARYZACJI?

Plan Projektu Inwentaryzacji musi zawierać opis projektu, 
harmonogram ogólny i szczegółowy wykaz lokalizacji 
i lokacji, listę składników podlegających i niepodlegających 
inwentaryzacji, sposób wykonania, obowiązki i uprawnienia 
osób realizujących inwentaryzację, listę osób z przydzie-
lonymi zadaniami, instrukcję inwentaryzacyjną dla osób 
spisujących, kierujących i rozliczających, wzory stosowa-
nych dokumentów zależnych od sposobu inwentaryzacji, 
sposób przedstawienia wyników.

Plan Projektu musi być skonsultowany i zatwierdzony nie 
tylko przez kierownika jednostki i przewodniczącego KI. 
Muszą go zaakceptować także osoby biorące udział 
w całym projekcie. Dobry plan zawierający zarządza-
nie ryzykiem i zmianami daje podstawę skutecznej  
realizacji.
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Jeżeli inwentaryzację wykonuje firma zewnętrzna, musi to 
być uwzględnione w PP, a sam plan zaakceptowany przez 
tę firmę. I wreszcie ostatni krok, czyli

JAK PRZESZKOLIĆ PRACOWNIKÓW?

Przed każdą inwentaryzacją musi się odbyć szkolenie 
uczestników. Nie wystarczy zapytać: „wiesz, co masz 
robić?” i usłyszeć: „jasne, jak co roku”.

Każda inwentaryzacja jest inna, nawet w tym samym 
zakładzie i tych samych składników. Wystarczy, że zmie-
niła się architektura magazynu, layout linii produkcyjnych, 
są nowi pracownicy, są inne zasady i priorytet dla części 
zamiennych, zmienił się wystój biur. Każdy pracownik musi 
wiedzieć, jaki jest cel inwentaryzacji. Musi zdawać sobie 
sprawę, że ich praca ma wpływ na wynik finansowy, a więc 
i na ich wynagrodzenie. Musi umieć nie tylko wypełniać 
tabelki i obsługiwać skaner. Musi wiedzieć, jak „wydobyć” 
informacje, sprawdzić, czy to, co spisuje lub rozlicza, ma 
swoje uzasadnienie logiczne. Musi nawet umieć szybko 
i dokładnie liczyć. Szkolenie inwentaryzacyjne to 50% 
umiejętności twardych i 50% kompetencji miękkich.

Bez dobrze przeszkolonych osób każda inwentaryzacja 
jest skazana na wystąpienie problemów i wielomiesięczne 
wyjaśnianie. Dobrze przygotowana inwentaryzacja i wła-
ściwie przeszkoleni pracownicy skracają czas realizacji 
i ostatecznego rozliczenia do niezbędnego minimum. Jest 
to oszczędność czasu, pieniędzy i wysiłku mentalnego, 
a więc zmniejszenie niechcianego stresu. Zrozumiałe 
procedury i jasno postawione cele na pewno zwiększają 
produktywność.

W następnym artykule przybliżę zagadnienia związane 
z realizacją oraz zakończeniem inwentaryzacji, wskażę 
też, co powinno się znaleźć w rekomendacjach. //

Artykuł powstał w ramach 
współpracy z Polskim 
Stowarzyszeniem Zarządzania 
Majątkiem Technicznym
oraz z firmą KeroDefa 

produkcją olejów bazowych i dodatków do olejów,
smarów i cieczy technologicznych,
dystrybucją komponentów do środków smarowych,
pracą w działach B+R,
produkcją środków smarowych,
zarządzaniem gospodarką smarową w zakładach pracy,
gospodarką o obiegu zamkniętym
użytkowników środków smarowych,
przedstawicieli uczelni i instytutów badawczych,
producentów i dostawców sprzętu laboratoryjnego

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE
2022, organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.
 
Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się:

 oraz wszystkich osób zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń.
 
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w seminariach oraz panelach dyskusyjnych.
Wszystkie firmy zainteresowane współtworzeniem XII edycji Konferencji lub zaznaczeniem swojej obecności podczas tego 
branżowego wydarzenia zachęcamy do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym: srodkismarowe@inig.pl.
 

// RE K L A M A
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ATAK HAKERSKI OKIEM PRAWNIKA
// Nieustanny rozwój nowych technologii, coraz większa popularność pracy zdalnej 
czy przenoszenie znacznej liczby baz danych na nośniki cyfrowe – wszystko to 
sprawia, że ochrona danych w formie cyfrowej, w szczególności danych osobowych, 
nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w przemyśle. Cyberprzestępcy często 
posługują się nowymi sposobami kradzieży danych. Liczne, powstałe w ostatnich 
latach i wciąż rozwijane metody hakerskie jednoznacznie wskazują na ogromne 
znaczenie dostępu do danych przechowywanych w formie cyfrowej. Warto jednak 
wiedzieć, że hakerzy nie są bezkarni. Ochrony przed podejmowanymi przez nich 
działaniami można dochodzić zarówno na drodze karnej, jak i cywilnej.

ATAK HAKERSKI STANOWI PRZESTĘPSTWO

Działania podejmowane przez hakerów, tj. bezprawne 
uzyskane informacji, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie 

lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych, 
zakłócanie prac systemów komputerowych, wytwarzanie 
określonych programów komputerowych, stanowią prze-
stępstwa uregulowane w Kodeksie karnym. 

Autor // AGNIESZK A Z WIER Z Y ŃSK A

Adwokat, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie nowych technologii 
oraz ochrony prywatności, a także prawie własności intelektualnej. Od ponad 15 lat doradza polskim 
i międzynarodowym przedsiębiorcom m.in. z branży IT, e-commerce, wydawniczej, edukacyjnej  
i farmaceutycznej w zakresie umów przenoszących prawa autorskie i licencyjnych, wdrożeniowych oraz 
innych umów w obszarze własności intelektualnej. 
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Nie wszyscy mają też świadomość tego, że przestępstwem 
jest również wytwarzanie programów komputerowych 
przystosowanych do popełniania przestępstw hakerskich, 
a także sprzedaż haseł komputerowych i kodów dostępów 
umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji prze-
chowywanych w systemie informatycznym.

W zależności od rodzaju podjętych czynności i ich skutków 
za ataki hakerskie grozi – jak stanowi Kodeks karny – do 
trzech lat więzienia. Jeśli w wyniku takiego ataku wyrządzi 
się „znaczną szkodę majątkową”, kara wzrasta do pięciu 
lat pozbawienia wolności. W przypadku gdy atak dotyczy 
instytucji państwowych, kara może wzrosnąć nawet do 
ośmiu lat pozbawienia wolności. 

Oznacza to, że w przypadku ataku hakerskiego w firmie 
można rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa do prokuratury. Niektóre prze-
stępstwa tego typu są ścigane na wniosek pokrzywdzo-
nego, co oznacza, że prokuratura rozpocznie dochodzenie 
tylko w przypadku złożenia stosownego wniosku przez 
pokrzywdzonego. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO

Oprócz odpowiedzialności karnej hakerzy mogą ponosić 
za swoje czyny odpowiedzialność cywilnoprawną. Jeśli 
haker swoimi działaniami, np. niszcząc dane, wyrządził 
firmie szkodę, poszkodowana spółka może żądać odszko-
dowania. W przypadku ataków hakerskich często niemoż-
liwe jest naprawienie szkody poprzez przywrócenie stanu 
poprzedniego (mającego miejsce przed atakiem), dlatego 
najczęściej w takich jedynym racjonalnym żądaniem będzie 
żądanie zapłaty odszkodowania pieniężnego za poniesione 
szkody lub utracone korzyści. Nie można także wykluczać 
możliwości pociągnięcia hakera do odpowiedzialności 
na podstawie przepisów o tzw. bezpodstawnym wzbo-
gaceniu. Będzie tak w przypadku, gdy wskutek podjętych 
działań haker uzyskał korzyść majątkową (np. sprzedał 
wykradzione dane podmiotowi trzeciemu). W takim przy-
padku poszkodowana firma może domagać się zwrotu 
wartości uzyskanych korzyści (tj. kwoty uzyskanej z tytułu 
sprzedaży nielegalnie pozyskanych informacji). 

JAK Z WILKA NIE STAĆ SIĘ OWCĄ…

Nie wszyscy wiedzą o tym, że w przypadku ataku hakerskiego 
odpowiedzialność może ponosić także… sama poszkodo-
wana firma. Będzie tak, gdy na skutek ataku nastąpił wyciek 
danych osobowych, a firma, której dotyczył atak, jest tzw. 
administratorem tych danych w rozumieniu tzw. unijnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Przetwarzanie danych osobowych jest ściśle związane 
z nowoczesnym przemysłem. Dane osobowe oznaczają 
wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej (dotyczą tylko ludzi, a nie 
innych podmiotów, np. osób prawnych). Administrator jest 
odpowiedzialny za to, by dane osobowe były przetwarzane 
w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, 
w tych ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym 
z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem. W przypadku udanego 
ataku hakerskiego, na skutek którego nastąpił wyciek 
danych osobowych, każda osoba, która poniosła szkodę 
majątkową lub niemajątkową (np. pracownik firmy), ma 
prawo żądać od administratora odszkodowania za ponie-
sioną szkodę. Administrator (czyli poszkodowana firma) 
może jednak uwolnić się od odpowiedzialności poprzez 
wykazanie, że nie ponosi winy za zdarzenie skutkujące 
powstaniem szkody, np. udowadniając, że sprostał swoim 
obowiązkom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony przetwarzania danych osobowych. Dlatego tak 
ważne jest wdrożenie w firmie odpowiednich procedur 
ochrony danych osobowych. 

Na administratorze ciążą również obowiązki informacyjne 
w przypadku wystąpienia zdarzenia skutkującego narusze-
niem ochrony danych osobowych. Jeśli takie naruszenie 
może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych, należy zgłosić naruszenie do organu ochrony 
danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Gdy ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych 
jest wysokie, należy zawiadomić bez zbędnej zwłoki osobę, 
której dane dotyczą, o naruszeniu. 

DLACZEGO TAK WAŻNA JEST 
SKUTECZNA OCHRONA DANYCH?

W ostatnich latach znacznie wzrosła rola skutecznej ochrony 
przed atakami hakerskimi nakierowanymi na uzyskanie 
dostępu do przetwarzanych danych, w szczególności 
danych osobowych. Wynika to m.in. z chęci uniknięcia 
roszczeń odszkodowawczych przez administratorów ze 
strony osób, których dane osobowe zostały naruszone. 
W przypadku skutecznej ochrony danych osobowych 
w przemyśle przedsiębiorca często może również doma-
gać się ochrony prawnej, jeśli natomiast nie jest w stanie 
zapewnić wystarczającej ochrony danych, może być 
podwójnie stratny – nie dość, że cenne dane wpadną 
w niepowołane ręce, to w dodatku istnieje możliwość 
ubiegania się o odszkodowanie przez osoby, których dane 
zostały wykradzione. //
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NAJNOWSZY PRODUKT JAPOŃSKIEGO PRODUCENTA – ŁAŃCUCH TITAN
// Najnowszy produkt firmy Tsubaki – TSUBAKI Titan – został zaprojektowany z myślą  
o osiąganiu niedostępnej wcześniej trwałości wymaganej w szczególnie niesprzyjających 
warunkach użytkowania, gdzie występuje wysokie zapylenie lub materiał ścierny, np. w tartakach. 

Łańcuch TSUBAKI Titan został opracowany przez glo-
balny zespół badawczo-rozwojowy z Japonii. Najważ-

niejsze zalety dostępnych już na rynku łańcuchów z serii 
premium GT4 Winner zostały w tym produkcie wzbogacone 
o nowe udoskonalenia minimalizujące jego zużywanie się.

rowki smarne zapewniają utrzymywanie smaru w miej-
scu styku powierzchni roboczych – dokładnie tam, gdzie 
jest najbardziej potrzebny. Ogranicza to tarcie pomiędzy 
sworzniem i tulejką i znacznie wydłuża trwałość produktu. 
Sworzeń ma specjalną, bardzo twardą powłokę o niskim 
współczynniku tarcia, co dodatkowo wydłuża żywotność 
łańcucha. Zespół projektowy na wykończenie zewnętrznych 
płytek ogniw TSUBAKI Titan wybrał odporną na koro-
zję powłokę niklową, co w połączeniu z oksydowaniem 
na czarno płytek wewnętrznych zapewnia dodatkowy 
poziom zabezpieczeń. Przy produkcji ogniw złącznych firma 
Tsubaki stosuje swój opatentowany proces Ring Coining 
umożliwiający całkowite zachowanie nominalnej nośności 
łańcucha. Wszystkie te usprawnienia minimalizują koszt 
konserwacji i czas przestoju. Dzięki tym udoskonaleniom 
i temu, że łańcuch trzeba rzadziej wymieniać na nowy, 
całkowity koszt eksploatacji jest znacznie niższy. //Najważniejszym z nich jest zastosowanie w łańcuchach 

TSUBAKI Titan bezszwowych rolek z rowkami smarnymi 
Lube Grooves. Rolki są precyzyjnie wykonane i idealnie 
cylindryczne, by pracowały jak najpłynniej, co samo w sobie 
minimalizuje proces zużywania się. Co więcej, specjalne 

Prezentacja wideo 
w „Akademii Marat” pod adresem: 
www.youtube.com/watch?v=sMAr4V87bt8.

DACHSER TESTUJE EGZOSZKIELETY W MAGAZYNACH
// DACHSER po raz pierwszy przetestował aktywne egzoszkielety produkowane przez 
German Bionic w warunkach codziennej pracy w magazynie. Wkrótce technologia zostanie 
wdrożona w kolejnych lokalizacjach. Aktywne egzoszkielety niemieckiego producenta zostały 
poddane testom w magazynie magdeburskiego centrum logistycznego DACHSER. Celem było 
zebranie danych empirycznych w rzeczywistych warunkach i uzyskanie opinii pracowników.

U rządzenia Cray X pomagają w czynnościach związa-
nych z przyjmowaniem towaru, kompletacją zamówień 

i przy stole do pakowania. Egzoszkielet pomaga w prze-
noszeniu i podnoszeniu ciężarów, odciążając pracownika 
nawet o 30 kg.

EGZOSZKIELETY Z GERMAN BIONIC 
W UŻYCIU W MAGDEBURGU
W przyszłości w magdeburskim centrum logistycznym 
będą regularnie używane trzy aktywne egzoszkielety. 
Wdrożenie nowej technologii w swoich magazynie planuje 
jesienią również centrum logistyczne w Ulm.

TECHNOLOGIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Praca w magazynie nadal wiąże się z dużą ilością pracy 
fizycznej, np. podczas rozładunku towarów. DACHSER od 
dawna stara się zapewnić pracownikom wsparcie tech-
niczne, które ułatwi im wykonywanie wymagających zadań. 
Egzoszkielety są szczególnie obiecujące. W medycynie 
tego rodzaju rozwiązania są używane od dawna. W prze-
myśle natomiast jest coraz więcej urządzeń gotowych do 
wprowadzenia na rynek. //

Źródło // DACHSER
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STUDIUJ LOGISTYKĘ I TRANSPORT  
NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ! 
// Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki już po raz 27. zaprasza na studia podyplomowe 
„logistyka i transport drogowy”.

S tudia są skierowane do osób chcących podnieść swoje 
kwalifikacje w obszarze związanym z planowaniem, 

organizacją i dokumentowaniem procesów transportowych. 
Umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania 
systemów logistycznych oraz przepływu towarów i osób 
w drogowym transporcie krajowym i międzynarodowym. 
Nowatorskim elementem są zagadnienia związane z pro-
wadzeniem ewidencji czasu pracy kierowców, oprogramo-
waniem komputerowym do jego dokumentowania oraz 
obsługą urządzeń rejestrujących. Uczestnicy poznają m.in. 
metody monitorowania stanu floty pojazdów i wdrażania 
planów umożliwiających zachowanie ciągłości procesów. 
Omawiane są aspekty prawne dotyczące umów zawieranych 
w transporcie oraz wynikające z tego prawa i obowiązki 
ciążące na przewoźnikach. 

Absolwenci mają wiedzę zgodną z zakresem zagadnień 
objętych egzaminem państwowym na certyfikat kompe-
tencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym 
osób i rzeczy, określonym przez część I załącznika I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  
nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Dzięki temu 

mogą ubiegać się o przyznanie CKZ na podstawie zwolnienia 
z egzaminu (Dz. U. 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.).

Kierunek otrzymał wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości 
Kształcenia”. Certyfikat został przyznany w VI edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków 
Studiów „Studia z Przyszłością” 2021. //
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EUROPEJSKIE FORUM ZIELONEGO PRZEMYSŁU  
PO RAZ PIERWSZY W TORUNIU

// Przemysł może być zielony.  
Podczas Europejskiego Forum 
Zielonego Przemysłu w Toruniu  
będą o tym przekonywali eksperci-
praktycy z zakresu prawa, surow- 
ców odnawialnych, optymalizacji 
energetycznej, zielonych 
technologii czy ekoinnowacji.

To pierwsza konferencja dla przemysłu, w której głos 
zabiorą nie tylko prelegenci podczas sesji ogólnych, ale 

także każdy uczestnik w trakcie indywidualnych spotkań 
lóż tematycznych. W grupach dyskusyjnych będzie można 
efektywniej wymienić poglądy, podzielić się własnymi 
doświadczeniami lub poszukać odpowiedzi na konkretne 
zagadnienia.

Nie na wątpliwości, że Europa musi być niezależna w zakre-
sie surowców i energii i wymaga pilnej reindustrializacji, 
jednak już w „zielonym wydaniu”.

– Możemy w Polsce wskazać branże zasługujące na miano 
zielonego przemysłu, które bazują na surowcach odna-
wialnych, działają w ramach certyfikowanych łańcuchów 
dostaw, wytwarzają produkty o niskim, a nawet zero-
wym śladzie węglowym czy wykorzystujące w produkcji 
surowce wtórne. Warto, by ich doświadczenia inspirowały 
inne branże do koniecznych zmian – wyjaśnia dr Mał-
gorzata Wnorowska, koordynator biura Europejskiego 
Forum Zielonego Przemysłu, zapraszając do udziału we 
wrześniowym spotkaniu przedsiębiorców szukających 
konkretnych rozwiązań umożliwiających redukcję zużycia 
energii, wdrożenia zielonych technologii czy chcących dys-
kutować o konieczności zmian prawnych, systemowych, 
które zwiększą konkurencyjność zielonego przemysłu. 

Europejskie Forum Zielonego Przemysłu to miejsce:
• spotkania ludzi związanych z przemysłem, chcących czer-

pać inspirację do „zielonych” działań w swoich firmach;
• wymiany wiedzy na temat zielonych technologii i rozwią-

zań obniżających emisję CO2, zmniejszających zanie-
czyszczenie środowiska, stosowania alternatywnych, 
korzystnych dla środowiska surowców;

• promowania recyklingu, optymalizacji zużycia zasobów, 
gospodarki opartej na produkcji wyrobów o długim cyklu 
życia;

• budowania społeczności przedsiębiorców-liderów odpo-
wiedzialnych za przyszłość zielonego przemysłu i chcą-
cych mieć wpływ na czynniki ograniczające jego rozwój;

• dyskusji o znaczeniu zielonego przemysłu dla gospodarki, 
do której zapraszamy polityków, samorządowców, organi-
zacje non profit, naukowców, media, działaczy społecznych. 

Po sesjach tematycznych, w godz. 14.15–15.00, zaplano-
wano panel podsumowujący „Reindustrializacja Europy 
w zielonym wydaniu” w formie konferencji prasowej online. 
Dziennikarze będą mieli możliwość zadawania pytań 
ekspertom, wśród których zasiądą m.in. Clive Pinnington 
Ekologiczna Politechnika Federalna (EPF , dr Krzysztof 
Starzyk Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), dr inż. Adam 
Wasiak Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej(BULiGL),  
dr inż. Jacek Szymczyk (Politechnika Warszawska). 

Partnerzy medialni: eGospodarka.pl, „Rynek Inwestycji”, 
„Nowoczesny Przemysł”, automatykaonline.pl, „Gazeta 
Leśna”, „Gazeta Przemysłu Drzewnego”, „Przemysł Drzewny. 
Research&Development”. 
Partnerem strategicznym Forum Zielonego Przemysłu 
jest Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych 
w Polsce, które obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. //

Więcej informacji i program 
konferencji można przeczytać 
na stronie: www.efzp.pl

• edycja 2022: 22.09. Toruń, hotel Copernicus 10.00-17.00,
• konferencja dla przedsiębiorców poszukujących wiedzy 

i kontaktów w zakresie optymalizacji surowcowej, 
energetycznej, recyklingu i zielonych technologii,

• unikalna formuła: prelekcje i indywidualne spotkania  
w lożach tematycznych: surowców odnawialnych,  
energii, recyklingu, zielonych technologii,

• rejestracja online: www.efzp.pl.
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CZY GROZI NAM BUNT MASZYN? TARGI SYMAS®&MAINTENANCE 
Z ODPOWIEDZIAMI NA AKTUALNE PROBLEMY
// Jednym z najbardziej intrygujących aspektów stale rozwijającej się technologii jest 
sztuczna inteligencja (SI). Choć to rozwiązanie pomaga nam w codziennym życiu, 
nawet jeśli o tym nie wiemy, to u wielu ludzi wzbudza wątpliwości. Czy sztuczna 
inteligencja jest wrogiem, a może przyjacielem w walce ze zbuntowanymi maszynami?

Filmy takie jakie Matrix czy Terminator, w których maszyny 
mające sztuczną inteligencję zwracały się przeciw 

ludziom, sprawiły, że rozwój SI może u wielu osób wzbudzać 
obawy o przyszłość. W końcu wizja świata zdominowanego 
i rządzonego przez maszyny nie napawa optymizmem. 
Takie ryzyko istnieje, bo nie ukrywajmy – bunt maszyn to 
nie tylko filmowe scenariusze, on już jest i to od dawna. 
Sytuacja, w której maszyna odmawia posłuszeństwa, 
stanowi od lat codzienność wielu fabryk. Czemu? Powo-
dów jest wiele – zużycie części, wady fabryczne, warunki 
atmosferyczne, błąd programowania. Nie jesteśmy w stanie 
takich sytuacji wyeliminować w 100%, ale część proble-
mów można zidentyfikować zanim dojdzie do awarii i to 
właśnie SI pomoże nam zdiagnozować, kiedy i czemu 
dana maszyna się zbuntuje oraz co zrobić, by do tego nie 
doszło. Wykorzystanie uczenia maszynowego prowadzi 

do ograniczenia nieplanowanych przestojów, ponieważ 
użytkownicy maszyn mogą zamawiać części zamienne 
zanim wystąpi awaria, oszczędzając czas i pieniądze. 
Szacuje się, że zastosowanie SI w sektorze produkcyjnym 
ogranicza nieplanowane przestoje maszyn o 15-30% oraz 
zmniejsza koszty konserwacji o ok. 30%. Co za tym idzie, 
system utrzymania ruchu oparty na SI może być dobrym 
sposobem na rozpoczęcie podejmowania lepszych decyzji 
bazujących na rzeczywistych danych, dotyczących pracy 
i serwisu maszyn. Jak zrobić z SI swojego przyjaciela? 
Jakie są inne możliwości wykorzystania SI w przemyśle? 
Czego potrzebujemy, by dokonać transformacji naszego 
zakładu na inteligentną fabrykę? Tego dowiemy się już 
w październiku – na Targach SYMAS®&MAINTENANCE.//
Zarejestruj się na wydarzenie: 
www.symas.krakow.pl

// RE K L A M A

13. Międzynarodowe Targi Obróbki,
Magazynowania i Transportu Materiałów

Sypkich i Masowych

13. Międzynarodowe Targi Utrzymania 
Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji

19-20 października 2022, Kraków

9. Konferencja "Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu"
Konferencja "Nowoczesne technologie w branży
materiałów sypkich"
Ponad 100 wystawców
30 wykładów eksperckich

W programie:

Bilety na targi i konferencje: www.symas.krakow.pl
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I FORUM INTRALOGISTYKI
// 22 września 2022 r. w Renaissance Warsaw Airport Hotel – odbędzie się 
konferencja, której hasło przewodnie to: „Mobilnie w przyszłość”.

Idea Przemysłu 4.0 to ogólnoświatowa koncepcja zmian 
technologicznych, które przenoszą biznes na wyższy 

poziom. Ale nie tylko. To przede wszystkim katalizator 
zmiany. Pretekst do zadania sobie pytania: czy można 
inaczej? Szybciej? Wydajniej? Z lepszym efektem? Przedsię-
biorcy nieustannie poszukują „złotego środka” na drodze do 
osiągnięcia rynkowego sukcesu i/lub ugruntowania swojej 
pozycji na nim. Coraz chętniej sięgają więc po innowacyjne 
technologie związane z automatyzacją i robotyzacją linii 
produkcyjnych.

W ostatnich kilku latach inteligentna automatyzacja i robo-
tyzacja mocnym krokiem wkracza także do transportu 
wewnątrzzakładowego. Pojawia się coraz więcej pytań 
o to, jak zadbać o bezpieczeństwo i sprawność działa-
nia w obszarze intralogistyki. Z doświadczenia wiemy, 
że zautomatyzowany transport, jest równoznaczny z tym, 
że przepływ produktów podlega pełnej kontroli i można 
nim skutecznie zarządzać, uwzględniając różne zmienne.  
To zapewnia płynność i efektywność i wydajność proce-
sów transportowych w zakładzie.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

I Forum Intralogistyki to odpowiedź na kilka potrzeb.
• Po pierwsze, by być na bieżąco z najnowszymi techno-

logiami w zakresie procesów logistycznych w fabrykach 
i zakładach produkcyjnych.

• Po drugie, prezentowane przez czołowe firmy produk-
cyjne rozwiązania i biznesowe efekty ich zastosowania 
mogą stanowić cenną inspirację do tego, by podobne 
technologie zastosować u siebie.

• Po trzecie, dostępność ekspertów i prelegentów, którzy 
na żywo podzielą się doświadczeniem, odpowiedzą 
na pytania i podpowiedzą, jaki pierwszy krok wykonać 
w stronę mobilnej przyszłości w procesach logistycznych.

W programie poruszymy takie zagadnienia jak:
• Co przemawia na korzyść mobilnych systemów trans-

portu wewnątrzzakładowego?
• Jakie są najnowsze trendy w intralogistyce, zarówno te 

z kraju, jak i ze świata?
• Co kryje się pod hasłem Logistyka 4.0?

• Czy wszędzie sprawdzą się roboty mobilne? A jeśli nie to 
jakie rozwiązania zastosować ?

• Jak zapanować nad kosztami logistyki wewnątrzzakładowej?
• Jak zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników 

produkcji?

Wiedzą i doświadczeniem podczas tej edycji podzielą 
się z Państwem m.in.:
Søren E. Nielsen – prezes Mobile Industrial Robots A/S; 
Łukasz Mąka – zastępca dyrektora ASTOR Kraków; Marcin 
Gwóźdź – wiceprezes ds. Sprzedaży PROCOBOT; Agnieszka 
Należnik – Methods & Maintenance Manager w Schneider 
Electric; Dominik Wąsiel – Site Supply Chain Manager, 
Regional Supply Chain Engineer & Development Manager 
w Valeo Autosystemy sp. z o.o.; Piotr Merwat – dyrektor 
linii biznesowej Intralogistyka, członek zarządu ASTOR; 
Bartosz Poskart – asystent badawczo-naukowy Politechniki 
Rzeszowskiej; Przemysław Dylewski – dyrektor produkcji  
w SPLAST Sp. z o.o.; Michał Wróblewski – dyrektor operacyjny 
członek zarządu, Lindab; Maciej Owczarzak – Process 
Engineer w Signify Poland Piła; Katarzyna Rybicka – 
wiceprezes zarządu Walstead; Dariusz Ratajczak –  
Digital & ManEx Engineer Ekaterra (dawniej Unilever);  
Dawid Mroczek – starszy specjalista ds. automatyzacji 
Ekaterra (dawniej Unilever). //

Sprawdź szczegóły i zapisz się: www.forumintralogistyki.pl
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WRAŻENIA JAK NA #F1! 
WYPRÓBUJ SYMULATOR JAZDY W BOLIDZIE
// Gdzie znajdziemy kompozyty? Większość z nas z pewnością pomyśli o deskach 
kompozytowych na taras, być może o podwoziach sportowych samochodów. Jednak 
wszędzie tam, gdzie potrzebujemy lekkiego i wytrzymałego materiału – wkraczają 
kompozyty, otaczając nas z każdej strony, z lądu i z powietrza! Elementy samolotów 
i rakiet, łódź solarna, narty czy stolik kawowy – to tylko kilka przykładów z wystawy 
targowej podczas Targów KOMPOZYT-EXPO®. W strefach pokazowych studenci 
zaprezentują innowacyjne projekty: zeroemisyjną łódź solarną, bolidy (w tym symulator 
jazdy!), a nawet model protezy stopy przeznaczonej do wspinaczki ściankowej.

Targom towarzyszyć będą: konferencja HYDROGEN-
-COMPOSITES-FUTURE oraz warsztaty eksperckie. 

Praktycy i teoretycy z całej Europy będą dyskutować m.in. o: 
technologiach wodorowych, możliwości rozwoju i współ-
pracy regionów, zastosowaniu kompozytów w sprzęcie 
sportowym, a także recyklingu materiałów kompozytowych. 
Premierowo na wspólnym stoisku zaprezentują się człon-
kowie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz 
Composites United e.V – najważniejszego europejskiego 
stowarzyszenia zajmującego się kompozytami. //

Spotkajmy się w Krakowie!
28–29 września 2022

Darmowe bilety: 
www. kompozyt-expo.pl
www.facebook.com/kompozytexpo
www.linkedin.com/showcase/kompozyt-expo®

// RE K L A M A

11. Międzynarodowe Targi
Materiałów, Technologii 

 i Wyrobów Kompozytowych 

technologie wodorowe
kompozyty w branży budowlanej
materiały i technologie kompozytowe w sporcie i rekreacji
recykling materiałów kompozytowych

Bogaty program towarzyszący:

28-29 września 2022
Kraków

Odbierz bilet:
www.kompozyt-expo.pl

Zapytaj o stoisko:
kompozyty@targi.krakow.pl
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POLSKA KREUJE TRENDY W STOLARCE 
BUDOWLANEJ – TARGI WINDOOR-TECH 
WRACAJĄ PO CZTEROLETNIEJ PRZERWIE!
// Nie od dzisiaj stolarka „made in Poland” jest symbolem jakości.  
Wysoką klasę polskich marek działających w tej branży od lat  
obserwujemy na targach. – Teraz mimo wyzwań spowodowanych 
pandemią i wojną w Ukrainie, mamy szansę nie tylko na podtrzymanie 
pozycji lidera, ale także na wykorzystanie zupełnie nowych możliwości 
– przekonuje Mateusz Szymczak, dyrektor targów WinDoor-tech. 
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Targi WinDoor-tech wracają po czteroletniej przerwie. 
Świat mocno się zmienił. Jak to przełoży się na ofertę 
wystawców?

Pandemia oraz wojna w znaczący sposób wpłynęły 
na budownictwo. Szczególnie widoczny jest trend przy-
spieszonej automatyzacji. Teraz, jak nigdy dotąd, bez inwe-
stycji w najnowsze technologie nie można już konkurować 
na coraz bardziej wymagającym rynku. Branża stolarki jako 
jedna z bardziej nowoczesnych gałęzi w budownictwie bar-
dzo szybko się dostosowała do zmian. Fabryki na potęgę 
zaczęły doposażać swoje zakłady produkcyjne w maszyny 
i roboty. Dostawcy urządzeń mają w swojej ofercie całe 
linie technologiczne oraz produkcyjne, mogą więc niemal 
„uszyć” takie zautomatyzowane stanowisko „na miarę”, 
podchodząc bardzo indywidualnie do zamawiającego. 
Automatyzacja pozwala znacząco przyspieszyć proces 
produkcji, wpływając na wydajność, przewidywalność oraz 
spadek kosztów. Aktualna sytuacja na rynku jest bardzo 
dynamiczna i nieprzewidywalna. Niezależnie od obecnych 
wahań, zrobotyzowane stanowiska zapewniają ciągłość 
produkcji, która jest kluczem do terminowego wypełnie-
nia zobowiązań kontraktowych przy ograniczeniu liczby 
pracowników. Automatyzacja i digitalizacja powodują, 
że wiele trudnych procesów produkcji, które wymagają 
ciężkiej pracy ludzkich rąk, zostaje zastąpionych przez 
roboty i maszyny. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, 
bo przemysł 4.0 wymaga multifunkcjonalności pracow-
nika. Te trendy doskonale widać u naszych wystawców. 
Dlatego tegoroczna edycja targów WinDoor-tech będzie 
kalejdoskopem nowych technologii wykorzystywanych 
w produkcji komponentów i narzędzi do konstrukcji okien 
i drzwi przyszłości. Zapewnią to liderzy branży, którzy już 
zapowiedzieli swój udział w targach. Większość wystaw-
ców ma już konkretny plan na swoją aktywność podczas 
WinDoor-tech 2023. Projektują świetnie zaaranżowane 
przestrzenie, przygotowują pokazy, oryginalne atrakcje 
i spotkania na stoiskach. Teraz dla firm, kilka miesięcy 
przed targami, jest najlepszy czas, żeby wszystko dopiąć 
na ostatni guzik. Z kolei naszym zadaniem jest zapew-
nić wystawcom najlepsze warunki, żeby mogli swoje 
ambitne plany zrealizować. Wspólnie dbamy o to z wyprze-
dzeniem. Może dlatego wiele firm już zagwarantowało 
sobie w najbliższej edycji odpowiednią powierzchnię  
w pawilonach. 

Czy dynamiczna ekspansja branży w cyfryzację wystar-
czy, aby Polska zachowała pozycję lidera w eksporcie 
stolarki otworowej?

To z pewnością jeden z koniecznych czynników. Kto nie 
inwestuje dzisiaj w nowe technologie, ten się cofa. Teraz 
liczą się przede wszystkim automatyzacja, robotyzacja 

i innowacyjne zarządzanie energią w budynku. Polski sektor 
produkcji stolarki otworowej jest jednym z najdynamicz-
niej rozwijających się w Europie. Rocznie w naszym kraju 
produkuje się ok. 16 mln sztuk okien, z czego ponad 60% 
sprzedawanych jest na eksport, głównie na rynek Unii 
Europejskiej. Od dekady średni roczny wzrost produkcji 
okien w Polsce wynosi ok. 5–7% rocznie. Pomimo pandemii 
i niespokojnych czasów początek 2022 r. przyniósł kolejne 
rekordowe wyniki eksportu stolarki. Według danych GUS, 
jego wartość w I kwartale wyniosła ok. 867 mln EUR, czyli 
o 34% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Oczywi-
ście część tego wzrostu wynika ze znaczącej zmiany cen 
jednak są to i tak zaskakująco dobre wyniki. 

Niekiedy o stolarce okiennej mówi się, że to dość kon-
serwatywna branża, a zmiany nie są tak szybkie i spek-
takularne jak choćby w meblarstwie czy automotive…

Ciężko to porównać, ale fakt, że jeśli nowy model samo-
chodu pojawia się co kilka lat, to siłą rzeczy wymusza 
stosowanie nowych rozwiązań technologicznych. W sto-
larce zmiany w produkcji trwają znacznie dłużej, ale to 
się wyraźnie zmienia. W pierwszej kolejności ewoluuje 
elastyczność produkcji. Celem firm jest skrócenie czasu 
dostawy produktu na rynek. Dążą zatem do zwiększenia 
konkurencyjności poprzez inwestycje w nowe technologie 
i cyfryzację procesów produkcyjnych.

Dzisiaj producenci na zapotrzebowania rynku muszą 
reagować bardzo szybko, już nie w ciągu kilku miesięcy, ale 
wręcz kilku tygodni. Stąd trend unowocześniania parków 
maszynowych i robotyzacji. 

Długie terminy realizacji dostaw bądź braki na rynku surow-
ców mogą stanowić wyzwanie nie tylko w tym roku, ale 
także w 2023 r. Negatywnie na sytuację na rynku kompo-
nentów wpływa również niecodzienne zachowanie firm, 
które robią duże zapasy. 

Jednak dzisiaj to Polska wyznacza trendy i cały świat nas 
„podgląda”. Targi WinDoor-tech to na pewno ułatwiają, 
umożliwiając prezentację oferty w jednym czasie i miejscu. 
Ciesząc się z sukcesów i pozycji polskiej stolarki musimy 
jednak pamiętać, że konkurencja nie śpi i mocno też roz-
wija się choćby na Bałkanach. Dlatego to dla nas ważny 
moment. Nie można go przegapić.

Do niepewnej sytuacji dochodzi jeszcze rekordowa infla-
cja, choć eksperci z amerykańskiego pisma branżowego  
„Door and Window Market Magazine” zaobserwowali 
pewne zjawisko polegające na tym, że im bardziej rośnie 
popyt, inflacja i wydłużają się terminy dostaw, tym bar-
dziej działa to zachęcająco na klientów…
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Oczywiście wysoka inflacja, niedobory surowców i półpro-
duktów, a także problemy z łańcuchem dostaw to bolączki 
nie tylko naszej branży. Bo trzeba mieć możliwości, aby 
zaspokoić wzmożony popyt spowodowany boomem 
w sektorze budowlanym i ogromną liczbą oddawanych 
inwestycji. Pandemia i zerwane łańcuchy dostaw pokazały, 
że w tych czasach szczególnie liczy się siła marki. Duże 
firmy znacznie łatwiej sobie poradzą z zakupem surowców 
czy komponentów do produkcji.

Na pewno wyzwaniem jest także utrzymanie zatrudnienia 
i konkurencyjności. Na rynek wchodzą, napędzane ideą 
Europejskiego Zielonego ładu, ekologiczne, ultranowo-
czesne, dźwiękoszczelne i energooszczędne rozwiązania. 
I tutaj oferta polskiej stolarki nie ma sobie równej.

W tym roku WinDoor-tech zwraca się także ku branży 
szklarskiej. Co jest w planach? 

Zgodnie z oczekiwaniami wystawców i zwiedzających 
targów Glass zdecydowaliśmy się wzbogacić tegoroczną 
ekspozycję WinDoor-tech i Budmy. Jesteśmy w przeded-
niu rewolucji w produkcji szkła. Nie bez przyczyny rok 
2023 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Szkła.  

Szkło to światło, architektura i fasady. Bez jego udziału nie 
ma nowoczesnych miast, biur i domów. Zaprezentujemy 
szeroką ofertę nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu 
szklarskiego, które z sukcesem mogą być wykorzystane 
w produkcji komponentów i narzędzi stosowanych w sto-
larce oraz budownictwie. Dla szkła otwierają się zupełnie 
nowe rynki, pojawiają się nowi gracze w Polsce, którzy już 
zdecydowali się na udział w targach. Wiemy też po wizycie 
naszego zespołu na targach w Norymberdze, że sporo 
firm woli zaprezentować nowe produkty w Polsce. Tego-
roczna edycja WinDoor-tech to pierwsza taka możliwość 
dla branży stolarki po miesiącach eventowej pustki. To 
przy jednoczesnym głodzie spotkań „face to face” rokuje 
bardzo dobrze. Liczymy na wysoką frekwencję produ-
centów, dystrybutorów i serwisantów. Planujemy także 
specjalną strefę pokazów na żywo. Niebawem będziemy 
mogli zdradzić więcej szczegółów. Powiem tylko, że szy-
kujemy projekt z misją i bardzo się cieszę, że zrealizujemy 
go właśnie tu, w Poznaniu. //
 
Targi WinDoor-tech oraz Budma potrwają od 31 stycznia 
do 3 lutego 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.

Więcej na: www.windoortech.pl

www.nowoczesny-przemysl.pl

Chcesz wiedzieć więcej?

// RE K L A M A
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TRAFIAJĄC W SEDNO POTRZEB
// O minionej edycji targów ITM INDUSTRY EUROPE, oczekiwaniach branży  
oraz o planach na rok 2023 mówi Anna Lemańska-Kramer, dyrektor targów 
ITM INDUSTRY EUROPE.

Chociaż do targów ITM INDUSTRY EUROPE zostało 
jeszcze sporo czasu, to teraz jest dobry moment 
na podsumowania…
 
Ostatnie tygodnie były dla nas bardzo intensywne. Wni-
kliwie analizowaliśmy profil zwiedzających tegoroczne 
targi, ale przede wszystkim był to czas rozmów i spotkań 
z wystawcami, które mają dla nas ogromne znaczenie. Są 
najważniejszą wskazówką, w którym kierunku zmierzać 
i na co położyć akcent w najbliższej edycji ITM INDUSTRY 
EUROPE. Uważnie słuchamy naszych wystawców, part-
nerów i gości. Znajomość aktualnych oczekiwań branży 
bardzo pomaga w przygotowaniach targów, które trafiają 
w sedno potrzeb rynkowych. Dla zespołu targów moment 
zakończenia jednej edycji jest jednocześnie początkiem 
prac nad kolejną. To jest proces, który wymaga zaanga-
żowania na każdym jego etapie.

Jakich uczestników gościły targi ITM INDUSTRY EUROPE 
w tym roku?

Znaczna większość (ponad 40%) to osoby podejmujące 
kluczowe decyzje w firmach. Są wśród nich prezesi, 

właściciele, dyrektorzy i kierownicy działów technologicz-
nych. Spory udział (25%) to technolodzy i konstruktorzy. 
Ich obecność jest niezbędna, bo to oni korzystają później 
z najnowszych technologii i pracują na prezentowanych 
na targach maszynach i urządzeniach. Według naszych 
danych targi ITM odwiedzają przedstawiciele dużych firm 
(30%), ale także średnich (35%) i małych (20%) przedsię-
biorstw. Ma to odzwierciedlenie w rozmowach z wystaw-
cami. Potwierdzają, że w Poznaniu goszczą na swoich 
stoiskach profesjonalistów, którzy przychodzą często do 
nich z gotowym pomysłem i wizją współpracy. Dlatego 
większość liderów już zapowiedziała udział w przyszło-
rocznej edycji. Zdajemy sobie sprawę, że czasy niespokojne 
wciąż nam towarzyszą, więc tym bardziej doceniamy ten 
kredyt zaufania.
 
Najpierw pandemia, później wojna w Ukrainie, teraz 
inflacja… Branża eventowa od kilku lat ma „pod górkę”?

To prawda, że wyzwań nam nie brakuje. Dlatego cieszymy 
się, że marka Międzynarodowych Targów Poznańskich 
ma ugruntowaną pozycję. W niestabilnych czasach jest to 
z pewnością wyjątkowo pomocne. Jednak na ten sukces 
stale pracujemy, a w dużej mierze budują go nasi wystawcy 
i partnerzy. Niezmiernie doceniamy ich zaangażowanie.  
To oni razem z nami kreują ITM INDUSTRY EUROPE i to 
im zawdzięczamy miano najważniejszych w tej części 
Europy targów przemysłowych. Potwierdzają to statystyki. 
W tym roku gościliśmy 581 wystawców, a odwiedziło nas 
11 687 uczestników. Dużo słyszymy o zbliżającej się rece-
sji i zahamowaniu przemysłu, jednak ostatnie dane, które 
podał Główny Urząd Statystyczny, są dość optymistyczne. 
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w lipcu wyż-
sza niż rok wcześniej. W porównaniu do czerwca ubiegłego 
roku poprawiły się także wyniki większości działów prze-
mysłu, w tym maszyn i urządzeń oraz wyrobów z metalu. 
Śledzimy, co się dzieje w branży, rozmawiamy z firmami, 
które dzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat 
aktualnej sytuacji. Dlatego program targów również dosto-
sujemy do bieżących potrzeb i oczekiwań.
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Czy wiadomo już, jakie wydarzenia będą towarzyszyć 
targom ITM INDUSTRY EUROPE w 2023 r.?

Z pewnością będziemy kontynuować organizację Kongresu 
Industry Next. Trzecia już edycja tego wydarzenia bardziej 
„skręci” w praktykę, w stronę automatyzacji i najnowszych 
technologii wykorzystywanych w produkcji. W drugim dniu 
Kongresu planujemy warsztaty z udziałem naszych stałych 
partnerów: Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Siecio-
wego. To gwarantuje dużą dawkę wiedzy związanej z AI, 
cyfryzacją czy digitalizacją w przemyśle. Tych rozwiązań 
nadal w polskich fabrykach jest za mało, a w niestabilnych 
czasach są one często gwarantem ciągłości produkcji. Nie 
zabraknie również spektakularnych pokazów z dziedziny 
automatyki przemysłowej i robotyzacji. W najbliższej 
edycji planujemy także znacząco zwiększyć ekspozycję 
i rozszerzyć zakres branżowy.

Grupa MTP czas pandemii wykorzystała na inwestycje. 
Co może zaskoczyć gości w 2023 r.?

My szczególnie cieszymy się, że w przyszłym roku zapew-
nimy naszym gościom większy komfort. Kończymy 

// RE K L A M A

Targi ITM INDUSTRY EUROPE odbędą się w dniach 
30.05–2.06.2023 na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. W tym samym czasie będzie można 
zwiedzić ekspozycję: targów Logistyki, Magazynowa-
nia i Transportu Modernlog oraz targów Kooperacji 
Przemysłowej Subcontracting.

inwestycję parkingu podziemnego na terenie MTP, z którego 
korzystać będzie można już tej jesieni. Mamy nadzieję,  
że 650 nowych miejsc parkingowych znacznie ułatwi logi-
stykę. Do czasu targów ITM INDUSTRY EUROPE gotowa 
będzie także część naziemna. Nad nowoczesnym parkin-
giem powstanie specjalna strefa gastronomiczna. Z racji 
tego, że nasze targi są organizowane w najpiękniejszym 
kalendarzowo czasie, to właśnie tam zagwarantujemy 
miejsce na chillout. Będzie można wyjść w przerwie z hal 
pełnych pracujących maszyn i przyjemnie się zrelaksować, 
korzystając z wiosennej aury. //
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