
BEZPŁATNE CZASOPISMO DLA UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI

6 20
20

nr

ISSN: 2392-2176WWW.GMECH.PL

● Czy zabrudzone 
    czyściwo jest odpadem?
● Śruby kulowe
● Oleje przekładniowe

● Systemy wizyjne 
● Osiowanie wałów
● Systemy do monitorowania
   produkcji

W NUMERZE

●  Raport: Coboty



II| Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2020

FOLIA
Zielona rewolucja
w obróbce metali

•  Bezpieczny skład

•  Technologia wolna od boru

• Brak symboli zagrożenia

• Wydłużony czas pracy narzędzi

• Wydłużony czas pracy produktu

• Zmniejszona konsumpcja

• Zwiększona produktywność

• Brak zapachu

• Nie powoduje chorób skóry

• Nie pieni się

•  Nie zaoleja maszyn / miejsc pracy

Przyjazna środowisku gama produktów FOLIA jest rewolucją w dziedzinie obróbki metali.
Charakteryzuje się doskonałą zdolnością smarującą oraz siłą chłodzenia wody, oferuje 
użytkownikom unikalne rozwiązanie do wielu różnych operacji obróbczych.

Total Polska Sp. z o.o.

www.total.com.pl

Total_folia_210x297_prod.indd   1 25.02.2019   09:46



Redaktor naczelny
Tomasz Kurzacz

tomasz.kurzacz@gmech.pl

tel. 501 100 385

Redakcja:
Sabina Frysztacka

Elżbieta Jaworska 

Maja Kot  

Bohdan Szafrański 

Damian Żabicki

redakcja@gmech.pl

tel. 501 100 385

Konsultacja merytoryczna
doc. dr inż. Wojciech Urbański

Reklama
reklama@gmech.pl 

tel. 795 796 745

Prenumerata
www.glowny-mechanik.pl/prenumerata

DTP
Józef Gałkowski

Druk i oprawa
Drukarnia GREG

Wydawnictwo
Artekst 

ul. H. Dąbrowskiego 37

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 501 100 385

 

Dyrektor i Wydawca
Michał Dutkowski

michal.dutkowski@gmech.pl

OD REDAKCJI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Bieg z przeszkodami” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Bieg z przeszkodami” – Poddziałanie 6.1.3 PO KL

Szczęśliwego Nowego Roku
Wiecie Państwo, czym się różni optymista od pesymisty? Otóż pesymista twierdzi, 

że już gorzej być nie może. A optymista – że owszem, może... Z takimi mieszanymi 

uczuciami wkraczamy w nowy 2021 rok. Z jednej strony niemal codziennie ponad 

500 osób umiera z powodu Covid-19, z drugiej – płyną pozytywne informacje z gospo-

darki. 

Analitycy przewidują, że w przyszłym roku Polska osiągnie najwyższy wzrost 

w Europie sięgający 2,9%. Oczywiście są to tylko szacunki, nieco różniące się w zależ-

ności od źródła. Agencja S&P przewiduje wzrost o 3,8%, natomiast MWF – o 2,7%. Na 

plusie ma być jeszcze tylko Portugalia, pozostałe kraje mają notować dalszy spadek 

PKB ("ujemny wzrost"). Obecnie bezrobocie utrzymuje się na wyjątkowo niskim 

poziomie wynoszącym 3,5% (według metodologii Eurostatu). Patrząc z perspektywy 

przeciętnego obywatela – wciąż spotyka się ogłoszenia oferujące pracę.

Rząd po pierwszych miesiącach pandemii zaryzykował otwarcie gospodarki, choć 

usługi turystyczne oraz komunikacja lotnicza nadal działa w bardzo ograniczonym 

zakresie. Są także branże, którym pandemia pozwoliła znacznie zwiększyć zyski. 

Z pewnością jest to przemysł farmaceutyczny, logistyka (a w szczególności usługi 

kurierskie), przemysł chemiczny związany ze środkami czystości. A jak będzie dalej – 

zobaczymy. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy 

serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę oraz życzenia wszelkiej 

pomyślności – naszym Czytelnikom, firmom, które aktywnie wspierają działania 

Głównego Mechanika, a także specjalistom, którzy poświęcają swój czas i dzielą się 

wiedzą, którą później przelewamy na papier (i do Internetu). Dziękujemy i życzymy 

wszystkiego najlepszego!

Bardzo dobrym przykładem owocnej współpracy czasopisma ze specjalistami są 

dwa artykuły w bieżącym numerze Głównego Mechanika: raport o cobotach oraz 

tekst o olejach przekładniowych. Wypowiedzi ekspertów znajdą Państwo także i w in-

nych artykułach, do których lektury serdecznie zapraszam.  

Do zobaczenia w Nowym 2021 r.!

 Tomasz Kurzacz

 Redaktor naczelny
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SPIS TREŚCI
Z KRAJU I ZE ŚWIATA

URZĄDZENIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Czy zabrudzone czyściwo jest 
odpadem?
Nawet najbardziej rozwinięte pod względem techno-

logicznym przedsiębiorstwa sięgają po proste i prak-

tyczne rozwiązanie, jakim jest czyściwo. Używa się go 

w celu zapewnienia czystości na każdym etapie pro-

cesu produkcyjnego, a także podczas różnego rodzaju 

prac naprawczych.

URZĄDZENIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Śruby kulowe coraz popularniejsze
Śruby kulowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach 

przemysłu tam, gdzie liczy się zapewnienie kontroli 

nad ruchem siłownika przy niskim tarciu. Wśród za-

stosowań wymienia się zastosowanie w obrabiarkach, 

robotach i precyzyjnym sprzęcie montażowym, a śruby 

kulowe o wysokiej precyzji – przy produkcji półprze-

wodników.

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

Oleje przekładniowe
Bez względu na rodzaj produkcji realizowanej przez 

dany zakład oraz na stopień zaawansowania techno-

logicznego urządzeń stanowiących jego wyposaże-

nie, przedsiębiorstwo powinno zadbać o odpowiedni 

dobór środków smarnych. Oleje i smary przemysłowe 

zabezpieczają elementy maszyn przed zbyt szybkim 

zużyciem, ale zastosowanie niewłaściwego środka 

bywa prawie tak samo groźne, jak jego brak.

RAPORT

Coboty – roboty współpracujące
Coboty to niewielkich rozmiarów roboty, które mogą 

pracować razem z ludźmi. Dzięki odpowiednim za-

bezpieczeniom oraz mniejszej prędkości nie wyrzą-

dzą krzywdy osobom znajdującym się w zasięgu ich 

ramienia.
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DIAGNOSTYKA, POMIARY, REGULACJA

Nowoczesne systemy wizyjne 
w przemyśle
Połączenie systemów mechanicznych, optycznych, 

elektronicznych oraz oprogramowania w systemie 

wizyjnym znajduje coraz więcej zastosowań w prze-

myśle. Postęp w zastosowanych technologiach i szersze 

wykorzystanie sztucznej inteligencji spowodowało, że 

stały się bardziej precyzyjne i dokładne niż człowiek.

SERWIS I USŁUGI

Osiowanie wałów
Wiele urządzeń w zakładach przemysłowych 

wykorzystuje napęd pośredni, w którym silnik 

przekazuje moc (moment obrotowy) za pomocą 

sprzężonych dwóch lub większej liczby wałów 

i sprzęgieł. Dla zapewnienia jak największej 

niezawodności należy co pewien czas sprawdzać 

współosiowość takich wałów, a w razie przekroczenia 

pewnej wartości nieosiowości należy przeprowadzić 

odpowiednie regulacje.

ZARZĄDZANIE I SYSTEMY

Nowe oblicze hali produkcyjnej
Minęły czasy, kiedy operatorzy maszyn na produkcji 

wypełniali ręcznie formularze pracy. Teraz maszy-

ny same wysyłają niezbędne informacje za pomocą 

zainstalowanych na nich czujników. Dane zbierane 

automatycznie, analizowane przez wyspecjalizowane 

programy komputerowe zapewniają ważne informacje 

biznesowe niemal natychmiast. W dodatku dostępne 

w każdym miejscu, o każdej porze. A wszystko dzięki 
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CIEKAWOSTKI

APLIKACJE MOBILNE

KSIĄŻKI

PRODUKTY58

56

52

54

48

40

44

57



4| Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2020

Z
 K

R
A

JU
 I

 Z
E

 Ś
W

IA
T

A Nowy blok energetyczny w Jaworznie oddany do eksploatacji

Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie pracuje w polskim 

systemie elektroenergetycznym. To najnowocześniejsza jednostka 

tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element 

rynku mocy. Energia z tego miejsca zaopatrywać będzie około 2,5 

mln odbiorców z południa Polski. Zastosowane technologie i insta-

lacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygory-

styczne normy.

– TAURON odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne Polski. Blok 

910 MW będzie pełnił rolę stabilnego źródła energii, stanowiącego zabez-

pieczenie dla źródeł odnawialnych. Jest to też nasza ostatnia inwestycja 

w źródło węglowe. Uwolnione środki finansowe skierujemy na realiza-

cję projektów wiatrowych i fotowoltaicznych – mówi Jerzy Topolski, 

wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w TAURON Polska 

Energia. – Druga połowa 2020 roku w TAURONIE stoi pod znakiem 

finalizacji wielkich inwestycji w energetykę konwencjonalną. Jednostka, 

począwszy od przyszłego roku, będzie także realizowała piętnastoletnie 

kontrakty mocowe. Inwestycję zakończyliśmy zgodnie z zaplanowanym 

budżetem – dodaje Topolski.

Nowy blok TAURONA będzie jedną z najsprawniejszych jedno-

stek tego typu w Europie. W porównaniu z wycofywanymi z eks-

ploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku będzie 

znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%, natomiast 

emisja CO2 zmniejszy się o około 31%.

– Grupa RAFAKO przekazuje blok energetyczny w Jaworznie zgodnie 

z terminem określonym Kontrakcie. Tym samym wywiązujemy się z na-

szych zobowiązań. Zapewniliśmy zarazem środki finansowe niezbędne 

do jego prawidłowego rozliczenia do maja 2023 roku. Istotne dopełnie-

nie modelu finansowego stanowi porozumienie z instytucjami, które 

udzieliły gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – mówi Radosław 

Domagalski-Łabędzki, wiceprezes RAFAKO odpowiedzialny za 

realizację inwestycji. – Potwierdziliśmy wiarygodność RAFAKO jako 

jednej z wiodących firm budownictwa energetycznego i przemysłowego 

w Polsce, która profesjonalnie zarządza złożonymi projektami bizne-

sowymi – dodaje Domagalski-Łabędzki, podkreślając, że końcowy etap 

budowy prowadzony był w trudnym okresie pandemii.

W następnych miesiącach przeprowadzone zostaną analizy 

i badania na eksploatowanym bloku, po to, aby wartość emito-

wanych przez blok do środowiska substancji szkodliwych była 

możliwie jak najniższa.

Nowy Blok 910 MW nie będzie wymagał składowania ubocznych 

produktów spalania (UPS) – popiołów, gipsu czy żużlu. Zostaną 

one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym. 

Układy zamontowane w jednostce pozwolą na jej szybkie urucho-

mienie przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy 

dynamicznie rosnącej mocy źródeł odnawialnych zależnych od 

warunków atmosferycznych.

Zakończenie inwestycji w pełnej zgodzie
Oddanie bloku do eksploatacji poprzedziło podpisanie 13 listopada 

2020 r. przez Nowe Jaworzno Grupa TAURON i RAFAKO S.A ugody, 

która reguluje wzajemne rozliczenia związane z budową bloku 

energetycznego 910 MW w Jaworznie. Zawarto także Aneks do 

Kontraktu, który szczegółowo reguluje postanowienia Ugody, w tym 

m.in. terminy płatności oraz terminy wykonania przez Wykonawcę 

bloku dodatkowych świadczeń.

Strony zrzekły się wzajemnych ekwiwalentnych roszczeń, które 

wystąpiły w trakcie realizacji kontraktu do dnia podpisania ugody. 

RAFAKO wykona dla TAURONA dodatkowe prace, w tym optyma-

lizujące działanie bloku, których efektem będzie między innymi 

zmniejszenie minimum technicznego z 40 do 37 proc. Dodatkowo, 

o pół roku (do 36 miesięcy) zostanie wydłużona gwarancja tech-

niczna na część wysokociśnieniową kotła. Wykonawca udzieli też 

licencji na korzystanie z programów komputerowych, które nie są 

objęte kontraktem.

Źródło: TAURON

Nowe centrum innowacji 
i aplikacji Alfa Laval

Alfa Laval – światowy lider w branży wymiany ciepła, separacji oraz 

obsługi cieczy – otwiera najnowsze centrum innowacji i aplikacji 

w Kolding w Danii. Centrum wzmocni dominację firmy Alfa Laval 

w zakresie technologii w branży obsługi cieczy higienicznych oraz 

w kontekście innowacyjnych produktów i optymalizacji procesów.

Inwestycja w nowe centrum innowacji i aplikacji o powierzchni 

1600 m2 wspiera strategię firmy obejmującą przyspieszenie wdraża-

nia innowacyjnych produktów oraz zwiększenie poziomu satysfakcji 

klienta w zakresie pomp, zaworów i sprzętu do mieszania i mycia – 

rozwiązań używanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

– Naszym celem jest dostarczenie naszym klientom najnowocześniej-

szych rozwiązań – mówi Mikkel Nordkvist, wiceprezes ds. obsługi 

cieczy higienicznych oraz dyrektor ds. zarządzania w przemyśle. 

– Klienci mogą teraz zobaczyć – osobiście lub poprzez połączenie online 

na żywo – jak sprzęt Alfa Laval działa w rzeczywistych warunkach ope-

racyjnych. Przeprowadzanie testów z ekspertami z Alfa Laval zapewnia 

weryfikację lepszej wydajności, poprawionej higieny i zrównoważonej 

redukcji kosztów poprzez oszczędność energii, wody i środków czyszczą-

cych. Jest to doskonała szansa na potwierdzenie ogólnej wydajności.

– Centrum zapewnia unikatowe środowisko do rozwoju przyszłych 

technologii i urządzeń do obsługi cieczy. Wiele stacji testowych z zaawan-

sowanym sprzętem i oprogramowaniem pomaga w projektowaniu inno-

wacji poprzez przeprowadzanie rygorystycznych eksperymentów w celu 

weryfikacji koncepcji na nowych urządzeniach w branży spożywczej i far-

maceutycznej, dla wielu punktów pracy i w warunkach bardzo zbliżonych 

do rzeczywistych – mówi Rikke Kau Breinholt, wiceprezes ds. obsługi 

cieczy higienicznych oraz dyrektor ds. badań i rozwoju w Alfa Laval.

Źródło: Alfa Laval
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Gigantyczna inwestycja w czyste powietrze na Dolnym Śląsku. KGHM 
buduje Instalację Oczyszczania Gazów w Hucie Miedzi Legnica

Mimo wyjątkowego, podporządkowanemu procedurom epidemicz-

nym roku, KGHM rozpoczyna zgodnie z planem kolejną ważną dla 

środowiska inwestycję w Hucie Miedzi Legnica. Na budowie inno-

wacyjnej Instalacji Oczyszczania Gazów Poprocesowych powstały 

już fundamenty. Instalacja, która zmniejszy zanieczyszczenia 

nawet o 99 proc., będzie gotowa w przyszłym roku.

– Pandemia nie zmienia naszej strategii. Uruchomiliśmy kolejną 

znaczącą inwestycję, wartą około 110 milionów złotych. KGHM posta-

wił na czyste powietrze, efektywność energetyczną i zieloną energię. 

Tym zmieniamy z roku na rok obraz polskiego przemysłu. W każdym 

z tych obszarów mamy już znaczące osiągnięcia i plany na przyszłość. 

– powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska 

Miedź S.A.

Innowacyjna instalacja
Nowa instalacja w Hucie Miedzi Legnica przejmie wstępnie 

oczyszczone gazy technologiczne i skieruje je do istniejącej wieży 

absorpcyjnej SO2. Stamtąd opary o znikomej zawartości zanie-

czyszczeń będą emitowane do atmosfery. W gazie będzie jedynie 

tlen, azot, woda, dwutlenek węgla i odrobina dwutlenku siarki. 

Docelowo inwestycja zmniejszy ładunek resztkowych zanieczysz-

czeń aż o 99 proc.

Inwestycja zgodna z europejskimi normami
Wiceprezes KGHM ds. Produkcji Radosław Stach podkreśla, że 

instalacja pozwoli przerabiać w hucie różnego rodzaju koncentraty 

w najwyższym reżimie środowiskowym. – Jest to jeden z elemen-

tów programu BATAS, w którym dostosowujemy nasze instalacje 

do wymogów środowiskowych. To przełomowa inwestycja, nie tylko 

w Hucie w Legnicy, ale w całym KGHM – dodał Wiceprezes.

Instalacja będzie się składała z dwóch elektrofiltrów mokrych 

w pierwszym stopniu oczyszczania, dwóch w drugim stopniu 

oraz wieży kalomelowej. Dyrektor naczelny Huty Miedzi Legnica 

Michał Topolnicki dodaje, że inwestycja powstaje we współpracy 

ze spółką KGHM, BIPROMET. – Instalacja będzie dodatkowym 

węzłem w istniejącym w hucie ciągu technologicznym odsiarcza-

nia Solinox. Jej głównie zadanie to doczyszczenie gazów – mówi 

dyrektor huty.

Budowa w liczbach
Wymiary fundamentu – 31,8 x 31,8 m

Beton zużyty do budowy fundamentów – 1280 m3

Wysokość instalacji – 31 m

Źródło: KGHM

Więcej na www.gmech.pl
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A Polskie autonomiczne roboty trafiają do fabryk. Sztuczna inteligencja pozwoli 
im na pracę z ludźmi w zatłoczonych magazynach

Systemy autonomiczne pozwolą zwiększyć wydajność fabryk i ma-

gazynów wielkopowierzchniowych. Dzięki robotom funkcjonują-

cym w ramach zintegrowanego inteligentnego roju szereg najbar-

dziej powtarzalnych i uciążliwych czynności może zostać w pełni 

zautomatyzowany. Po zintegrowaniu maszyn z wewnętrznym sys-

temem automatyki przemysłowej roboty tego typu mogą w czasie 

rzeczywistym korygować swoje zadania oraz optymalizować trasy 

przejazdu, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jedną 

z takich maszyn udało się skonstruować warszawskiemu start-upo-

wi VersaBox.

– Powstał prototyp robota, który w sposób autonomiczny może prze-

mieszczać się w dynamicznie zmiennym środowisku: magazynie, za-

kładzie produkcyjnym, między ludźmi, wózkami widłowymi czy innymi 

środkami transportu poziomego. Na podstawie testów systemu sporo się 

nauczyliśmy, prototyp był modyfikowany, poprawiany, optymalizowany, 

aż doszliśmy do konkretnego produktu, czyli robota VersaBox, jednost-

ki transportowej spełniającej wszystkie wymagania bezpieczeństwa, 

zaprojektowanej pod kątem wykorzystania w zakładach przemysłowych 

różnego rodzaju – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje 

Jakub Michalski, współzałożyciel VersaBox.

System automatyki przemysłowej od VersaBox powstał 

w ramach projektu „Autonomiczny system transportu oparty na 

robotach mobilnych oraz uczących się algorytmach planowania 

i sterowania dla procesów produkcyjnych oraz nieliniowych pro-

cesów wewnętrznej logistyki magazynowej” finansowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Inżynierowie odpowiedzial-

ni za niegoplanowali stworzyć mobilną platformę, która będzie 

odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie branży produkcyjnej na 

rozwiązania z zakresu automatyki.

Projekt VersaBox nie ogranicza się jednak wyłącznie do samego 

pojazdu. To komplementarny, w pełni konfigurowalny system 

przystosowany do zarządzania flotą robotów w ramach autono-

micznych rozwiązań przemysłowych. Mobilne platformy można 

w pełni zsynchronizować z wewnętrznymi systemami magazyno-

wymi, aby w czasie rzeczywistym odciążać najbardziej obłożone 

ciągi komunikacyjne. Algorytmy sztucznej inteligencji od VersaBox 

nieustannie analizują moce przerobowe zakładów produkcyjnych, 

aby zoptymalizować zadania robotów pracujących w roju i zwięk-

szyć efektywność zakładu.

– Bez opracowania algorytmów, które pozwalają flocie robotów 

pracować w określonej przestrzeni zakładu, funkcjonowanie tego typu 

rozwiązań jest niewykonalne. Jakiś system nadrzędny musi kontrolować 

i optymalizować ich pracę. Muszą być w stanie wymienić między sobą 

informacje o środowisku, w którym się poruszają, o swoim położeniu 

i negocjować ze sobą przejazdy. Wszystko po to, żeby system mógł 

pracować płynnie, żeby nie powstawały zatory, roboty nie blokowały się 

wzajemnie, a jednocześnie tak ze sobą współpracowały, żeby uzyskać 

jak największą wydajność – tłumaczy ekspert.

Skuteczność automatycznych systemów magazynowych doceniły 

duże korporacje technologiczne. Na szeroką skalę stosuje je m.in. 

amerykański Amazon, wykorzystujący mobilne platformy transpor-

towe w procesie zautomatyzowanego transportowania zamówień 

w rozdzielni. O wysokiej skuteczności systemów automatyki prze-

mysłowej przekonuje również Sumitomo (SHI) Demag, twórca mo-

dułowej platformy myConnect do zdalnego zarządzania produkcją. 

Firma wyspecjalizowała się w produkcji inteligentnego oprogramo-

wania stworzonego z myślą o fabrykach przyszłości. Dzięki plat-

formie analitycznej przedsiębiorcy mogą spersonalizować zadania 

narzędzi analitycznych na potrzeby poszczególnych maszyn.

Podobne rozwiązania software’owe znaleźć można również 

w ekosystemie VersaBox. Twórcy tej mobilnej platformy zapro-

jektowali ją w taki sposób, aby przedsiębiorcy mogli dostosować 

jej funkcjonowanie i zadania do potrzeb konkretnej fabryki bądź 

magazynu.

– Zawsze analizowana jest wydajność systemu odnoszona do obec-

nych sposobów realizacji procesu, w wielu przypadkach jest to proces 

manualny. Zawsze liczy się, po jakim czasie od zakupu systemu inwe-

stycja ma szansę się zwrócić. W zależności od procesów i klientów jest 

to od roku do półtora, za granicą krócej. To zależy też od tego, jak bardzo 

system musi być zintegrowany z infrastrukturą – czy będzie to prosty ro-

bot zarządzany w prostym procesie, czy trzeba zainwestować w przygo-

towanie końcówek linii produkcyjnych lub zmodyfikowanie procesu pod 

kątem wykorzystania tego typu rozwiązań – wyjaśnia Jakub Michalski.

Źródło: Newseria

Więcej na www.gmech.pl
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F I R M A  P R E Z E N T U J E

Urządzenia wskazują pozycję obiektów w ruchu w czasie rze-

czywistym, wykrywają różne kształty, odczytują kilka pozycji 

obiektów jednocześnie. Ich użycie możliwe jest w przypadku robo-

tów przemysłowych, jak i lekkich robotów współpracujących – tak 

zwanych cobotów. Olbrzymie zainteresowanie u odbiorców choćby 

z branży spożywczej czy wytwórstwa znajdują czujniki O3D, 

służące do automatyzacji chwytaków robotów, które nadają się do 

chwytaków hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych.

Rzeczywista wizja
Czujnik O3D wykrywa pozycję, nawet gdy obiekty się poruszają, 

przesyłając dane do układu sterowania robota, który zarządza chwy-

takiem. System wykrywa kształty prostokątne, okrągłe, nieregularne 

i przekazuje do sterownika nie tylko położenie środka ciężkości, ale 

także liczbę obiektów i ich dokładne wymiary (koordynaty obiektu). 

Typowymi obiektami są pudła, opakowania kartonowe, wiadra, 

beczki, puszki, torby, koła lub komponenty, a nawet bagaż. – Kiedy 

roboty przejmują ciężką pracę fizyczną, zwiększa się czas pracy maszyn, 

a skraca czas pracy ludzi, którzy mogą przejąć inne zadania. Zautoma-

tyzowane systemy przenośników zwiększają wydajność wielu aplikacji, 

ponieważ wykonują monotonne etapy produkcji szybciej i równomier-

niej niż człowiek – wyjaśnia Jarosław Szmalc, Inżynier Projektu / 

Systemy wizyjne spółki ifm electronic, produkującej innowacyjne 

czujniki, rozwiązania i systemy. 

Wielowymiarowe innowacje
To dlatego flagowym produktem technologii smart factory jest 

czujnik do pracy w środowisku trójwymiarowym z serii O3D, stwo-

rzony przez ifm electronic.  W kooperacji z firmami COCREATED 

i AMEplus stworzona została aplikacja oraz integracja.  Eksperci 

wskazują go jako świetny przykład integracji czujnika z robotem 

i cobotem do Bin-Pickingu, który wykorzystuje technologię wysokiej 

stabilności pracy w różnych warunkach oświetleniowych.

– Filtracja realizowana w samym czujniku oraz dedykowane algo-

rytmy przetwarzania chmury punktów zapewniają lokalizację obiektów 

w pojemniku z dostateczną pojemnością. Celna kalibracja układu współ-

rzędnych czujnika i ramienia robota pozwala prowadzić go w odpowied-

nie miejsce – mówi Wojciech Legierski, CEO COCREATED.

– Układy podawania detali, które bazują na podajnikach wibracyj-

nych są często zbyt mało elastyczne i niewystarczające. Jako integrator 

systemów sterowania, razem z firmą ifm electronic, producentem czujni-

ka O3D, opracowaliśmy wizyjny system lokalizacji detali w pojemnikach 

oraz do ich pobierania przy pomocy robotów i cobotów – uzupełnia 

Łukasz Mańka, kierownik działu robotyki Ameplus Control Systems.

Technologiczna precyzja
Innym z popularnych produktów jest kamera 3D o wysokiej roz-

dzielczości do innowacyjnych systemów wizyjnych z obudową do 

zadań przemysłowych. Zapewnia trójwymiarową detekcję dowol-

nych obiektów w czasie rzeczywistym i analizę obrazu za pomocą 

dostępnych na rynku bibliotek przetwarzania. Intuicyjnie obsłu-

giwane oprogramowanie do parametryzacji ułatwia ustawianie 

specyficznych wartości parametrów kamery. Ponadto dostępny jest 

pakiet oprogramowania z przykładowym kodem kamery w różnych 

językach programowania.

Kamera 3D rejestruje równocześnie tła i obiekty wraz z ich wy-

miarami przestrzennymi. W przeciwieństwie do skanerów lasero-

wych nie wymaga ona ruchomych elementów, dlatego jest trwała 

i odporna na zużycie. Pomiar czasu przelotu światła jest podobny, jak 

w przypadku skanera laserowego, ale zamiast jednego, posiada 23 

tysiące elementów rejestrujących. Podczas pojedynczego zdjęcia mie-

rzony jest nie tylko jeden punkt, lecz kompletny obraz z tłem. Oprócz 

wartości odległości, kamera dostarcza również obraz w skali szarości.

Popularnością na rynku cieszą się także czujniki i kamery 3D do 

montażu za osłonami lub ekranami ochronnymi. Oprócz nadzoru 

nad newralgicznymi punktami w przestrzeni przemysłowej oraz 

publicznej - zapewniają ochronę instalacji o znaczeniu krytycznym, 

na przykład w postaci kontroli dostępu na granicach, w bankach, 

czy obiektach produkujących energię. 

Jarosław Szmalc, Inżynier Projektu / Systemy Wizyjne
ifm electronic sp. z o.o.

ul. Weglowa 7, 40-105 Katowice
tel. +48 32 70 56 461

kom. +48 506 175 502
e-mail: jaroslaw.szmalc@ifm.com

Inteligentne systemy wizyjne 3D 
monitorują każdy detal

Trwa boom na ultranowoczesne systemy wizyjne. Inteligentne czujniki 
i kamery oraz trójwymiarowa detekcja i analiza obrazu znajdują coraz 
większe zastosowanie w przestrzeni przemysłowej, produkcyjnej oraz 
publicznej. Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji 3D perfekcyjnie 
funkcjonują z robotami i cobotami, zapewniając łatwą i szybką konfigurację 
pod dowolny detal.
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Rockwell Automation, światowy lider w zakresie automatyzacji 

przemysłowej i transformacji cyfrowej właśnie ogłosił nabycie 

kanadyjskiej firmy Fiix Inc. Ta prywatna firma z siedzibą w Toronto 

od 2008 roku opracowuje i dostarcza oparty na sztucznej inteligen-

cji komputerowy system zarządzania konserwacją (CMMS). Dzięki 

CMMS firmy mogą działać wydajniej, zmniejszając ilość odpa-

dów i zużycie energii i jednocześnie generując oszczędności. Fiix 

dołączy do części segmentu operacyjnego Software & Control firmy 

Rockwell Automation. Transakcja powinna zostać sfinalizowana do 

końca 2020 roku. 

Wraz z rosnącą liczbą połączonych zasobów przemysłowych, 

możliwość uzyskania wglądu w czynności konserwacyjne staje się 

coraz istotniejsza do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Oprócz 

podstawowej automatyzacji gwarantuje to utrzymanie odpowied-

niego poziomu produktywności.

System CMMS firmy Fiix oparty na chmurze tworzy przepływy 

pracy w celu planowania, organizowania i śledzenia konserwacji 

infrastruktury. Bezproblemowo łączy się z systemami biznesowymi 

i podejmuje decyzje w oparciu o dane. Fiix zarządza ponad 2 milio-

nami aktywów i tworzy ponad 6 milionów zleceń pracy rocznie.

– Wierzymy, że przyszłość zarządzania zasobami przemysłowymi 

opiera się na wydajności – powiedziała Tessa Myers, wiceprezes ds. 

Zarządzania produktami, oprogramowania i sterowania w Roc-

kwell Automation. – Dzięki przejęciu firmy Fiix otrzymujemy również 

know-how, dzięki czemu nasi klienci zyskają 360-stopniowy wgląd 

w zintegrowane dane w zakresie automatyzacji, produkcji i konserwa-

cji, pomagając monitorować i poprawiać wydajność ich aktywów oraz 

optymalizować sposób wykonywania prac konserwacyjnych.

James Novak, dyrektor generalny Fiix: – Od samego początku 

misją Fiix było połączenie zespołów konserwacyjnych i operacyjnych 

z narzędziami, zasobami i technologią, których potrzebują do moderni-

zacji. Dołączenie do Rockwell Automation pozwoli nam wesprzeć jeszcze 

więcej firm produkcyjnych w modernizacji konserwacji i zwiększeniu 

wydajności aktywów poprzez połączenie z wiodącymi w branży syste-

mami danych, automatyzacji i produkcji .

Źródło: Rockwell Automation

Z
 K

R
A

JU
 I

 Z
E

 Ś
W

IA
T

A Mierniki czasu o unikatowej precyzji skomercjalizował WAT

Kolejne urządzenia do bardzo dokładnego pomiaru czasu skomer-

cjalizowała Wojskowa Akademia Techniczna. Polska firma KenBIT 

kupiła licencję i wyprodukuje zestaw metrologiczny złożony z wie-

lokanałowego licznika czasu, generatora wzorcowych odcinków 

czasu i rozdzielacza przesyłającego sygnały pomiędzy wieloma 

urządzeniami. 

– Czas ma naturę dynamiczną i jego upływ nie może być zatrzymany, 

a przez to trudno jest wyobrazić sobie, czym jest precyzja pikosekun-

dowa. Łatwiej to wyjaśnić odnosząc się do pomiaru odległości. Precyzja 

taka umożliwia na przykład pomiar odległości z Ziemi do Księżyca (384 

tys. km) z błędem mniejszym niż pół milimetra! W dziedzinie czasu, 

w celu uzyskania założonej precyzji dzielimy sekundę na milion części, 

a następnie każdą jedną milionową jeszcze raz dzielimy milionkrot-

nie – wyjaśnia płk rez. prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet. Dziekan 

Wydziału Elektroniki WAT i jednocześnie kierownik zespołu 

badawczego pracującego w Zakładzie Techniki Cyfrowej tłumaczy, 

że skomercjalizowane przez jego zespół urządzenia osiągają taką 

właśnie precyzję.

Wymagającą niszę wysoce precyzyjnych pomiarów czasu 

zagospodarowuje jedynie kilku producentów. Jednak żadna grupa 

badawcza na świecie nie opracowała dotąd zestawu o tak wielu 

funkcjonalnościach. Polacy wykonują tzw. topowy sprzęt dla bardzo 

specjalistycznych zastosowań.

Metody zastosowane w opracowanych przyrządach oraz design 

zostały opatentowane przez badaczy z WAT. Warszawska spółka 

KenBIT zapłaciła za licencję i rozpoczęła produkcję trójelemento-

wego zestawu pomiarowego. Elementy te mogą być stosowane jako 

oddzielne urządzenia.

– Zestaw jest zaawansowany technologicznie i funkcjonalnie, a przy 

tym stosunkowo uniwersalny. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany je-

dynie pomiarem odcinków czasu, nabędzie wielokanałowy licznik czasu. 

Jeśli natomiast ma potrzebę wytwarzania wzorcowych odcinków czasu, 

ma możliwość zakupu jedynie generatora. Z kolei użytkownik zainte-

resowany dystrybucją sygnałów elektrycznych lub optycznych do kilku 

odbiorników, wybierze rozdzielacz sygnałów – mówi prof. Szplet. Jego 

zespół, na mocy umowy podpisanej przez WAT z jedną ze szwedz-

kich firm, opracowuje już kolejny licznik czasu i częstotliwości 

nowej generacji.

Precyzyjne liczniki czasu wcześniej opracowane przez WAT 

pracują w wielu laboratoriach badawczych na całym świecie, 

w tym między innymi w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag BIPM 

w Sevres we Francji, w Obserwatorium Astronomicznym Marynarki 

Wojennej USA tj. US Naval Observatory, Amerykańskiej Agencji 

Kosmicznej NASA, w Narodowym Instytucie Metrologicznym PTB 

w Niemczech, a także w polskich laboratoriach m. in. w Głównym 

Urzędzie Miar, w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum 

Badań Kosmicznych PAN, Instytucie Łączności-Państwowym Insty-

tucie Badawczym.

Źródło: WAT

Rockwell Automation przejmuje Fiix Inc., specjalizującą się 
w chmurowych rozwiązaniach w zakresie konserwacji
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Ogromna inwestycja w Kielcach

Kielce będą siedzibą trzeciej na świecie fabryki producenta felg alu-

miniowych, Cromodora Wheels. Firma, która posiada już oddziały 

we włoskim Ghedi, między Mediolanem i Weroną oraz czeskiej 

Ostrawie, wybuduje nowoczesny zakład przy ul. Olszewskiego.

Władze miasta poinformowały o zakończeniu przetargu na sprze-

daż działki, zorganizowanego przez Elektrociepłownię w Kielcach. 

Dzięki inwestycji, której koszt szacowany jest na ok. 100 mln euro, 

powstanie kilkaset nowych miejsc pracy. Zdaniem prezydenta Bogda-

na Wenty, to przełom w pozyskiwaniu nowych inwestorów dla Kielc.

– Przed nami wciąż jednak stoją istotne wyzwania. Chcemy, jako 

miasto, wspierać włoskiego partnera we wszystkich procedurach, zwią-

zanych z budową tak dużego zakładu i oczywiście pomóc w pozyskiwa-

niu przez niego wykwalifikowanej kadry. Nawiązane zostało porozumie-

nie z Politechniką Świętokrzyską, a dużą rolę do odegrania będzie miało 

Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik. Dołożymy wszelkich 

starań, żeby ta inwestycja stała się początkiem nowego rozdziału w roz-

woju gospodarczym Kielc – przekonuje prezydent Kielc.

Co ważne, polski oddział firmy Cromodora Wheels również 

będzie miał swoją siedzibę w Kielcach. Budowa fabryki przy ul. 

Olszewskiego ma ruszyć już w przyszłym roku. Jeśli nic nie stanie 

na przeszkodzie, produkcja będzie mogła rozpocząć się jeszcze 

w 2022 roku.

To nie jedyna dobra informacja, związana z inwestycjami waż-

nymi z punktu widzenia rozwoju miasta. W mijającym tygodniu 

Główny Urząd Miar otrzymał 25,5 mln zł dodatkowego, unijnego 

wsparcia, na realizację projektu „Świętokrzyski Kampus Labora-

toryjny Głównego Urzędu Miar – etap I”. Dzięki nowej umowie, 

możliwe było rozstrzygnięcie przetargu na budowę kompleksu, 

który będzie zlokalizowany u zbiegu ul. Wrzosowej i al. Ks. Jerzego 

Popiełuszki. Komisja konkursowa wybrała ofertę świętokrzyskiej 

firmy Anna-Bud, opiewającą na kwotę ok. 104 mln zł.

W ramach inwestycji, powstanie sześć laboratoriów metrolo-

gicznych m.in. masy, akustyki czy czasu i częstotliwości. Szacowa-

na wartość całego kampusu to ponad 188 mln zł. Wsparcie z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

wynosi 165 mln zł. Nad realizacją projektu czuwa konsorcjum 

Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej.

Źródło: UM Kielce

Więcej na www.gmech.pl

Grupa PGNiG zwiększa wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi urucho-

miło kolejne trzy odwierty na złożu Ærfugl. Ich eksploatacja po-

zwoli spółce zwiększyć łączny wolumen produkcji gazu ziemnego 

na Norweskim Szelfie Kontynentalnym do niemal miliarda metrów 

sześciennych w 2021 roku.

PGNiG Upstrem Norway (PUN) rozpoczęło eksploatację trzech 

odwiertów wykonanych w ramach Fazy I planu zagospodarowania 

złoża Ærfugl na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Oznacza to, 

że produkcja ze złoża jest już prowadzona za pomocą 5 otworów: 

trzech z Fazy I zagospodarowania, jednego z Fazy II oraz odwiertu 

testowego A-1 H.

– Nowe odwierty na złożu Ærfugl zostały oddane do użytku zgodnie 

z harmonogramem, pomimo trudności związanych z epidemią korona-

wirusa. Ich uruchomienie oznacza nie tylko istotny wzrost wolumenu 

produkcji gazu ziemnego przez Grupę Kapitałową PGNiG w Norwegii, 

ale będzie mieć także bardzo korzystny wpływ na wyniki finansowe 

PUN. Ærfugl jest jednym z najbardziej rentownych projektów realizowa-

nych na całym Norweskim Szelfie Kontynentalnym – powiedział Paweł 

Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA, wyłącznego właściciela PUN.

Łączna produkcja z trzech uruchomionych właśnie odwiertów 

powinna dać PUN 0,24 mld m sześc. gazu ziemnego w 2021 roku. 

W połączeniu z produkcją z dwóch pozostałych eksploatowanych 

otworów,  przypadający na PGNiG wolumen wydobycia ze złoża 

Ærfugl wyniesie wtedy 0,47 mld m sześc. gazu ziemnego. Dzięki 

temu całkowita produkcja gazu przez PGNiG na Norweskim Szelfie 

Kontynentalnym może sięgnąć  0,94 mld m3 w 2021 r.

Plan zagospodarowania złoża Ærfugl przewiduje wykonanie 

sześciu odwiertów produkcyjnych w ramach dwóch faz inwestycji 

– w każdej zaplanowano po trzy otwory. W kwietniu tego roku uru-

chomiono pierwszy odwiert w ramach Fazy II zagospodarowania. 

Pozostałe dwa zostaną oddane do użytku w 2021 roku – dwa lata 

wcześniej niż pierwotnie zakładano. Po zrealizowaniu całego planu 

zagospodarowania koncesji, roczna produkcja ze złoża Ærfugl 

przypadająca na norweską spółkę PGNiG będzie wynosić w szczyto-

wym okresie 0,5 mld m sześc. gazu. Paliwo to trafi do Polski dzięki 

budowanemu gazociągowi Baltic Pipe.

Łączne zasoby wydobywalne złoża Ærfugl oszacowane zostały na 

ponad 300 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego ponad 

254 mln baryłek (w tym 29 mld m3 gazu) pozostaje wciąż do wydoby-

cia. Do ich eksploatacji zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-

niczne, miedzy innymi podgrzewanie gazociągów, którymi paliwo jest 

transportowane na pływającą platformę FPSO „Skarv”. Zapobiega to 

wytrącaniu się hydratów, które mogłyby zablokować przepływ gazu.

PUN posiada 11,92 proc. udziałów w koncesji obejmującej złoże 

Ærfugl. Operatorem jest Aker BP, a pozostałymi partnerami Equinor 

i Wintershall DEA.

Obecnie PUN dysponuje udziałami w 32 koncesjach na Norwe-

skim Szelfie Kontynentalnym (objęcie udziałów w czterech konce-

sjach czeka jeszcze na zgodę norweskiej administracji naftowej). 

Spółka prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z siedmiu 

złóż, na pięciu kolejnych prowadzi prace analityczne i inwestycyjne.

Źródło: PGNiG
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Jak przygotować firmę do 
skutecznego wznowienia pracy?

Przestoje wynikające z pandemii COVID-19 

wywarły bardzo niekorzystny wpływ na branżę 

produkcyjną. Właściciele firm byli zmuszeni do 

wstrzymania eksploatacji sprzętu na nieokreślony 

czas, co stało się źródłem zagrożeń związanych 

z ich konserwacją. Gdy maszyny nie pracowały, 

w ich wnętrzu nadal zachodziły reakcje chemiczne 

zwiększające ryzyko na przykład korozji. Wysokiej 

jakości oleje i smary oraz dokładna konserwacja 

mogą okazać się kluczowe dla ograniczenia zakresu 

uszkodzeń podczas wznawiania pracy.

Poniżej przedstawiamy 10 wniosków, którymi 

inżynierowie ExxonMobil dzielą się z klientami, aby 

pomóc im w odpowiednim przygotowaniu maszyn*.

Przeprowadzenie ogólnej kontroli 
systemu
Sprzęt należy skontrolować pod kątem odpo-

wiedniego smarowania oraz jakichkolwiek oznak 

zanieczyszczenia i wycieków oleju. W przypadku 

dużych systemów przed wznowieniem pracy wska-

zane może być pobranie próbki oleju i poddanie jej 

analizie, w przypadku gdy konieczne jest podjęcie 

jakichkolwiek działań naprawczych.

Usunięcie ze sprzętu wszelkich środków 
zapobiegających rdzewieniu
W tym celu należy użyć odpowiedniego rozpusz-

czalnika.

Usunięcie wody z dna zbiorników na olej
Podczas przestoju systemu mogło dojść do oddziele-

nia wody od oleju – taka woda może znajdować się na 

dnie. W celu usunięcia wody należy otworzyć najniżej 

położony zawór spustowy. Wyczyścić wszystkie do-

stępne powierzchnie. Usunąć nagromadzone bakterie.

Wymiana oleju (w razie konieczności)
Podczas spuszczania oleju przed ponownym napeł-

nieniem należy sprawdzić, czy stary olej został od-

prowadzony także z obszarów oleju ciężkiego. Przed 

wznowieniem eksploatacji sprawdzić, czy poziom 

oleju jest prawidłowy.

John Smith, główny inżynier (Finished Lubricants) 
w ExxonMobil radzi, w jaki sposób zoptymalizować wydajność 
maszyn podczas wznawiania pracy

John Smith 
ExxonMobil
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PORADNIK SMAROWANIA PRZY ROZRUCHU

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

UKŁADY HYDRAULICZNE Sprawdzić system pod 
kątem obecności wody 
i ją odprowadzić.

Sprawdzić poziom oleju. 
W razie konieczności 
wymienić filtry.

Odpowietrzyć system. Podczas rozruchu olej 
powinien cyrkulować pod 
niskim ciśnieniem.

PRZEKŁADNIE Sprawdzić i w razie 
konieczności uzupełnić 
poziom oleju.

Usunąć wszelką wodę 
i osady.

Sprawdzić filtry i w razie 
potrzeby wymienić.

Uruchomić przekładnię 
pod niskim obciążeniem.

ŁOŻYSKA SMAROWANE 
SMAREM

Sprawdzić linię smaru 
i smarowniczki pod ką-
tem obecności zabrudzeń 
i zaschniętego smaru.

Przesmarować wszystkie 
łożyska, usunąć stary 
smar z wszystkich linii 
smaru i punktów smar-
nych.

Uruchomić przy niskiej 
prędkości i z niskim 
obciążeniem.

Po zakończeniu rozruchu 
monitorować temperatu-
rę łożysk i kontrolować je 
pod kątem drgań.

SPRĘŻARKI Usunąć wszelką wodę 
i zanieczyszczenia.

Sprawdzić zawory pod 
kątem obecności lepkich 
osadów i usunąć je.

Uruchomić z niską 
prędkością i stopniowo ją 
zwiększać.

Sprawdzić temperaturę 
oleju.

SMAROWANIE  
OBRABIAREK

Usunąć całość oleju z po-
wierzchni chłodziwa na 
bazie wody.

Sprawdzić stężenie i pH 
chłodziwa pod kątem 
rozwoju bakterii.

Sprawdzić poziom oleju 
w najważniejszych ukła-
dach maszyny.

Regularnie wprowadzać 
chłodziwo do układu 
i kontrolować stężenie.

*ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia zawarte w niniejszym artykule. Klienci powinni samodzielnie przeprowadzić anali-

zę przed podjęciem decyzji. Wszystkie działania muszą być zgodne z instrukcją obsługi maszyny oraz z przepisami dotyczącymi bezpie-

czeństwa pracy. Rzeczywiste wyniki mogą być inne w zależności od rodzaju urządzenia i jego konserwacji, warunków i środowiska pracy 

oraz stosowanego wcześniej środka smarnego.

Sprawdzanie uszczelek i pokryw dostępowych
Należy sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń każde źródło poten-

cjalnej nieszczelności, takie jak uszczelki, pręty pomiarowe oleju 

i pokrywy dostępowe.

Monitorowanie szczelności sprzętu
Szczególną uwagę warto zwrócić na uszczelki, których stan mógł 

ulec pogorszeniu podczas długiego okresu wstrzymania pracy.

Używanie ogrzewaczy wyłącznie podczas cyrkulacji 
oleju
Jeśli w systemie wykorzystywane są ogrzewacze, podczas rozruchu 

można je włączyć dopiero wtedy, gdy olej już krąży w systemie. Dzię-

ki temu olej statyczny nie będzie narażony na wysoką temperaturę.

Wymiana smaru w łożyskach
Przed wznowieniem pracy należy napełnić łożyska świeżym sma-

rem oraz umożliwić usunięcie starego poprzez wyjęcie smarowni-

czek lub korków odpowietrzających.

Wymiana oleju silnikowego
Należy spuścić i wymienić olej w silnikach, które od pewnego 

czasu nie pracują. Wymienić filtr(y) oleju. Uruchomić silnik pod 

niskim obciążeniem i powoli uzyskać normalną temperaturę pracy.

Szczegółowa dokumentacja i prawidłowe pobieranie 
próbek oleju
Wszystkie działania podejmowane podczas uruchomienia powin-

ny zostać zarejestrowane w instrukcjach konserwacji. Po kilku 

godzinach pracy sprzętu należy w odpowiedni sposób pobrać 

próbkę oleju. Następnie próbkę należy wysłać do specjalistyczne-

go laboratorium analizującego używany olej, np. Mobil Serv Lu-

bricant Analysis, aby uzyskać pewne informacje na temat stanu 

oleju, systemu i poziomu zanieczyszczeń.

Poleganie na fachowym wsparciu
Wybory będą miały trwały wpływ na działalność Państwa 

firmy. W związku z tym w tak bezprecedensowych sytuacjach 

na osobach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji 

spoczywa ogromna odpowiedzialność. Współpraca może być 

kluczowa dla szybkiego znalezienia praktycznych rozwiązań, 

dzięki którym właściciele firm będą mogli skutecznie wzno-

wić działalność. Zespół ExxonMobil ds. wsparcia technicznego 

posiada wysokie kwalifikacje w zakresie działalności związanej 

z produkcją – wykorzystywane zarówno w placówkach klienta, 

jak i w środowisku wirtualnym. Dzięki temu potrafi opracowy-

wać indywidualne rozwiązania wykorzystujące środki smarne 

Mobil™ i gwarantujące pewne rezultaty na każdym etapie 

produkcji.

Więcej informacji o produktach i usługach Mobil dla przemy-

słu znajdziesz na stronie www.mobil.pl lub u autoryzowanych 

dystrybutorów olejów i smarów Mobil:  

www.smartplus.pl, www.dexol.pl, www.ekonaft.com.pl,  
www.mobipol.pl oraz pod adresem thd@exxonmobil.com.
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BMW Group przeciera nowe szlaki w dziedzinie logistyki i zakła-

da spółkę zależną – IDEALworks GmbH z siedzibą w Monachium. 

Firma chce zostać wiodącym dostawcą autonomicznych rozwiązań 

robotycznych w sektorze logistyki. Nazwa „IDEAL” oznacza Industry 

Driven Engineering for Autonomous Logistics.

– Zakładając IDEALworks, zdobywamy nowy obszar działalności dla 

naszych rozwiązań logistycznych. W ostatnich latach nasz zespół ds. 

innowacji intensywnie pracował nad cyfryzacją i autonomią w logistyce 

produkcji, opracowując unikalne rozwiązania. Zwłaszcza inteligentny 

robot transportowy STR zdobył duże zainteresowanie cieszy się popytem 

zarówno w BMW Group, jak i poza nią. Dla BMW Group jako motoru 

innowacji założenie IDEALworks GmbH jest teraz logicznym krokiem 

– komentuje Milan Nedeljković, członek zarządu BMW AG odpowie-

dzialny za produkcję.

– Z IDEALworks GmbH wkraczamy na zupełnie nowy teren. Do tej 

pory rozwijaliśmy się z perspektywy produkcji samochodów i ich logisty-

ki – opisuje Jimmy Nassif, dyrektor techniczny IDEALworks GmbH. 

– Teraz nasza perspektywa się zmienia. Stajemy się dostawcą robotyki 

logistycznej wykraczającym poza przemysł motoryzacyjny. Na najbliższe 

miesiące przygotowujemy kilka innowacji.

Od 2015 r. zespół ds. innowacji w BMW Group Logistics pracuje 

nad przyszłościowymi rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0 w dziedzi-

nie rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej, robotów 

logistycznych pracujących wewnątrz i na zewnątrz, logistyki bez 

papieru oraz inteligentnych urządzeń. Wiele rozwiązań jest już wy-

korzystywanych w produkcji seryjnej w zakładach produkcyjnych 

BMW Group. W 2019 roku dział BMW Group Logistics otrzymał 

renomowaną nagrodę Deutscher Logistik Preis. Częścią tego wy-

różnienia był inteligentny robot transportowy STR i jego oparta na 

chmurze platforma sterowania.

Inteligentny robot transportowy STR pierwszym 
produktem wprowadzonym na rynek przez 
IDEALworks GmbH
Inteligenty robot transportowy STR został opracowany w 2015 roku 

we współpracy z Instytutem Fraunhofera. Płaskie, autonomiczne 

i mobilne roboty przewożą towary o masie do jednej tony i trans-

portują je do miejsca przeznaczenia. Samodzielnie wyznaczają one 

idealną trasę i poruszają się swobodnie w przestrzeni, korzysta-

jąc z nawigacji metodą SLAM (Simultaneous Localisation and 

Mapping). Algorytm SLAM nie wymaga zainstalowanych na stałe 

nadajników nawigacyjnych w budynkach i dlatego można go szyb-

ko wdrożyć w nowym środowisku bez konieczności dokonywania 

zmian strukturalnych. Zintegrowany moduł akumulatora BMW i3 

dostarcza STR energii na co najmniej jedną pełną zmianę robo-

czą. Kolejna generacja STR zostanie wprowadzona na rynek pod 

koniec 2020 roku. Obecnie w produkcji seryjnej w kilku zakładach 

produkcyjnych BMW Group wykorzystywanych jest już ponad 130 

robotów STR.

Udane projekty pilotażowe w innych sektorach
– Inteligentny robot transportowy to bardzo konkurencyjny produkt 

w naszej ofercie. Od października prowadzimy pilotaże w firmach z róż-

nych branż. Testy pokazują, jak wytrzymały i wszechstronny jest STR 

– wyjaśnia Markus Bauer, dyrektor operacyjny IDEALworks GmbH. 

– Sukces projektów pilotażowych i związane z tym zapotrzebowanie 

na STR były decydujące dla założenia IDEALworks GmbH. Chcemy, aby 

dłuższą metę IDEALworks stał się czołowym graczem wśród dostawców 

przemysłowych robotów logistycznych – kontynuuje Bauer.

Nowa firma IDEALworks GmbH ma swoją siedzibę w Mona-

chium. W fazie początkowej zespół składa się z około 30 ekspertów 

z różnych dyscyplin i różnych narodowości.

Źródło: BMW
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A BMW Group zakłada firmę: IDEALworks opracowuje i sprzedaje roboty 
i oprogramowanie sterujące do rozwiązań logistycznych

Wielkokalibrowa amunicja z Zakładów Metalowych DEZAMET
Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. w ramach realizacji umowy z In-

spektoratem Uzbrojenia dostarczyły 6000 szt. amunicji 155 mm do 

samobieżnej armatohaubicy KRAB.

Sześć tysięcy sztuk amunicji 155 mm bez gazogeneratora zosta-

ło dostarczone do jednego ze składów materiałowych Sił Zbrojnych 

RP przez Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. z Nowej Dęby. Jest to 

realizacja tegorocznej części kilkuletniego kontraktu podpisanego 

z Inspektoratem Uzbrojenia. Dostarczenie kolejnych partii przewi-

dziane jest na lata 2021 i 2022.

– Dzięki takim kontraktom DEZAMET rozwija się i są możliwe 

kolejne inwestycje w nowe budynki produkcyjne, urządzenia CNC do 

precyzyjnej obróbki mechanicznej 

oraz wiele przyrządów kontrolno-

-pomiarowych poprawiających jakość 

i niezawodność naszych wyrobów – 

powiedział Prezes Zarządu Tomasz 

Wawrzkowicz. – Od wielu lat 

dostarczamy naszej armii amunicję 

najwyższej jakości a jest ona wyko-

rzystywana przy sprzęcie rodzimej 

produkcji – dodał.

Źródło: PGZ



|15Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2020

Więcej na www.gmech.pl

Sprytne linie produkcyjne podbijają polski przemysł spożywczy

Poprawa dostępności maszyn, zwiększenie wydajności urządzeń, 

podniesienie jakości produktów, optymalizacja energii i lepsza kontrola 

nad całością procesów. Takie konkretne zalety niosą ze sobą rozwiąza-

nia i systemy smart factory wykorzystywane we współczesnym prze-

myśle spożywczym. Zdaniem ekspertów wkrótce z takich sprytnych li-

nii produkcyjnych może korzystać większość polskich przedsiębiorstw.

Rozwijająca się w zawrotnym tempie technologia czerpiąca inno-

wacyjne rozwiązania systemowe z Przemysłu 4.0. jest coraz szerzej 

wykorzystywana przez polskich przedsiębiorców. Rosnącą popularno-

ścią cieszą się zwłaszcza zastosowania służące optymalizowaniu linii 

produkcyjnych. Z tych technologicznych nowinek z powodzeniem 

korzysta między innymi krajowy sektor wytwórców i producentów 

spożywczych, jaki według danych Eurostatu i GUS, pracuje na około 

16 procent całkowitej produkcji sprze-

danej polskiego przemysłu i zatrudnia 

blisko 380 tysięcy osób. To daje 9. lokatę 

wśród rynków o tej specyfice w Europie. 

Około 3 procent wartości dodanej brutto 

ogółem w gospodarce i około 11 procent 

wartości dodanej przemysłu generują 

producenci artykułów spożywczych, dla-

tego kondycja tego sektora bezpośrednio 

przekłada się na stan całej gospodarki.

– Od czasu wejścia Polski do Unii 

Europejskiej branża doświadczała bardzo 

intensywnego rozwoju. Tylko w latach 2010–2017 produkcja artykułów 

spożywczych w Polsce zwiększyła się wartościowo aż o 34,4 procent – 

z 141,1 do 224,67 miliardów złotych. Nieco wyższą oraz niemal równą 

dynamikę wzrostu miał tylko sektor spożywczy w Irlandii oraz na Litwie, 

podczas gdy średnia dynamika wzrostu dla 28 państw wspólnoty wynosi-

ła 7,4 procent – tłumaczą eksperci w raporcie dotyczącym przemysłu 

spożywczego w Polsce z 2020 roku, przygotowanym przez Rejestr 

Dłużników BIG InfoMonitor.

Techniczna rewolucja
Oferta produktów z gamy Przemysłu 4.0. dedykowanych dla 

przemysłu spożywczego zawiera między innymi innowacyjne 

czujniki pozycji, czujniki procesowe, systemy sterowania i technikę 

łączeniową oraz 3D. W polskich fabrykach zastosowanie znajdują 

też czujniki służące do pomiaru: ciśnienia, poziomu, przewodności, 

temperatury, monitorowania drgań, ale również innowacyjne zasto-

sowania w dziedzinie okablowania. Wszystkie te komponenty mogą 

stworzyć linię produkcyjną, która w sprytny sposób będzie zmienia-

ła i optymalizowała proces wytwarzania konkretnych produktów.

Widać to na przykładzie branży napojów czy piwowarskiej. Mie-

szalnie i warzelnie przez cały czas mogą być dostępne do produkcji 

kolejnych partii i nie wyłączają się w krytycznych momentach. To 

z kolei przekłada się bezpośrednio na możliwość produkcji ideal-

nych serii bez marnotrawstwa składników.

– Wykorzystanie rozwiązań z gamy smart factory i połączenie ich 

z komunikacją cyfrową pozwala na uwolnienie potencjału maszyn 

fabrycznych. Dzięki pełnemu sygnałowi cyfrowemu kontrola procesów 

poprawia się na każdym poziomie i w porównaniu do zastosowań ana-

logowych jest niezawodna. Dwukierunkowa komunikacja z oprzyrządo-

waniem daje przejrzystość procesów, zmniejsza na przykład rozmiary 

szaf sterowniczych, a to generuje dodatkowe oszczędności, tak bardzo 

istotne w dobie spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią 

koronawirusa – mówi Jacek Łobodziec, inżynier ds. aplikacji kato-

wickiej spółki ifm electronic, produkującej innowacyjne czujniki 

stosowane między innymi właśnie w branży spożywczej.

Energia oszczędności
Nowoczesne czujniki mają funkcję automatycznej ponownej para-

metryzacji po wymianie w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia. 

Dodatkowo czujniki ciśnienia są odporne na cykle czyszczenia 

wysokociśnieniowego, zapewniając ciągłość procesów parzenia, 

wykrywając przy tym blokady i zużycie uszczelek zaworu, co zapo-

biega nieoczekiwanemu zatrzymaniu procesu parzenia. Minimali-

zuje to przestoje i przyspiesza działanie systemu.

Z kolei czujniki drgań monitorują stan 

pompy, aby zapobiec katastrofalnym awa-

riom sprzętu i długiej utracie dostępności 

maszyny. Dane są monitorowane w czasie 

rzeczywistym, co umożliwia czujnikowi 

przewidywanie awarii i ograniczenie 

uszkodzeń oraz ostrzeganie, gdy pompy 

pracują nieefektywnie, powodując marno-

wanie energii.

– Tego typu produkty zawsze wykonane 

są z wysokiej klasy materiałów dopuszczo-

nych do kontaktu z żywnością. Obudowa 

spełnia surowe wymagania higieniczne i wyróżnia się wysoką szczel-

nością i odpornością temperaturową. Ofertę na rynku uzupełniają także 

konektory o wysokim stopniu ochrony oraz akcesoria montażowe ze stali 

kwasoodpornej, przeznaczone specjalnie dla branży spożywczej. Wszyst-

kie urządzenia i systemy spełniają wymagania światowych norm oraz 

unijnych dyrektyw – mówi Jacek Łobodziec.

Technologia jakości
Czujniki poziomu wykorzystują technologię pojemnościową wysokiej 

częstotliwości, która ignoruje osady i utrzymuje ciągłość procesu 

parzenia. To możliwe także za sprawą niezawodnych pomiarów prze-

pływów i temperatury. Brak ruchomych części czy jednoczęściowe 

obudowy ze stali nierdzewnej eliminują wnikanie wilgoci, która jest 

głównym czynnikiem przyczyniającym się do dryfu czujnika i awarii.

W warzelniach na tradycyjne czujniki ciśnienia wpływają gwał-

towne zmiany temperatury spowodowane przenoszeniem gorącej 

brzeczki, dlatego trzeba czasu na ustabilizowanie się procesu. 

Innowacyjne czujniki ciśnienia wykorzystują ceramiczne elemen-

ty czujnikowe, które szybko odzyskują równowagę po zmianach 

temperatury i przyspieszają proces. Same czujniki temperatury mają 

funkcję ostrzegania o konieczności sprawdzenia kalibracji. Technolo-

gia pojemnościowa wysokiej częstotliwości może być też używana do 

wykrywania fazy w celu natychmiastowego określenia przejścia mię-

dzy typami mediów, na przykład na roztwór czyszczący do płukania 

wodą. Pozwala to na szybsze przechodzenie między etapami procesu.

Cyfrowe wartości procesowe eliminują błędy konwersji. Czujniki 

zaworów wykrywają z czasem blokady i zużycie uszczelek zaworu, 

zapobiegając wyciekom. Technologia pojemnościowa wysokiej 

częstotliwości wykrywa stan pełnego zbiornika, chroniąc zbiorniki 

przed przepełnieniem i marnowaniem produktu.

Źródło: ifm electronic
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Czy zabrudzone czyściwo jest 
odpadem?

Nawet najbardziej rozwinięte pod względem technologicznym 
przedsiębiorstwa sięgają po proste i praktyczne rozwiązanie, 
jakim jest czyściwo. Używa się go w celu zapewnienia czystości 
na każdym etapie procesu produkcyjnego, a także podczas 
różnego rodzaju prac naprawczych.

Materiały ułatwiające usuwanie zabrudzeń, 

z jakimi mają do czynienia pracownicy za-

kładów przemysłowych, szybko i skutecznie chłoną 

rozmaite substancje, w tym oleje, farby, tłuszcze 

czy rozpuszczalniki. W efekcie czyściwa stają się 

odpadem, i to z reguły niebezpiecznym. Jednak jeśli 

firma korzysta z czyściw wielorazowych, wówczas 

nie trzeba ich utylizować, mogą zostać wyprane 

i ponownie użyte.

Wybór czyściwa
Mogłoby się wydawać, że z punktu widzenia przed-

siębiorstwa, które stosuje czyściwa na co dzień, nie 

ma większego znaczenia czy są one bawełniane 

czy papierowe, włókninowe czy makulaturowe, 

wielorazowe czy jednorazowe itd. Jednak wybór 

optymalnej w danym przypadku opcji ma duży 

wpływ na to, ile czasu i wysiłku będzie trzeba 

wkładać w czynności związane z utrzymaniem 

czystości na terenie zakładu. Co należy uwzględnić 

zanim zamówi się konkretne czyściwo? Po pierw-

sze warto dobrze przeanalizować kiedy, gdzie i do 

czego okaże się przydatne. Czy będzie stosowane 

w celu pozbycia się pozostałości olejów, smarów, 

farb i rozpuszczalników, a może do usuwania 

opiłków metali? Bywa też, że przedsiębiorstwo 

potrzebuje głównie czyściwa do delikatnych lub 

wrażliwych elementów albo produktu, który jest 

wyjątkowo mocny i zarazem nie pyli. Zatem sporo 

zależy od specyfiki działalności danej firmy. Czy-

ściwa przeznaczone do wycierania maszyn i ich 

podzespołów bywają bowiem niezbędne w różnej 

wielkości zakładach i to nie tylko przemysłowych, 

ale także naprawczych, w warsztatach samocho-
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Sabina Frysztacka
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dowych, drukarniach oraz w obszarze utrzymania 

ruchu.

Po drugie, każde przedsiębiorstwo dąży do tego, 

aby na tyle, na ile jest to możliwe, ograniczać ilość 

dodatkowych obowiązków oraz koszty związane 

z prowadzeniem swojej działalności. W związ-

ku z tym opcje dotyczące zamawiania czyściwa 

porównywane są również pod kątem ich opłacal-

ności finansowej. Korzystanie z celulozowego lub 

poliestrowego czyściwa w rolkach czy w odcinkach 

wydaje się tanie i mało skomplikowane. Okazuje 

się jednak, że niekoniecznie tak jest. Jak tłumaczy 

Tomasz Malig Regionalny Kierownik Sprzedaży 

w firmie ELIS Textile Service, biorąc pod uwagę cało-

kształt kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców 

w przypadku zakupu, przechowywania i utyliza-

cji czyściwa jednorazowego, usługa najmu oraz 

serwisu czyściw wielokrotnego użytku może być 

tutaj konkurencyjnym rozwiązaniem. Ponadto każdy 

przedsiębiorca, który stosuje czyściwa jednorazowe, 

zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej do-

kumentacji produkcji i przekazywania do utylizacji 

wytwarzanych przez zakład odpadów. Dlaczego? Jak 

sama nazwa wskazuje, z czyściwa jednorazowego 

korzysta się raz, a potem staje się odpadem. Poza 

tym co roku trzeba zgłaszać do lokalnego urzędu 

(miasta lub gminy) prognozę, ile odpadów zostanie 

wyprodukowanych. Dodatkowym obowiązkiem jest 

również przekazywanie ich uprawnionym podmio-

tom (jeśli dany przedsiębiorca sam nim nie jest). 

Chodzi tutaj o uprawnienie do zbierania lub/i uty-

lizacji odpadów. Natomiast przemysłowe czyściwa 

wielokrotnego użytku nie podlegają utylizacji, ale 

czy przypadkiem ich pranie nie stanowi dodatkowe-

go obowiązku dla przedsiębiorcy? Piotr Borowczyk 

Prezes Zarządu firmy MEWA Textil-Service wyjaśnia, 

iż usługa wynajmu i prania czyściw to spora wygoda 

dla klienta, gdyż są one odbierane przez usługodaw-

cę, a następnie trafiają do specjalistycznej pralni. 

W związku z tym, że nie dochodzi tutaj do sprzedaży 

czyściwa, które pozostaje cały czas własnością firmy 

MEWA, przejmuje ona wszelkie obowiązki wynikają-

ce ze stosowania czyściw przemysłowych. Tak więc 

korzystający z nich przedsiębiorca nie ma obowiązku 

prowadzić dokumentacji, wymaganej przez organy 

nadzorujące gospodarkę odpadami i ochronę środo-

wiska w zakresie użytkowanych czyściw. 

Kolejna sprawa – higiena podczas stosowania jed-

no oraz wielorazowego rozwiązania. Tutaj przewagę 

mają czyściwa jednorazowe, oczywiście pod warun-

kiem, że są właściwie składowane po zużyciu. 

Warto zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że w aspek-

cie troski o środowisko naturalne wynajem i serwis 

czyściwa wielokrotnego użytku okazuje lepszym 

wyborem aniżeli zakup czyściwa jednorazowego. 

Natomiast w obu przypadkach istnieje możliwość 

podjęcia współpracy z firmą zewnętrzną, która przej-

muje część obowiązków dotyczących postępowania 

z zabrudzonymi czyściwami.

Przebieg realizacji usługi
Jeżeli przedsiębiorstwo korzysta z czyściw jednora-

zowych, wówczas systematycznie dokonuje zakupu 

odpowiedniej ich ilości. Chodzi o to, aby zgromadzić 

zapas, dzięki któremu nie będzie trzeba robić zbyt 

częstych zamówień, a jednocześnie czyściwa na 

pewno nie zabraknie przez określony czas. Kiedy 

staje się ono odpadem, powinno trafić do atestowa-

nego pojemnika, który skonstruowany jest w taki 

sposób, by nie wydostawały się z niego niebezpiecz-

ne substancje lotne. Ostatni etap z punktu widzenia 

przedsiębiorstwa to kontakt z podmiotem upraw-

nionym do zbierania lub/i utylizacji odpadów w celu 

umówienia się na ich odbiór.

W przypadku czyściw wielokrotnego użytku, 

współpraca odbywa się na podstawie umowy wy-

najmu i serwisu. Przedsiębiorstwo, które podpisze ją 

z firmą ELIS lub MEWA może liczyć na poradę doty-

czącą doboru optymalnego rodzaju czyściwa, a także 

pomoc w oszacowaniu zapotrzebowania ilościowego 

oraz odstępów czasowych, w jakich będzie realizo-

wana wymiana brudnych czyściw na czyste. Świeże 

czyściwa mają jednolity rozmiar i skład. Dostarczane 

są w mobilnych pojemnikach, które pozwalają na 

wygodne, szczelne i bezpieczne przechowywanie 

oraz transport. Do gromadzenia i przewozu zabru-

dzonych czyściw, również wykorzystuje się specjalne 

pojemniki, zgodne z normą w grupie UN 3088. Ich 

pokrywy wyposażone są w uszczelki oraz zatrzaski, 

co umożliwia szczelne zamykanie, zabezpieczające 

m.in. przed wydostawaniem się z pojemnika oparów, 

a kółka pozwalają na wygodny, łatwy transport. Nie-

które zanieczyszczenia mają zdolność do samona-

Źródło: MEWA

W aspekcie troski 

o środowisko 

naturalne wynajem 

i serwis czyściwa 

wielokrotnego użytku 

okazuje lepszym 

wyborem aniżeli 

zakup czyściwa 

jednorazowego.



18| Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2020

U
R

Z
Ą

D
Z

E
N

IA
 I

 M
A

T
E

R
IA

Ł
Y

 E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

Y
JN

E grzewania się i mogą reagować z tlenem zawartym 

w powietrzu, a tym samym wytwarzać ciepło powo-

dujące samozapalenie się czyściw. Dlatego nasączo-

ne olejami, ługami oraz smarami brudne czyściwa są 

łatwopalne i wymagają właściwego przechowywania. 

Firma MEWA opracowała wyjątkowo bezpieczne 

i szczelne pojemniki SaCon. 

Co prawda zabrudzone czyściwa wielokrotnego 

użytku nie są odpadami, ale powinny być traktowa-

ne jako materiały niebezpieczne. Właśnie dlatego 

odebrane czyściwa transportowane są zgodnie 

z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecz-

nych (ADR). Kierowcy, którzy się tym zajmują, muszą 

posiadać odpowiednie uprawnienia, które zdobywa 

się po odbyciu szkolenia. Oprócz gruntownej znajo-

mości wymogów dotyczących przewozu zanieczysz-

czonych tekstyliów, powinni poruszać się należycie 

wyposażonymi samochodami. Dlatego dostawa 

i odbiór czyściw są również zapewnione w ramach 

umowy z firmą gwarantującą wynajem oraz serwis, 

a samodzielne przewożenie przez klientów zużytych 

materiałów nie jest praktykowane. Usługodawca, 

jako właściciel czyściw zapewnia swoim kierowcom 

dostęp do profesjonalnej floty samochodowej oraz, 

jak już zostało wspomniane, przejmuje na siebie 

wszelkie obowiązki sprawozdawcze wobec orga-

nów kontroli ochrony środowiska. Brudne czyściwa 

trafiają do ekologicznej pralni, wyposażonej w za-

awansowane systemy uzdatniania wody i powietrza. 

Cały proces przeprowadzany jest z zachowaniem 

rygorystycznych zasad higieny oraz z przestrzega-

niem wymogów określonych w normach DIN EN ISO 

9001 i DIN EN ISO 14001 (m.in. pranie w tempera-

turze 90°C przez minimum 15 minut). Bawełniane 

czyściwa wielokrotnego użytku mogą być prane do 

50 razy. 

Czyściwo a recykling
Pośród rożnych rodzajów czyściw, które są obecnie 

dostępne na rynku, znajduje się również stosunkowo 

tani wariant, wyprodukowany ze zużytej odzieży. 

Szmaty pochodzące z recyklingu to przesegrego-

wane, pozbawione guzików czy zamków i pocięte 

ubrania. Zdarza się jednak, że przedsiębiorca, który 

kupuje worek ścinków, nie jest zadowolony z ich 

jakości. Nie może też liczyć na pełną powtarzalność 

własności poszczególnych szmat, gdyż mogą być 

wykonane z różnych materiałów, zawierać sztuczne 

dodatki i charakteryzować się słabą chłonnością. 

Właśnie dlatego, w przypadku, gdy wybór pada na 

czyściwa wytworzone z używanej odzieży, warto 

poszukać ofert firm, które cieszą się dobrą opinią 

i mają doświadczenie w sortowaniu materiałów oraz 

pozyskiwaniu czyściwa. 

Piotr Borowczyk mówi z kolei o procesie odzy-

skiwania surowców, który realizowany jest podczas 

prania czyściw wielorazowych. Zanieczyszczenia 

wypłukane podczas prania są następnie oddzielane 

przez specjalną stację oczyszczania chemicznego, 

fizycznego i biologicznego. Wypłukane oraz oddzie-

lone zanieczyszczenia (w tym oleje), używane są 

w procesie wytwarzania energii wykorzystywanej 

podczas eksploatacji maszyn i instalacji pralniczych 

oraz suszących, a także do podgrzewania wody 

i ogrzewania pomieszczeń. Pozwala to pokryć ok. 

80% zapotrzebowania na energię dla suszarek i linii 

pralniczych. Ponadto oleje używane są do celów 

opałowych w lokalnych kotłowniach. Poza tym dzięki 

zastosowaniu własnych oryginalnych udoskonaleń 

technicznych, firmie MEWA udaje się uzyskać 99,8% 

czystości ścieków powstających w procesie prania.

ELIS również może pochwalić się tym, że dys-

ponuje zaawansowanym systemem filtracji oraz 

odparowywania wody wykorzystywanej w procesie 

prania, co pozwala na pełną recyrkulacje wody bez 

powstawania ścieków. Elwira Skolarus Business 

Development Manager w firmie ELIS Textile Service 

wymienia też instalację pozwalającą na odfiltrowy-

wanie podczas prania zanieczyszczeń pochodzą-

cych z czyściw. Zredukowane do minimum odpady 

półpłynne i stałe przekazywane są do uprawnionych 

zakładów przetwarzania. 

Warto dodać, że w przypadku czyściwa wielo-

krotnego użytku również można mówić o utylizacji. 

Proces kontroli jakości, to ważny etap usługi pole-

gającej na wynajmie i serwisie czyściw. Weryfikacja 

odbywa się zaraz po praniu i sztuki, które zostaną 

uznane za uszkodzone lub zanieczyszczone niespie-

ralną w technologii prania wodnego substancją (np. 

silikonem), zostają oddzielone od reszty czyściwa. 

Następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

przekazuje się je podmiotowi uprawnionemu do 

zbierania oraz gospodarowania odpadami, i osta-

tecznie zostają przetworzone termicznie. Zabrudzo-

ne szmaty, podobnie jak ubrania, maski i obuwie 

robocze, mogą być wykorzystywane do produkcji 

paliw alternatywnych. Natomiast należy ponownie 

podkreślić, że brudne czyściwo wielorazowe z założe-

nia nie jest odpadem, w przeciwieństwie do zużytego 

czyściwa jednorazowego. 

Źródło: Elis
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Śruby kulowe coraz 
popularniejsze

Śruby kulowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach 
przemysłu tam, gdzie liczy się zapewnienie kontroli nad 
ruchem siłownika przy niskim tarciu. Wśród zastosowań 
wymienia się zastosowanie w obrabiarkach, robotach 
i precyzyjnym sprzęcie montażowym, a śruby kulowe 
o wysokiej precyzji – przy produkcji półprzewodników.

Śruba kulowa to mechaniczny siłownik linio-

wy, który przekształca ruch obrotowy na ruch 

liniowy przy małym tarciu. Gwintowany wałek za-

pewnia spiralną bieżnię dla łożysk kulkowych, które 

działają jak precyzyjna śruba. Podaje się, że śruba 

kulowa została wynaleziona niezależnie przez H.M. 

Stevensona i D. Glenna, którzy w 1898 r. uzyskali 

odpowiednie patenty. Wielu wynalazców na całym 

świecie zgłosiło patenty na śruby kulowe na prze-

łomie XIX i XX wieku. Zapisy patentów na podobne 

mechanizmy śrubowe można znaleźć między inny-

mi w Niemczech (1879) i Wielkiej Brytanii (1909). 

Pierwsze śruby kulowe opracowano, aby ułatwić 

podawanie obciążenia w ruchu liniowym w prasach. 

Wcześniej realizowano ruch za pomocą śrub po-

ciągowych, czyli śrub i nakrętek, które składają się 

z gwintowanego wału śruby i nakrętki. Śruby kulowe 

mają łożyska kulkowe zintegrowane z nakrętką. 

Inną formą siłownika liniowego opartego na 

obracającym się tłoczysku jest bezgwintowa śruba 

kulowa. Zaletą takiej konstrukcji w porównaniu 

z konwencjonalną śrubą kulową lub śrubą pocią-

gową jest znaczna eliminacja luzu i obciążenia 

powodowanego przez nakrętki naprężenia wstęp-

nego. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 

producenci zaczęli używać poprzedników maszyn 

sterowanych numerycznie (CNC) i zastosowano 

w nich śruby kulowe jako element zasilający. 

Jak podaje portal ball-screws.net obecnie, od cza-

su rozwoju technologii, projektanci śrub kulowych 

mogą produkować coraz dokładniejsze urządzenia. 

Dzięki procesom precyzyjnego formowania śrubowe-

go (PSF) ograniczyli produkcję gorszych produktów, 

takich jak skośne lub mimośrodowe śruby kulowe. 

Śruby kulowe są wykonane z tworzywa sztucz-

nego, metalu lub obu tych materiałów. Projektując 

śruby kulowe i zespoły śrub kulowych, bierze się 

pod uwagę takie czynniki, jak rodzaj obciążenia (ob-

ciążenie statyczne, obciążenie dynamiczne), ciężar 

obciążenia, wymagana prędkość krytyczna, rodzaj 

montażu, środowisko (prawdopodobne narażenie 

na brud, kurz i inne zanieczyszczenia), temperatury, 

częstotliwości użytkowania i wymagane dokładności 

pracy. Jak podaje firma Thomson jeden z produ-

centów śrub kulowych, dzięki elementom tocznym 

napęd z mechanizmem śrubowo-tocznym charak-

teryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia 

i ponad 90% wydajnością. Wytwarzane siły rozdzie-

lane są na wiele kulek łożyskowych, co gwarantuje 

niskie obciążenia każdej kulki.

Rynek
Jak podano w jednym z najnowszych raportów Value 

Market Research rosnące użycie śrub kulowych np. 

w przemyśle lotniczym zwiększy popyt. Wysoka 

sprawność mechaniczna umożliwiająca przekształ-

cenie ruchu kołowego w ruch liniowy ze względu na 

niskie tarcie jest kluczowym czynnikiem zwiększa-
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E jącym zapotrzebowanie na ten produkt w branżach 

końcowych (przemysł lotniczy i rosnący popyt na 

luksusowe pojazdy). Rośnie też wykorzystanie śrub 

kulowych w robotyce i w bardzo dokładnych narzę-

dziach obróbczych. Zgodnie z raportem światowy 

rynek śrub kulowych został wyceniony na 17,031 mld 

dolarów (według przychodów) w 2017 r. i przewiduje 

się, że do 2024 r. osiągnie 28,277 mld dolarów przy 

średnim rocznym wzroście na poziomie 7,5%. W tym 

dziale szybko rośnie na rynku udział kanału OEM. 

Duży udział, jeśli chodzi o zastosowanie śrub kulo-

wych ma robotyka przemysłowa. W raporcie wśród 

głównych światowych dostawców wymieniono firmy: 

Bosch Rexroth, Hiwin Technologies, KURODA Preci-

sion Industries, NSK, Schaeffler Technologies, Svenska 

Kullagerfabriken, TBI MOTION Technology i THK.

W praktyce
Na co zwracać uwagę przy doborze oraz eksploata-

cji śrub kulowych? Jak mówi inż. Tomasz Michałek 

Produkt Manager w firmie PIVEXIN TECHNOLOGY, 

śruby kulowe, znane także jako śruby pociągowe, 

stosowane są przede wszystkim w osiach piono-

wych urządzeń wymagających dużej dokładności 

pozycjonowania oraz płynności pracy często przy 

dużych prędkościach. Ich główną zaletą jest wysoka 

sprawność w porównaniu do śrub trapezowych. 

Jednak wysoka sprawność uniemożliwia zachowanie 

samohamowności układu, dlatego konieczne jest 

stosowanie dodatkowego zabezpieczenia (najczęściej 

hamulca). Dobór śrub kulowych jest dosyć prosty, 

wymaganych jest kilka głównych parametrów: pręd-

kość liniowa, długość robocza i długość całkowita, 

obciążenie, pozycja pracy, a także rodzaj łożyskowa-

nia. Jednak, jak dodaje Tomasz Michałek, gdy mamy 

do czynienia z bardzo dużymi prędkościami oraz 

dużymi długościami roboczymi, sprawa się kompli-

kuje. W tym przypadku trzeba wybrać złoty środek 

pomiędzy średnicą gwintu a skokiem gwintu, by uzy-

skać także odpowiednie gabaryty przekładni kulowej. 

Efektem wykonanych obliczeń jest także otrzymanie 

konkretnych parametrów dla jednostki napędowej. 

Podczas użytkowania należy zwracać uwagę 

przede wszystkim na hałas oraz mogące występować 

ewentualne wibracje pochodzące z nierównomiernej 

pracy nakrętki kulowej lub nieosiowej śruby. W razie 

wystąpienia jednego lub drugiego należy szybko re-

agować, by wyeliminować następstwa spowodowane 

uszkodzoną śrubą, lub nakrętką kulową, dodaje inż. 

Tomasz Michałek.

Jak radzą specjaliści z firmy WObit najważniej-

szym aspektem w doborze śrub kulowych jest miej-

sce ich zastosowania. Do napędu prostych układów 

liniowych wystarczająca jest klasa T7, jednak przy 

precyzyjnych obrabiarkach numerycznych, w któ-

rych detal obrabiany jest z dokładnością do kilku 

mikronów, wymagana jest co najmniej klasa C3, 

czyli szlifowana precyzyjnie. Kolejnym aspektem jest 

parametr nośności. Każdy mechanizm ma określo-

ną nośność zarówno dynamiczną, jak i statyczną. 

Podczas konstruowania urządzenia należy dokładnie 

przeanalizować, z jakim obciążeniem oraz momen-

tami mamy do czynienia, i czy wybrany przez nas 

model nakrętki będzie spełniał założony przez nas 

parametr żywotności. Należy również pamiętać o pa-

rametrze, jakim jest prędkość krytyczna wynikająca 

z prędkości obrotowej silnika. Każdy mechanizm 

ma określoną prędkość krytyczną, jej przekrocze-

nie spowoduje, iż mechanizm nawrotu kulek może 

zostać uszkodzony a skutkiem końcowym będzie 

rozsypanie się całego mechanizmu. Musimy również 

pamiętać, że w odróżnieniu od śrub trapezowych, 

śruba kulowa nie jest mechanizmem samohamow-

nym i podczas pracy pionowej istnieje możliwość 

opuszczenia w dół całego suportu, co doprowadzić 

może do uszkodzenia maszyny. 

Większość śrub kulowych dostępnych na naszym 

rynku wykonana jest w klasie T7 i dostarczane są 

jako osobne elementy, czyli śruba cięta z metra 

i osobno nakrętka. Przy tego typu rozwiązaniu nie 

ma mowy o żadnym naprężeniu wstępnym nakrętki, 

czyli kasowaniu luzu osiowego. Taka możliwość jest 

jedynie w momencie procesu produkcji gotowego 

mechanizmu. WObit w swojej ofercie posiada śruby 

kulowe firmy GTEN, które mogą być wykonane jako 

gotowe mechanizmy. Jak informuje firma WObit, 

klient ma do wyboru różnego rodzaju wykonania na-

krętek: kołnierzowych, kołnierzowych dwustronnie 

ściętych, podwójnych oraz cylindrycznych, z mecha-

nizmem nawrotu kulek stalowym lub z tworzywa 

sztucznego, który powoduje obniżenie emisji hałasu. 

Może również otrzymać mechanizm wykonany 

w technologii śruby rolowanej w klasie dokładności 

C3 z naprężeniem wstępnym na poziomie P1.

Jak mówi Dawid Szarmach specjalista ds. Tech-

niczno-Handlowych w firmie BIBUS MENOS, w Polsce, 

jeśli chodzi o ofertę śrub kulowych, BIBUS MENOS 

Źródło: NSK
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reprezentuje firmę Thomson. Poznając tą ofertę warto 

zwrócić wagę przede wszystkim na to, że jeden z naj-

szerszych zakresów produkowanych śrub to średnice 

od 4 do 160 mm, a długości do kilkunastu metrów. 

Produkcja jest prowadzona metodą rolowania, wiór-

kowania lub szlifowania w zależności od wymagań 

aplikacji i potrzeb użytkownika. Dokładności gwintów 

jest w klasie T7 / T5 / P5 / P3. Zwraca uwagę na nową 

serię High Load przeznaczoną np. dla ciężkich obra-

biarek lub pras lub też wtryskarek elektrycznych. Jest 

też możliwość wyprodukowania specjalnej nakrętki 

lub obróbka śruby dowolnie zgodnie z życzeniem 

odbiorcy i dostarczoną przez niego dokumentacją. 

Firma Thomson ma już ponad 75 lat doświad-

czenia w produkcji śrub kulowych i produkuje je 

też dla takich marek jak na przykład Bosch Rexroth. 

Jest też możliwość regeneracji śrub zarówno własnej 

produkcji jak również wyprodukowanych przez inne 

firmy. Jeśli chodzi o eksploatację, to Dawid Szarmach 

zwraca uwagę na to, że nie wiele osób zdaje sobie 

sprawę, że w przypadku śrub kulowych możemy 

zastosować nakrętkę bezpieczeństwa podobnie jak 

w przypadku śrub trapezowych. Jest to szczególnie 

istotna kwestia w napędach osi pionowych.

Postęp w technologiach
Choć pozornie może się wydawać, że tak stosunkowo 

proste konstrukcje, jakimi są śruby kulowe, rzadko 

podlegają zmianom związanym z procesem ich 

produkcji, jednak cały czas trwa ich doskonalenie. 

W 2017 r. firma Eichenberger opracowała np. nową 

śrubę kulową walcowaną na zimno (KGT). W śru-

bach kulowych kulki przenoszą obciążenie ze śruby 

na nakrętkę. Jak podaje firma, sprawność mecha-

niczna, która generalnie nie przekracza 0,4 dla 

tradycyjnych śrub trapezowych, jest większa niż 0,9 

dla KGT. Związana z tym efektywność energetyczna 

sprawia, że śruba jest jednym z najczęściej używa-

nych elementów napędu. Nakrętka jest wyposażona 

w system powrotny, który prowadzi kulki z powro-

tem do pozycji wyjściowej. W śrubie kulowej typu F 

kulki w układzie powrotnym opuszczają kanał gwin-

tu nakrętki i są chwytane w nasadce przez specjalne, 

precyzyjne wgłębienie i natychmiast zawracane do 

obiegu oraz zawracane przez korpus nakrętki. Istot-

ne jest, aby kulki toczyły się płynnie i cicho podczas 

przenoszenia z nakrętki do kanału recyrkulacyjnego. 

Z kolei w końcu października tego roku firma Stein- 

meyer poinformowała o wprowadzeniu ulepszonego 

procesu szlifowania gwintów śrub kulowych. Zopty-

malizowany proces szlifowania pozwolił uzyskać wy-

raźną poprawę topografii powierzchni gwintów wału. 

Testy wykazały, że nowy proces poprawia żywotność 

i pozwala na znacznie płynniejsze działanie. 

Jak informowano w tym roku, firma NSK opraco-

wuje technologię zmniejszania zakłóceń kwadrantu 

obrabiarek w ruchu interpolacji kołowej poprzez sta-

bilizację tarcia w śrubach kulowych. Firma wykorzy-

stała własne technologie kontroli tarcia oraz precyzyj-

ne systemy oceny i pomiaru co pozwoliło na znacznie 

zmniejszenie fluktuacji tarcia. W efekcie zapewnia to 

wyższą jakość wykończenia powierzchni przedmiotu 

obrabianego i skraca proces wykańczania. 

Nowości dotyczą nie tylko produkcji śrub kulo-

wych, ale też ich wykorzystania w przemyśle. W lipcu 

informowano o opracowaniu w Instytucie Technologii 

w Karlsruhe w Niemczech w pełni zautomatyzowane-

go systemu monitorowania napędów śrub pociągo-

wych w obrabiarkach. W jego skład wchodzi kamera 

ze źródłem światła, którą mocuje się do nakrętki 

napędu. Gdy nakrętka porusza się na wrzecionie, fil-

mowana jest każda sekcja wrzeciona. Uzyskane obra-

zy są oceniane przez algorytm sztucznej inteligencji, 

który może określić, czy wykazują one oznaki zużycia, 

które mogą prowadzić do awarii śruby kulowej. To tyl-

ko kilka przykładów na stały postęp w tej dziedzinie.

Podsumowując, napęd wykorzystujący mecha-

nizm śrubowo-toczny przenoszący ruch obrotowy 

na liniowy (lub odwrotnie) zyskuje coraz więcej za-

stosowań. Wymaga jednak odpowiedniej opieki. Jak 

podaje portal ball-screws.net dobrze konserwowana 

śruba kulowa, odpowiednio nasmarowana i wolna od 

zanieczyszczeń takich jak kurz, jest bardzo dobrym 

integralnym elementem wielu operacji. Należy 

jednak ustalić regularny harmonogram czyszczenia. 

Zwykle wystarczy wycieranie. Radzi się o konsulto-

wanie z dostawcą, jaki rodzaj smaru zastosować dla 

danych zespołów śrub kulowych. Jak się też okazuje, 

wstępnie obciążone zespoły są bardziej sztywne, co 

zwiększa trwałość. Innym sposobem konserwacji 

zespołu śruby kulowej jest przetestowanie nakrętki 

kulkowej, aby upewnić się, że jest wyrównana. Zale-

ca się również pozostawienie śrub kulowych w opa-

kowaniu do czasu ich zainstalowania, ponieważ pył, 

który się do nich dostanie, może mieć niekorzystny 

wpływ na ich działanie. Podobnie, jeśli planuje się 

przechowywać śruby kulowe przez długi czas, warto 

je obracać co kilka miesięcy, aby olej na nich był 

równomiernie rozprowadzony. Jeśli chodzi o normy, 

którym muszą odpowiadać śruby kulowe, to zależą 

one od branży, zastosowania i środowiska, w którym 

pracują. Odpowiednie normy wydała ISO (Międzyna-

rodowa Organizacja Normalizacyjna) oraz krajowe 

organizacje normalizacyjne takie jak DIN (Deut-

sches Institut für Normung), BSI (British Standards 

Institute), JIS (Japanese Industrial Standards), ANSI 

(American National Standards Institute) a w Polsce 

PKN (Polski Komitet Normalizacyjny). 

Źródło: WObit
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Wybór optymalnego produktu bywa naprawdę 

trudny. Z pewnością warto zacząć od ustalenia 

czy potrzebny jest olej hydrauliczny, maszynowy, 

turbinowy, a może przekładniowy. Jednak to dopiero 

pierwszy z wielu kroków prowadzących do znalezienia 

idealnego środka. Jak mówi Jacek Godziek Pełnomoc-

nik Zarządu ds. Rozwoju w Grupie MARAT, zagadnie-

nia dotyczące smarowania stanowią rozbudowaną 

dziedzinę techniki oraz nauki. Stale prowadzone są 

badania, w efekcie których na rynek trafiają kolejne 

produkty, charakteryzujące się nowymi lub ulepszony-

mi właściwościami.

W związku z powyższym informacje na temat ole-

jów przekładniowych należy czerpać z wiarygodnych 

źródeł. Na tego rodzaju tematy powinni wypowiadać 

się tylko i wyłącznie specjaliści, którzy zajmują się 

produkcją, sprzedażą oraz badaniem jakości środków 

smarnych. W dyskusji na ich temat udział wezmą: 

wspomniany już Jacek Godziek, Artur Matwiejuk – 

Dyrektor Serwisów Boclube w firmie Boccard Kates, 

dr inż. Tadeusz Hładki – Dyrektor ds. Przemysłowych 

Środków Smarnych w Fuchs Oil Corporation, Rado-
sław Lenart – szef Biura Technologii w spółce LOTOS 

Oil, Kamila Kubas – Lab Manager w Industrial Solu-

tions Group, Marek Fajferek – Dyrektor ds. rozwoju 

produktów w firmie Jasol, Grzegorz Kocela – inżynier 

serwisu i doradztwa technicznego w Klüber Lubrica-

tion Polska, Piotr Dziektarz – właściciel PITERTECH 

www.zmienolej.pl, Katarzyna Płocharczyk – Inżynier 

ds. zastosowań i sprzedaży przemysłowych środków 

smarnych w Total Polska, Piotr Siwek – doradca tech-

niczny/tribolog w firmie Układy Centralnego Smaro-

wania, Ronald Bijok – Regionalny Kierownik Sprzeda-

ży w Zeller+Gmelin.

Jakie zadania spełniają oleje 
przekładniowe?
Jacek Godziek, MARAT: Podstawową funkcją, jaką 

pełnią oleje przekładniowe jest smarowanie, czyli 

ograniczanie tarcia pomiędzy elementami współ-

pracującymi. W budowie maszyn spotykamy wiele 

rozwiązań, gdzie tarcie występuje pomiędzy elemen-

tami współpracującymi. Powierzchnie boczne zębów 

w kołach zębatych, elementy toczne, pierścienie 

(zewnętrzne i wewnętrzne) łożysk tocznych oraz 

powierzchnie uszczelniające są typowymi przykła-

dami współpracy powierzchni. Szczególnie w tych 

miejscach niezbędny jest środek smarujący.

Proces smarowania jest bardzo rozbudowany. 

Co więcej, naukowcy i producenci stale poddają go 

analizie i dzięki temu podlega ciągłej optymalizacji. 

My, jako użytkownicy maszyn i urządzeń, możemy 

obserwować następujące wynik tej optymalizacji:

• obniżanie ilości energii, która jest pobierana 

w czasie pracy maszyn,

• stałe redukowanie kosztów eksploatacji,

• wydłużanie czasu pracy pomiędzy wymianami 

środków smarujących,

• możliwość obserwacji stanu zużycia stosowane-

go środka, co pozwala na dokonywanie wymian 

w optymalnych momentach (a nie sztywno 

narzuconych),

• możliwość pełnego recyklingu zużytego oleju.

Środki smarujące w przekładniach pracują w ich 

wnętrzu. Rozprowadzenie oleju odbywa się za pośred-

Oleje przekładniowe

Bez względu na rodzaj produkcji realizowanej przez dany 
zakład oraz na stopień zaawansowania technologicznego 
urządzeń stanowiących jego wyposażenie, przedsiębiorstwo 
powinno zadbać o odpowiedni dobór środków smarnych. 
Oleje i smary przemysłowe zabezpieczają elementy maszyn 
przed zbyt szybkim zużyciem, ale zastosowanie niewłaściwego 
środka bywa prawie tak samo groźne, jak jego brak.

Maja Kot
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nictwem układu smarującego. Stosowane są różne 

rozwiązania smarownicze: grawitacyjne lub wymuszo-

ne (przy użyciu pomp, układu przewodów, zaworów, 

sterowania, czyli kompletnego układu smarowania).

Kamila Kubas, ISG: W przypadku przekładni 

zębatych mamy do czynienia z różnymi metodami 

smarowania w zależności od sposobów przenoszenia 

nacisków np. smarowanie zanurzeniowe, smarowanie 

rozbryzgowe, smarowanie natryskowe, smarowanie 

obiegowe. Oleje ISG Trans Lube zawierają wysokowy-

dajne dodatki opracowane w celu zmniejszenia tarcia 

i rozpraszania ciepła, aby zapobiec między innymi 

przedwczesnemu zużyciu układu, korozji, zaryso-

waniom oraz powstawaniu wiórów. Nasza formuła 

zapewnia wymaganą stabilność termiczną w ekstre-

malnych warunkach, przy dużej prędkości obrotowej 

i dużych obciążeniach.

dr inż. Tadeusz Hładki, Fuchs Oil Corporation: Za-

równo w przekładniach samochodowych jak i przemy-

słowych olej spełnia wiele funkcji, do których należy 

m. in. smarowanie współpracujących elementów, 

przenoszenie mocy, odprowadzanie ciepła powstające-

go w wyniku tarcia, ochrona przed korozją elementów 

przekładni oraz utrzymywanie jej elementów w czy-

stości (poprzez zastosowanie specjalnych dodatków 

dysperująco-detergujących), zmniejszenie wibracji 

oraz hałasu.

Piotr Siwek, UCS: W celu wydłużenia okresu sto-

sowania olejów wysokiej klasy, zalecam wykonywanie 

płukania przekładni. Wykorzystuje się do tego olej 

płuczący na tej samej bazie olejowej, o niższej o jeden 

rząd klasie lepkości ISO VG. Po napełnieniu mechani-

zmu docelowym środkiem smarującym, po 5-7 godzi-

nach, można pobrać próbkę do tzw. analizy zerowej. 

Tego rodzaju analizy kontrolne przeprowadzane są 

raz w roku w przypadku olejów wysokiej jakości, od 

których oczekuje się wieloletniego okresu eksploatacji.

W jaki sposób można podzielić oleje 
przekładniowe?
Katarzyna Płocharczyk, Total Polska: Przekładnie 

mechaniczne to części maszyn, których zadaniem 

jest przenoszenie ruchu wału czynnego (napę-

dzającego) na wał bierny (napędzany), najczęściej 

z jednoczesną zmianą prędkości i momentu obro-

towego. Wyróżnić można wiele rodzajów przekładni 

ze względu na konstrukcje np.: zębate, łańcuchowe, 

pasowe, linowe, urządzenia przegubowe, sprzęgła 

mechaniczne, hamulce cierne. Każdy rodzaj prze-

kładni mechanicznej wymaga zabezpieczenia przed 

nadmiernym zużyciem. W przypadku przekładni 

przemysłowych stosowane są do tego głównie oleje 

mineralne, syntetyczne węglowodorowe (PAO) oraz 

polialkilenoglikolowe (PAG). Na rynku dostępne są 

również środki biodegradowalne na bazie estrów. Jest 

to klasyfikacja olejów ze względu na ich pochodze-

nie. Podział jakościowy produktów opisywany jest 

z użyciem norm, m.in: ISO 6743, DIN 51 517, DIN 51 

502 czy AFNOR NF E 60 200.

Artur Matwiejuk, Boccard Kates: Ze względu na 

zastosowanie, oleje przekładniowe można podzielić na 

dwie grupy – pierwsza to środki używane w motoryza-

cji, natomiast grupa druga to oleje stosowane w prze-

myśle. Produkty do przekładni samochodowych mają 

klasyfikację lepkościową SAE J306 oraz jakościową API. 

Z kolei oleje przekładniowe niezbędne w przemyśle 

klasyfikowane są najczęściej zgodnie z normą ISO 

6743. Dzieli ona środki smarne na 18 grup. W ramach 

grupy 6 wyróżnia się właśnie oleje przekładniowe, 

które dzielą się dalej na 11 klas. Obok olejów mineral-

nych i syntetycznych, wymienia się też półsyntetycz-

ne, które składają się z mieszaniny uszlachetnionych 

baz mineralnych i syntetycznych. Klasyfikacja olejów 

przekładniowych według ISO opiera się na dwóch 

parametrach określających warunki pracy przekładni. 

Pierwszym z nich jest temperatura oleju lub otocze-

nia, drugim natomiast warunki pracy współpracują-

cych ze sobą kół zębatych przekładni.

Podczas doboru oleju dla przekładni pracujących 

w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym nale-

ży dodatkowo pamiętać by środki te były przeznaczo-

ne do incydentalnego kontaktu z żywnością i posiada-

ły dopuszczenie NSF H1.

Można spotkać się również z wymaganiami 

stawianymi środkom przekładniowym przez AGMA 

(American Gear Manufactures Association). W Euro-

pie, do określania jakości olejów do przekładni prze-

mysłowych, często stosuje się normę DIN (Deutsches 

Institut für Normung).

dr inż. Tadeusz Hładki, Fuchs Oil Corporation: Do-

konując klasyfikacji olejów np. w oparciu o normę DIN 

51515/DIN 51502 oleje przekładniowe dzielą się na: CL, 

CLP, CLP (D), CLP-HC (PAO), CLP-PG (PAG), CLP-E (Ester). 

Tym samym oleje przekładniowe klasyfikujemy ze 

względu na dodatki jakie zawierają oraz jaki posiadają 

olej bazowy (mineralne i syntetyczne). Dodatkowa 

grupa olejów przemysłowych, to obszerna seria do 

kontaktu z żywnością.

Jacek Godziek, MARAT: Oleje bazowe uzupełnione 

specjalnymi dodatkami stają się kompletnymi środka-

mi smarnymi, przygotowanymi do realizacji konkret-

nych zadań. Dodatki to związki i substancje chemiczne, 

które wzmacniają lub powodują zaistnienie wymaga-

nych właściwości eksploatacyjnych. Producenci stosują 

również swoje własne dodatki, dzięki którym propono-

wane przez nich produkty wyróżniają się na rynku.

Kamila Kubas, ISG: We wszystkich specyfikacjach 

olejów przekładniowych brane są pod uwagę ich wła-

ściwości użytkowe, takie jak stabilność na utlenienie, 

właściwości antykorozyjne, odporność na emulgo-

wanie, kompatybilność z uszczelnieniami, ocena 

właściwości przeciwzużyciowych i zdolność przeno-

szenia obciążeń. Większość środków przekładniowych 

zawiera dodatki EP i AW, czasami MoS2.

Radosław Lenart, Grupa LOTOS: Podstawą do-

konania podziału olejów przekładniowych może być 

skład recepturowy, ale również przeznaczenie i tutaj 

wyróżnia się środki do przekładni zamkniętych oraz 
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oraz farmaceutycznym, różnego rodzaju przekładnie 

występujące w skrzyniach biegów, mostach, układach 

napędowych, sprężarkach powietrza, łożyskach, urzą-

dzeniach walcowniczych, obrabiarkach, systemach 

cyrkulacyjnych, turbinach czy młynach.

Radosław Lenart, Grupa LOTOS: Ekstremalnie 

ciężkie warunki eksploatacyjne należy rozumieć, jako 

konieczność pracy przekładni przy bardzo dużych 

obciążeniach mechanicznych i termicznych, zarówno 

w niskich, jak i wysokich temperaturach. Wykorzy-

stuje się tutaj naturalne własności syntetycznych 

baz olejowych, tj. niska temperatura płynięcia, niska 

odparowalność, odporność na ścinanie czy wysoka 

odporność na podwyższone temperatury. Główną rolą 

olejów przekładniowych jest zabezpieczenie stykają-

cych się powierzchni metalowych przed tarciem, pod 

zdecydowanie wyższymi i innego rodzaju obciąże-

niami niż np. oleje hydrauliczne. Ważne jest więc 

stosowanie wysokiej jakości składników oleju, pozwa-

lających na długotrwałą, bezawaryjną pracę prze-

kładni oraz na utrzymywanie odpowiednio wysokich 

parametrów użytkowych produktu, nawet podczas 

długiej eksploatacji.

Z czego składają się oleje przekładniowe 
i na co mają wpływ poszczególne 
składniki?
Grzegorz Kocela, Klüber Lubrication Polska: Wielu 

producentów i operatorów przekładni wybiera 

mineralne oraz syntetyczne oleje przekładniowe 

firmy Klüber Lubrication. Wszystko dzięki naszemu 

kompleksowemu potraktowaniu tematu. Połączy-

liśmy wymagania dzisiejszej techniki napędowej 

w całościowe podejście o nazwie KlüberComp Lube 

Technology, które obejmuje cztery ważne aspekty:

• komponenty – uwzględnienie wszystkich smaro-

wanych komponentów, tj. zębów zębatych, łożysk 

tocznych i uszczelnień wałów promieniowych,

• kompetencja – osobista dyskusja i serwis, opty-

malny dobór produktu, racjonalizacja produktu, 

monitorowanie stanu oleju, szkolenie personelu 

klienta,

• konkurencyjność – maksymalna wydajność, stan-

dardowe i specyficzne dla danego zastosowania 

testy w ekstremalnych warunkach testowych,

• skład – formulacje środków smarnych zawie-

rające wysokiej jakości surowce, które są m.in. 

odporne na starzenie, wolne od metali ciężkich 

i o mniejszej ilości pozostałości.

Marek Fajferek, Jasol: Oleje przekładniowe 

mają strukturę podobną do standardowych olejów 

stosowanych w liniach driveline. Ich skład to: baza 

olejowa (mineralna lub syntetyczna), pakiet dodatków, 

depresator, modyfikator lepkości i booster. Oczywi-

ście proporcje poszczególnych składników pozostają 

tajemnicą każdego producenta.

Katarzyna Płocharczyk, Total Polska: Charakter 

chemiczny bazy olejowej wykorzystanej do stworzenia 

oleju przekładniowego nadaje mu szereg cech, m.in. 
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Y do przekładni otwartych. Zdecydowana większość ole-

jów przekładniowych należy do tej pierwszej grupy. Do 

przekładni zamkniętych stosuje się przede wszystkim 

środki o konsystencji smaru i o odmiennym składzie 

recepturowym.

Gdzie oleje przekładniowe znajdują 
zastosowanie?
Piotr Dziektarz, PITERTECH: Oleje mineralne używa-

ne są do przekładni przemysłowych, które pracują 

w warunkach wysokiego obciążenia. Przykładowo 

dość popularny jest produkt polskiej firmy Specol 

Trybospec CLP 320. Podobnie zresztą jak olej Specol 

Trybospec PAO 220, który sprawdza się z kolei 

w przypadku przekładni przemysłowych pracujących 

w trudnych warunkach mechanicznych i technicz-

nych, wymagających zastosowania oleju syntetyczne-

go. Natomiast, gdy wybiera się środek do przekładni 

samochodowej, może chodzić o układ manualny – 

hipoidalny, walcowy czy stożkowy, albo automatyczny 

– planetarny, dwusprzęgłowy czy bezstopniowy.

dr inż. Tadeusz Hładki, Fuchs Oil Corporation: 

Ogólnie rzecz biorąc oleje przekładniowe przemysłowe 

mają zastosowanie w przekładniach, motoreduk-

torach – lekko, średnio, wysoko oraz ekstremalnie 

obciążonych mechanicznie, jak i termicznie. Tego 

rodzaju środki stosowane są m.in. w elektrowniach 

wiatrowych, przekładniach urządzeń w hutach żelaza, 

kombajnach górniczych, ale również w większych 

i mniejszych maszynach przemysłowych.

Jacek Godziek, MARAT: Przekładnie zębate bez 

środków smarnych nie mogą realizować swoich 

podstawowych zadań. Budowa wewnętrzna wynika-

jąca z założeń konstrukcyjnych oraz sposób i miejsce 

eksploatacji są istotnymi elementami, które decydują 

o zastosowanym środku smarnym jak i systemie 

smarowania współpracujących elementów przekładni. 

Olejów przekładniowych używa się w zespołach napę-

dowych maszyn produkcyjnych oraz w urządzeniach 

transportowych typu przenośniki taśmowe, łańcucho-

we, ślimakowe itp. Jako przykład warto podać tutaj 

produkt TOTAL CARTER SG. Jest to olej stworzony na 

bazie polialkilenoglikoli (PAG), dedykowany między 

innymi do pracy w zamkniętych przekładniach ślima-

kowych, pracujących w ciężkich warunkach (wysoka 

temperatura, korozyjna atmosfera, wilgotne i suche 

środowisko). Przekładnie ślimakowe można znaleźć 

chociażby w cukrowniach, przemyśle chemicznym 

i cementowniach, maszynach peletujących. Zespo-

ły napędowe wykorzystujące przekładnie pracują 

praktycznie we wszystkich zakładach produkcyjnych. 

Przekładnie napędowe to m.in.: zębate, pasowe czy 

łańcuchowe. Każda z nich wymaga smarowania dedy-

kowanego do danego rozwiązania.

Ronald Bijok z Zeller+Gmelin, Piotr Siwek z UCS 

i Kamila Kubas z ISG wymieniają jeszcze następujące 

mechanizmy, które wymagają odpowiedniego smaro-

wania: przekładnie w przemyśle ciężkim, w maszynach 

rolniczych i budowlanych, w przemyśle spożywczym 
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stabilność temperaturową, odporność na utlenianie 

czy własności smarne. Warto również wspomnieć 

o tendencji do biodegradacji. Stąd różnica w wyborze 

pod dane zastosowanie oleju mineralnego czy synte-

tycznego. Środki syntetyczne mogą pracować w szer-

szym zakresie temperatur niż mineralne. Mają bowiem 

większy wskaźnik lepkości oraz naturalnie większą 

odporność na procesy utleniania ze względu na swoją 

uporządkowaną strukturę chemiczną. Ich struktura 

nadaje im również przewagę w zakresie smarowania. 

Oleje syntetyczne mają dużo mniejszy współczynnik 

oporu w porównaniu z olejami mineralnymi. W przy-

padku olejów mineralnych oraz PAO wraz ze wzrostem 

temperatury współczynnik tarcia maleje, dla olejów 

typu PAG współczynnik w całym zakresie temperaturo-

wym trzyma się na niskim poziomie.

Jacek Godziek, MARAT: Parametry gotowego 

wyrobu zależą od oleju bazowego, ale również od 

zastosowanych dodatków. Najczęściej są to np.: EP, de-

aktywatory metali, depresatory, inhibitory utleniania, 

substancje przeciwpienne. W przypadku olei synte-

tycznych podstawowym składnikiem są: polialfaolefi-

ny (PAO) oraz polialkilenoglikole (PAG). To najnowsza 

generacja środków smarnych, dzięki której oleje 

syntetyczne uzyskują wydłużone okresy eksploatacji, 

a przy tym charakteryzują się większą stabilnością 

w przypadku zmian temperatury oraz lepszą wy-

trzymałością. Dziś możemy mówić o „projektowaniu 

środka smarnego – jego własności i parametrów” do 

konkretnego miejsca jego pracy, maszyny pracującej 

w określonych warunkach.

Ronald Bijok, Zeller+Gmelin: Najbardziej popular-

ne dodatki występujące w przemyśle naftowym to do-

datki: EP (extreme pressure/dodatek przeciwzużycio-

wy) oraz AW (anti-wear/dodatek przeciwzatarciowy). 

Częściami elementarnymi w/w dodatków są siarka 

(S) i fosfor (P). Odpowiednia ilość tychże dodatków 

zapobiega występowaniu niebezpiecznego zjawiska 

jakim jest „scuffing", czyli wzajemne ścieranie zębów, 

kół zębatych w przekładni. Dodatki EP/AW występują 

w każdej serii olejów przekładniowych DIVINOL ICL, 

natomiast ich ilość możemy podwoić, aby jeszcze 

bardziej poprawić własności smarne produktu. Olejem 

przekładniowym, który ma taki poszerzony pakiet 

dodatków jest DIVINOL ICL MMB. Ma on aprobatę Mül-

ler-Weingarten, a więc producenta pras popularnych 

w branży automotive.

Piotr Siwek, UCS: Składniki takie jak polepszacz VI 

(viscosity index), EP, inhibitory korozji czy AW formują 

warstwę reakcyjną, aby zapobiec zużyciu i zatarciu 

w systemie tarcia mieszanego występującego w prze-

kładni. Ponadto zmniejszają zależność lepkości od 

temperatury, zwiększają odporność na nacisk i tworzą 

warstwę antykorozyjną. Im niższe prędkości tym lep-

sza musi być odporność na zużycie. Stosuje się wtedy 

oleje o wyższych lepkościach, dla zachowania ciągłości 

filmu smarowego. Z kolei przy wysokich prędkościach 

wybiera się produkty o niższej lepkości. Dodatek powi-

nien być odpowiedni dla wysokiej temperatury i obcią-

żeń. Przekładnie śrubowe oraz hipoidalne przekładnie 

stożkowe stawiają najwyższe wymagania w zakresie 

dodatków. Natomiast część z nich nie ma wpływu na 

parametry techniczne, są to: dyspergenty, inhibitory 

pienienia, detergenty, polepszacze przyczepności, 

emulgatory, środki bakteriobójcze i barwniki.

Kamila Kubas, ISG: Dodatki typu EP, AW czy 

SP odpowiadają za lepkość, właściwości smarne 

i przeciwzużyciowe oleju. Inhibitory utlenienia dają 

mu odporność termooksydacyjna. Dodatki przeciw-

korozyjne chronią przekładnie wykonane ze stali 

i metali nieżelaznych przed chemicznym działaniem 

aktywnych składników oleju oraz produktów jego 

oksydacji. Dodatki deemulgujące i antypienne zapo-

biegają obniżeniu własności smarnych danego środka, 

wskutek tworzenia się trwałej piany oraz emulsji 

olejowo-wodnej.

Piotr Dziektarz, PITERTECH: Prawidłowo sformu-

łowany olej przekładniowy musi zawierać dodatki 

przeciwzużyciowe, aby maksymalnie ograniczyć zuży-

cie ścierne przekładni. Istotna jest również stabilność 

termiczna i oksydacyjna, oraz ochrona materiałów 

konstrukcyjnych przed korozją, którą zapewniają inhi-

bitory utleniania i korozji. Oleje muszą w dużym stop-

niu odprowadzać ciepło z przekładni oraz charaktery-

zować się brakiem skłonności do emulgowania wody.

Jakie parametry należy uwzględnić 
podczas oceny jakości oleju 
przekładniowego?
dr inż. Tadeusz Hładki, Kamila Kubas, Piotr Dziek-
tarz i Piotr Siwek wymieniają następujące czynniki, 

które brane są pod uwagę podczas sprawdzania 

jakości oleju przekładniowego:

• barwa,

• lepkość kinetyczna (w temp. 100°C),

• liczba kwasowa,

• wytrzymałość termiczna,

• zakres temperatur pracy,

• temperatura płynięcia,

• temperatura zapłonu,
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Y • rodzaj bazy,

• zawartość dodatków uszlachetniających,

• zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych,

• tworzenie osadów,

• odporność na emulgowanie z wodą,

• skłonność do pienienia,

• okres eksploatacji,

• własności reologiczne,

• własności smarne sprawdzane na aparacie 

czterokulowym (obciążenie zespawania, wskaźnik 

zużycia pod obciążeniem),

• odporność na wymywanie wodą,

• działanie korodujące na miedź (3 h w temp. 

100–120°C),

• działanie korodujące na stal w obecności wody,

• odporność na utlenianie olejów smarnych pod 

maksymalnym obciążeniem,

• kompatybilność z materiałami konstrukcyjnymi,

• wyniki testów FZG, FE8, punkt zapłonu, kroplenia, 

obciążenie zespawania VKA itd.

Ronald Bijok, Zeller+Gmelin: Przeprowadzenie 

testu FZG (Forschungsstelle für Zahnräder und 

Getriebebau) jest bardzo istotnym elementem oceny 

jakości oleju przekładniowego. Polega on na badaniu 

poziomu obciążenia trybologicznego, np. dla produktu 

DIVINOL ICL poziom ten wynosi >12. Test przeprowa-

dza się przy użyciu maszyny FZG wyposażonej w dwa 

koła zębate o określonych własnościach i geome-

trii. Jedno z nich napędza silnik, a drugie sprzęgło 

nadające zmienny moment obrotowy. Po zakończeniu 

testu, dokonuje się oględzin zębów oraz waży się 

koła celem zmierzenia wielkości zużycia. Im lepszy 

olej, tym większe obciążenie jest w stanie przenieść. 

Normy obowiązujące w przypadku maszyn FZG to 

PN-78/C-04169 i DIN 51354. Ponadto, tak jak w przy-

padku innych olejów przemysłowych, ważna jest tutaj 

klasa czystości środka smarnego. Dwie najbardziej 

popularne normy klasy czystości to NAS 1638 (gdzie 

oleje Zeller+Gmelin są produkowane w 6 klasie) oraz 

ISO 4406 (produkty marki Zeller+Gmelin odpowiadają, 

zakresowi 19/15/12).

Marek Fajferek, Jasol: Żeby sprawdzić jakość oleju 

przekładniowego, należy kierować się odpowiednimi 

systemami klasyfikacji. Czyli bierze się pod uwagę 

parametry wyjściowe, a następnie sprawdza się jak 

zostały określone dla danej klasy olejowej, zapoznając 

się z:

• klasyfikacją lepkościową wg SAE (Stowarzyszenie 

Inżynierów Samochodowych),

• klasyfikacją jakościową wg API (Amerykański 

Instytut Naftowy).

Piotr Siwek, UCS: Chcąc ocenić taki parametr, 

jak chociażby lepkość, sprawdza się w klasyfikacji 

zalecaną w danych warunkach wartość, ale można ją 

również obliczyć. Renomowane firmy oferujące środki 

smarowe udostępniają odpowiednie algorytmy i wzory 

do wyznaczania prawidłowej lepkości.

Piotr Dziektarz, PITERTECH: Nasza firma wyko-

nuje badania laboratoryjne olejów przekładniowych, 

na podstawie których ocenia się ich jakość, czystość, 

poziom zużycia oraz przydatność do dalszej eksplo-

atacji.

Czym kierować się przy wyborze oleju?
Jacek Godziek, MARAT: Podstawowe parametry 

oleju smarującego, określane jako klasa lepkości 

zgodna z obowiązującymi na danym rynku normami 

oraz ustalenie czy dany produkt, to olej mineralny 

czy syntetyczny, są niewystarczającymi informa-

cji do poprawnego doboru środka smarującego. 

Potrzebny jest szereg danych konstrukcyjnych oraz 

eksploatacyjnych. Obecnie oleje przekładniowe, to 

zaawansowane związki chemiczne. Parametry cha-

rakteryzujące środek smarujący wynikają z planów 

sporządzonych i zrealizowanych przez konstrukto-

rów urządzenia. Opracowana przez nich instrukcja 

obsługi powinna zawierać niezbędne informacje 

opisujące produkt oraz możliwe do zastosowania 

zamienniki. W przypadku braku dostępu do zapisów 

Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, można zwrócić 

się do producentów lub ich przedstawicieli, specja-

lizujących się w dostawie przekładni przemysło-

wych. W takiej sytuacji najlepiej warto przygotować 

informacje opisujące dotychczas stosowane środki 

smarujące jak i ewentualne problemy, które pojawiły 

się w trakcie ich użytkowania.

Marek Fajferek, Jasol: Można też w razie czego kie-

rować się doradztwem fachowców serwisów olejowych.

Artur Matwiejuk, Boccard Kates: W dzisiejszych 

czasach wymaga się od przekładni by przenosiły wy-

sokie obciążenia, a jednocześnie, aby były jak najbar-

dziej kompaktowe, ciche i niezawodne. Dobierając olej 

do przekładni inny niż dotychczas stosowany, należy 

kierować się przede wszystkim zaleceniami producen-

ta urządzenia, warunkami pracy mechanizmu oraz 

możliwościami jakie dają nowoczesne środki smarne. 

Generalnie oleje przekładniowe charakteryzują się 

wysoką lepkością, która zapewnia dobre pokrycie 

elementów wewnątrz przekładni. Jednak elementy te 

stale narażane są na zniszczenie – podczas kontaktu 

ze sobą, a także z czynnikami środowiska pracy takimi 

jak woda, temperatura, zapylenie.

Przeprowadzenie 

testu FZG 

(Forschungsstelle 

für Zahnräder und 

Getriebebau) jest 

bardzo istotnym 

elementem oceny 

jakości oleju 

przekładniowego. 

Maszyna typu FZG: 1 – olej, 2 – koła zębate, 3 – sprzęgło pomiarowe, 4 – wałek 

napędzający (koło duże), 5 – przekładnia, 6 – sprzęgło obciążające, 7 – wałek 

napędzający (koło małe), 8 – obciążniki.                             Źródło: Zeller+Gmelin
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Katarzyna Płocharczyk, Total Polska: Właśnie 

dlatego w czasie projektowania urządzenia inżynie-

rowie obliczają scenariusze pracy, biorąc pod uwagę 

wiele składowych, między innymi: typ zamontowa-

nej przekładni, prędkość obrotową, stopień redukcji, 

przenoszoną moc, zakres temperatur pracy, sposób 

sterowania itd. Ustalają jaki poziom jakościowy oleju 

spełni dane wymagania. Rekomendacja oleju może 

być zapisana w formie klasyfikacji jakościowej (ISO-

-L-CKD-220), opisowej (olej mineralny, ISO VG 220, za-

kres temperatury pracy: -20°C do +100°C lub w postaci 

nazw komercyjnych produktów.

W przypadku, gdy nie posiadamy instrukcji do urzą-

dzenia, można też spróbować oszacować samodzielnie 

jaki produkt zastosować. Pomocne będą tu reguły i za-

lecenia, nie zawsze jednak gwarantują one optymalny 

wybór, pozwalają jedynie na przybliżone określenie 

podstawowych charakterystyk środka smarnego, który 

może być zastosowany do smarowania przekładni. 

Jedna z nich to AGMA – American Gear Manufacturers 

Association, (pol. Amerykańskie Stowarzyszenie Produ-

centów Kół Zębatych), wykorzystuje korelację między 

temperaturą roboczą oleju a liczbą stopni redukcji 

i średnicy koła zębatego o najmniejszych obrotach. 

Z kolei metoda o nazwie Noria wykorzystuje korelację 

mocy przenoszonej przez przekładnię z prędkością 

obrotową napędu zębatego. Dostępne są różne tabele 

dotyczące smarowania rozbryzgowego i smarowania 

obiegowego wraz ze współczynnikami redukcji.

dr inż. Tadeusz Hładki, Fuchs Oil Corporation: 
W przypadku większości maszyn i urządzeń produ-

cent określa minimalne parametry środka smarnego, 

podając przykładowo zalecaną minimalną klasę 

jakości, lepkość kinematyczną, temperaturę utraty 

płynności, wskaźnik lepkości czy klasę czystości 

w zależności od warunków pracy, specyfikacji urządze-

nia lub układu, a czasem i położenia geograficznego, 

w jakim będzie eksploatowane urządzenie. Niemniej 

jednak, wybierając środek smarny nie należy ogra-

niczać się do przestudiowania informacji zawartych 

w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Zdarza się bo-

wiem, że urządzenie pracuje w bardzo specyficznych 

warunkach, które nie zostały wzięte pod uwagę przy 

tworzeniu DTR. Może tu chodzić o skrajnie wysoką lub 

niską temperaturę pracy, wysoki poziom wilgotności 

czy duże zanieczyszczenie środowiska. Zanim dokona 

się zakupu środka smarnego, należy też sprawdzić 

rocznik urządzenia, jego stan techniczny, natężenie 

pracy czy częstotliwość postojów.

Kamila Kubas z ISG: Wybierając olej przekładnio-

wy warto uwzględnić jeszcze typ przekładni, prędkość 

obrotową, stopień redukcji, zakres temperatury pracy 

(zwłaszcza temperaturę najniższą i najwyższą), prze-

noszoną moc, powierzchnię styku zębów, charakte-

rystykę obciążeń, sposób sterowania i smarowania, 

zawartość wody w oleju, możliwość wycieków środka 

smarnego. Należy także kierować się znaczącymi 

specyfikacjami takimi, jak PN -80/C-965056, DIN 51517 

part 3 (CLP), ATSF-FT 158.

Piotr Siwek, UCS: Czynniki, które należy uwzględ-

nić podczas doboru oleju przekładniowego można 

podzielić na te, które dotyczą parametrów środka 

smarnego oraz na te związane z pracą przekładni. 

O parametrach oleju zostało powiedziane już całkiem 

sporo, a co jest istotne kiedy uwzględnia się rodzaj 

przekładni? Na pewno zalecenia jej producenta odno-

śnie lepkości środka smarnego, a także temperatura 

pracy, obciążenie, prędkość, otaczające media, kwestie 

związane z cyklami roboczymi, okresem użytkowania 

przekładni i terminami konserwacji, to jakie mate-

riały, powłoki malarskie oraz uszczelnienia zostały 

zastosowane podczas produkowania mechanizmu. 

Trzeba też upewnić się czy w danym przypadku nie 

powinny zostać uwzględnione dodatkowe wymagania 

np. różne normy, dopuszczenia NSF, biodegradowal-

ność itp. Wreszcie warto wiedzieć jak wygląda sprawa 

mieszalności olejów 

w przypadku użycia 

produktu innego pro-

ducenta.

Grzegorz Kocela, 
Klüber Lubrication 
Polska: Ponadto warto 

pamiętać, że każ-

de przejście z oleju 

mineralnego na syn-

tetyczny powinno być 

wykonywane z należy-

tą ostrożnością. Może 

się okazać, że samo 

spuszczenie zużytego 

produktu mineralnego 

i napełnienie przekład-

ni nowym – synte-

tycznym, zwłaszcza 

jeśli wymiana dotyczy 

starszej przekładni, nie 

będzie wystarczające. 

W przypadku, gdy pozostałości poprzedniego środka 

smarnego nie zostaną usunięte, mogą pojawić się ta-

kie problemy, jak zatykanie przewodów i filtrów, a tak-

że uszkodzenie uszczelek, pomp oraz zębów przekład-

ni. Dlatego warto przepłukać mechanizm, używając 

do tego oleju syntetycznego. Co prawda nie można ko-

rzystać z niego później do smarowania, ale może być 

przydatny podczas kolejnych operacji płukania. Przed 

zastosowaniem świeżego oleju syntetycznego, należy 

wymienić filtry olejowe lub elementy filtracyjne. 

Pamiętajmy, że dobrze dobrany środek smarny potrafi 

zapobiegać uszkodzeniom powodowanym przez takie 

czynniki, jak zużycie ścierne, temperatura i pitting.

Piotr Dziektarz, PITERTECH: Wybór nieodpowied-

niego oleju silnikowego, a tym bardziej oleju przekła-

dniowego, niesie ze sobą poważne konsekwencje. Sto-

sowanie produktu, który nie jest zgodny z zaleceniami 

producenta odnośnie norm, specyfikacji czy klasy 

lepkościowej, wpływa negatywnie na pracę przekładni 

i powoduje szybsze jej zużycie. 

Źródło: Grupa Marat
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Coboty znajdują coraz więcej nabywców 

w przemyśle. Ich niewątpliwymi zaletami jest 

coraz niższa cena, możliwość współpracy z ludźmi 

bez stosowania barier bezpieczeństwa i wygrodzeń 

oraz uniwersalność. Poza czasem przeznaczonym 

na serwis, zmianę osprzętu lub naprawy mogą 

pracować non stop – nie czują zmęczenia, nie 

chorują, a ich wydajność określa operator. Dzięki 

niewielkim rozmiarom nie wymagają specjalnych 

fundamentów – większość z nich można zamon-

tować na  każdym masywnym stole. Wiąże się to 

także z łatwością przenoszenia na inne stanowisko 

– wystarczy je po prostu przenieść. Programowanie 

jest banalnie proste – zwykle za pomocą dżojstika 

lub za pomocą ustawienia ramion w poszczególnych 

położeniach. Na rynku pojawiają się różnego rodza-

ju chwytaki (także firm zewnętrznych), dzięki czemu 

zwiększa się uniwersalność tych urządzeń. Ze 

względu na dużą precyzję i powtarzalność ruchów 

coboty doskonale nadają się co montażu podzespo-

łów, konfekcjonowania oraz do wymiany osprzętu 

w maszynach.

Jeśli można mówić o wadach, to z pewnością 

nie każdy cobot będzie mógł przenosić duże masy, 

choć przykłady wskazują, że są i takie, które potrafią 

dźwigać kilkadziesiąt kilogramów. Ze względu na 

niewielkie rozmiary ramion nie wszystkie coboty 

nadają się do paletyzacji/depaletyzacji i należy sobie 

z tego zdawać sprawę. 

Do jakich zastosowań warto stosować coboty? Jak 

je racjonalnie wykorzystać? W jakich branżach naj-

częściej są stosowane? Jaki jest okres zwrotu z inwe-

stycji? O odpowiedzi na te i inne pytania poprosili-

śmy specjalistów z kilku wiodących firm oferujących 

coboty na polskim rynku. Raport uzupełnia tabela, 

w której udało nam się zaprezentować niemal 40 

cobotów oferowanych w Polsce.

W naszej wirtualnej dyskusji udział wzięli:

• Jakub Stec – Channel Manager, ABB Robotyka,

• Magdalena Kamińska – Press Officer, Alnea,

• Rafał Budniok – CEO beboq robotics,

• Marianna Soszyńska – Kierownik Biura,  

CoRobotics,

• Arkadiusz Błaut – koordynator działu technicz-

nego robotów, FANUC Polska,

• Bogusław Krasuski – Omron,

• Wojciech Sołtan – tech. doradca handlowy,  

STAUBLI ŁÓDŹ,

• Krzysztof Hajzyk – Channel Development Mana-

ger, Universal Robots.

Gdzie można stosować coboty?
Jest sprawą ogólnie znaną, że coboty mogą znaleźć 

zastosowanie w takich aplikacjach, jak paletyzacja, 

montaż, pakowanie, spawanie. W jakich nietypowych 

zastosowaniach może być użyty cobot?

Jakub Stec, ABB Robotyka – Roboty współpracu-

jące znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Oprócz 

typowych aplikacji przemysłowych bardzo dobrze 

odnajdują się np. w zastosowaniach medycznych, 

diagnostyce oraz innych zadaniach usługowych, np. 

podając lody. Tak naprawdę nawet nasi klienci często 

zaskakują nas w swoich pomysłach na wykorzysta-

nie robotów. 

Magdalena Kamińska, Alnea – Coboty świetnie 

nadają się do pakowania i paletyzacji, ale coraz 

więcej mamy zastosowań medycznych. Ta branża 

z jednej strony bywa niedoinwestowana, ale automa-

tyzacja magazynów farmaceutycznych jest już coraz 

częściej stosowana. Coboty świetnie nadają się do 

pracy w laboratoriach – przy procesach testowania, 

konfekcjonowania, nawet tak prozaicznej czyn-

Tomasz Kurzacz

Coboty – roboty współpracujące

Coboty to niewielkich rozmiarów roboty, które mogą pracować 
razem z ludźmi. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom 
oraz mniejszej prędkości nie wyrządzą krzywdy osobom 
znajdującym się w zasięgu ich ramienia.

Źródło: Universal Robots
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ności jak mieszanie odczynników w probówkach. 

W obecnej sytuacji związanej z wirusem COVID-19 

jest duże zapotrzebowanie na bezosobową obsługę 

niektórych czynności związanych z testowaniem lub 

zaopatrzeniem pacjenta np. w leki. Coboty doskona-

le by się mogły sprawdzić na tym polu. Szczególnie 

ze względu na próbki ze skażonym materiałem np. 

w laboratorium.

Rafał Budniok, beboq robotics – Jeśli chodzi o 

mniej typowe aplikacje, koboty znakomicie służą do 

malowania, klejenia, nakładania uszczelnień, czy 

obróbki powierzchni – szlifowania i polerowania. 

Tu przewagę mają roboty 7-osiowe, bo z łatwością 

naśladują zwinność ludzkiej ręki w manewrowaniu 

w przestrzeni. Roboty współpracujące sprawdzą się 

też jako „trzecia ręka”, która pomaga w wykonywa-

niu zrutynizowanych czynności przez operatora lub 

w miejscach, gdzie ramię robota powinno pracować 

w bezpośredniej interakcji z człowiekiem.

Marianna Soszyńska, CoRobotics – Coboty znaj-

dują zastosowanie w takich aplikacjach jak badania 

laboratoryjne, testy i kontrola jakości, polerowanie, 

nitowanie, przykręcanie, malowanie, dezynfekcja, 

etykietowanie, sortowanie i wiele innych.

Arkadiusz Błaut, FANUC Polska – Roboty współ-

pracujące marki FANUC zostały stworzone z myślą 

o tym, by wesprzeć, a nie zastąpić pracowników 

fabryk podczas wykonywania codziennej pracy. Od-

danie w ręce użytkowników robotów współpracu-

jących pozwoliło na wprowadzenie nowego modelu 

bezpośredniej współpracy człowieka z maszyną, 

tzw. „ramię w ramię”. W wielu przypadkach robot 

umożliwił robotyzację newralgicznych obszarów 

linii produkcyjnej (gdzie pracownik był zmuszony 

do wykonywania ciężkich, nieergonomicznych lub 

wręcz niebezpiecznych dla zdrowia czynności), 

które dotąd nie mogły zostać zrobotyzowane np. 

z uwagi na zbyt małą przestrzeń i związany z tym 

brak możliwości zastosowania klasycznego robota 

z wymaganym systemem bezpieczeństwa. Na mar-

ginesie warto dodać, że w sytuacji, gdy aplikacja 

nie wymaga kontaktu człowieka z robotem istnieje 

możliwość zastosowania często znacznie bardziej 

wydajnych niż coboty klasycznych robotów prze-

mysłowych. 

Wracając do aplikacji, gdzie liczy się odciążenie 

człowieka, w celu ochrony jego zdrowia, poprawy 

komfortu i ergonomii stanowiska pracy, oczywi-

ście warto rozważać zastosowanie cobota. Jednak 

już na etapie planowania tego rodzaju robotyzacji 

należy przeprowadzić szczegółową analizę, która 

pozwoli przewidzieć efekt robotyzacji i zagwarantu-

je człowiekowi najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

Do aplikacji, gdzie można to osiągnąć na pewno 

należą takie procesy, jak: mycie, czyszczenie, ablacja 

laserowa, obsługa centrów frezerskich i tokarek oraz 

wtryskarek. 

Bogusław Krasuski, Omron – Coboty w łatwy 

sposób mogą zostać dostosowane do wykonywania 

różnych zadań i tym samym wesprzeć produkcję 

w nowych obszarach, dzięki odpowiednim kompo-

nentom. Dzięki systemowi plug-and-play istnieje 

możliwość wyposażenia ich w dodatkowe elementy 

(np. osie, chwytaki, czujniki siły, urządzenia komu-

nikacyjne lub śrubokręty), co stwarza jeszcze więcej 

możliwości ich zastosowania. 

Widzimy również, że zastosowanie cobotów 

zaczyna wykraczać poza sektor czysto przemysło-

wy. Np. przemysł medyczny jest zainteresowany 

zarówno zastosowaniem cobotów, jak i częstszym 

stosowaniem robotów mobilnych w celu ochrony 

cennych zasobów, tj. ludzi, dając im tym samym 

możliwość pracy bliżej pacjenta. Coraz częściej 

odkrywamy również przykłady zastosowań z branży 

gastronomicznej, np. przygotowujące jedzenie, lody, 

frytki itp. Jak to często bywa, region azjatycki jest tu 

pionierem.

Źródło: FANUC

Źródło: Staubli

Coboty mogą 

znaleźć 

zastosowanie 

w takich 

aplikacjach, 

jak paletyzacja, 

montaż, pakowanie, 

spawanie.



30| Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2020

R
A

P
O

R
T Tab. 1. Wybrane coboty dostępne w Polsce

Wojciech Sołtan,  STAUBLI ŁÓDŹ – Coboty Staubli można stoso-

wać w środowiskach wysoce wilgotnych, pyłowych, o podwyższo-

nym stopniu czystości (od ISO2) oraz w aplikacjach ESD. Dodatko-

we zastosowanie, w miejscach o wysokim zagrożeniu wybuchem, 

skażeniem, kontrola jakości, przemysł spożywczy.

Jaki jest typowy okres zwrotu z inwestycji?
Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o zakupie 

cobota jest czas zwrotu z inwestycji. Zależy on on wielu czynni-

ków, z których jednym z najistotniejszych jest cena urządzenia. 

Stąd okresu zwrotu z inwestycji mogą się różnić w zależności 

od oferenta, nawet przy założeniu identycznych warunków przy 

kalkulacji. 

Jakub Stec, ABB Robotyka – Okres zwrotu z inwestycji jest bar-

dzo różny i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj aplikacji, 

czas pracy w ciągu doby, wysokości wynagrodzenia pracownika 

oraz oszczędności związanych z otoczeniem samej aplikacji, takimi 

jak przyrządy, wygrodzenia i systemy bezpieczeństwa. Czas zwrotu 

waha się od około 8 miesięcy do około 2 lat. 

Magdalena Kamińska, Alnea – Zazwyczaj inwestorzy zakładają 

czas zwrotu z inwestycji na 1,5–2 lat. W zależności od charakteru 

wdrożenia, dodatkowego oprzyrządowania czas ten może być inny. 

Różne przedsiębiorstwa mogą odmiennie liczyć ROI – niektórzy li-

czą tylko same pensje pracowników, a inne firmy doliczają również 

koszt szkoleń, odzieży, narzędzi, a nawet obsługi kadrowej i biuro-

wej. Choć zdarzyło nam się nie raz, że po osiągnięciu 1,5-rocznej 

stopy zwrotu klient uznał, że aplikacja musi się zwrócić w czasie 

krótszym niż rok, co niestety nie było możliwe ze względu na koszt 

dodatkowych zabezpieczeń związanych z BHP. 

Rafał Budniok, beboq robotics – Wszystko związane jest z po-

ziomem skomplikowania danej aplikacji, intensywnością pracy 

w danym zakładzie i poziomem kosztów stałych (liczba zmian, 

koszty pracy i towarzyszące, poziom rotacji itp.). Szacujemy, że typo-

wy okres zwrotu dla kompleksowej inwestycji, tj zawierającej koszt 

robota, stanowiska, narzędzi, osprzętu bezpieczeństwa, integracji, 

certyfikacji i szkolenia waha się pomiędzy 12 a 24 miesiącami.

Marianna Soszyńska, CoRobotics – Zwrot z inwestycji w robo-

tyzację z wykorzystaniem cobota zawiera się przedziale czasowym 

od 3 do 22 miesięcy. Średnio wychodzi 8 miesięcy. Wszystko zależy 

od ilości zmian w przedsiębiorstwie, kosztów wynagrodzeń, kosztu 

dodatkowych elementów do robota.

Model IRB 1400 IRB 14050 KR 1410 KR 1805 KR810 KR1018 KR1205 HCR-3 HCR-5 HCR-12

Producent ABB ABB Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots HANWHA Robotics HANWHA Robotics HANWHA Robotics

Strona www producenta 
lub dystrybutora

www.abb.pl/robotics www.abb.pl/robotics www.beboqrobotics.pl www.beboqrobotics.pl www.beboqrobo-
tics.pl

www.beboqrobo-
tics.pl

www.beboqrobo-
tics.pl

corobotics.pl corobotics.pl corobotics.pl

Nazwa firmy, która przesy-
ła informacje

ABB ABB Alnea, Beboq Robotics Alnea, Beboq Robotics Beboq Robotics Beboq Robotics Beboq Robotics CoRobotics CoRobotics CoRobotics

Udźwig [kg] 0,5 0,5 10 5 10 18 5 3 5 12

Zasięg [mm] 559 559 1400 1800 850 1000 1200 630 915 1300

Powtarzalność z udźwi-
giem [mm]

0,02 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1

Maks. prędkość liniowa 
[m/s]

1,5 – przy zachowaniu 
pełnego bezpieczeń-

stwa/pełnej współpracy

1,5 – przy zachowaniu 
pełnego bezpieczeń-

stwa/pełnej współpracy

2 2,4 1,2 1,4 1,8 1 (3) 1 (3) 1 (3)

Klasyfikacja IP IP30 IP30 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP67 IP54 IP54

Klasa czystości pomiesz-
czeń według ISO

Clean Room ISO 5 Clean Room ISO 5 – – – 2 2 2

Masa [kg] 38 9,5 35 38 24 34 25 13 20 51
Rodzaj certyfikatów bez-
pieczeństwa

PL b Cat B PL d Cat 3 Protective 
stop, emergency oraz 
opcjonalnie SafeMove 

zgodność z PLd CAT3 zgodność z PLd CAT3 zgodność z PLd 
CAT3

zgodność z PLd 
CAT3

zgodność z PLd 
CAT3

Pl=d Kat.3 Pl=d Kat.3 Pl=d Kat.3

Uwagi 7-osiowy 7-osiowy 7-osiowy 7-osiowy 7-osiowy

Źródło: Alnea
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Arkadiusz Błaut, FANUC Polska – Proces robotyzacji zwykle 

obejmuje bardzo wiele czynników, charakterystycznych dla 

każdej produkcji, dlatego również do szacunków dotyczących 

zwrotu z takiej inwestycji należy podchodzić bardzo indywidu-

alnie. Najczęściej przyjmuje się, że wdrożenie robota zwraca 

się w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy. W ramach 

kalkulacji warto analizować nie tylko koszty początkowe, 

związane z uruchomieniem stanowiska zrobotyzowanego, 

ale także długofalowe korzyści i konkretne zyski, bezpośred-

nio wynikające m.in. z podniesienia produktywności, jakości 

wyrobów, a co za tym idzie zwiększenia mocy produkcyjnych, 

poszerzenia możliwości sprzedażowych i zmniejszenia liczby 

potencjalnych reklamacji. 
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Coboty są  jednym z rozwiązań odpowiadających na ob-
serwowane już od wielu lat niemal w każdym segmencie 
rynku poważne niedobory siły roboczej, zwłaszcza w od-
niesieniu do specjalistów technicznych. Dzięki temu, 
że coboty mogą wykonywać czasochłonne, powtarzalne 
czynności za ludzi, pozwala to pracownikom koncen-
trować się na bardziej wymagających zadaniach. Tym 
samym coboty stanowią znaczące wsparcie dla przedsię-
biorstw zmagających się z niedoborem siły roboczej.

Niewątpliwie warto rozważyć wdrożenie cobotów 
w przedsiębiorstwach, w których szczególnie ważna jest 
możliwość dostosowania linii produkcyjnej do szybko 
zmieniających się trendów i wymagań konsumentów 
(np. w branży motoryzacyjnej) i konieczne jest częste 
wprowadzania modyfikacji w na linii produkcyjnej. 

Dzięki temu, że roboty współpracujące są zdecydo-
wanie bardziej elastyczne od tradycyjnych robotów 
przemysłowych, umożliwiają sprawne dostosowanie 
produkcji do dynamicznie zachodzących zmian. Tym 
samym pomagają zwiększyć elastyczność, jakość i szyb-
kość produkcji oraz umożliwić także małym i średnim 
przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na zmieniające 
się warunki rynkowe. 

Właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
które nie mogą pozwolić sobie na duże inwestycje 
w automatyzację, coboty stanowią doskonałe rozwią-
zanie. Dzięki temu, że są łatwe do skonfigurowania 
i oferują szybkie i opłacalne rozwiązanie, pozwalają 
szybko i skutecznie zwiększyć efektywność produkcji, 
usprawniając tym samym funkcjonowanie MŚP.

Kiedy warto zdecydować się na instalację cobota?

Bogusław Krasuski
Sales Manager Channel 
& Panel Omron 
Electronics
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Bogusław Krasuski, Omron – Okres zwrotu z inwestycji 

jest bardzo różny w zależności od charakteru aplikacji oraz 

wybranego rozwiązania. Należy przy tym wziąć pod uwa-

gę nie tylko wydajność pracy cobota, koszty jego zakupu 

i utrzymania, lecz także inne kwestie, takie, jak chociażby 

oszczędności związane z ograniczeniem liczby reklamacji 

wynikających np. z błędów operatorów czy typowej dla ludzi 

niepowtarzalności produkcji.

Biorąc jednak pod uwagę tylko aspekt czysto finansowy, 

bezpośrednio związany z zakupem i utrzymaniem cobota, przy 

uproszczonej kalkulacji można szacować, że koszt inwestycji 

w typowego cobota, który będzie pracować bez przerwy w trybie 

3-zmianowym, może zwrócić się już po ok. 2 latach. W tym czasie 

Model IRB 1400 IRB 14050 KR 1410 KR 1805 KR810 KR1018 KR1205 HCR-3 HCR-5 HCR-12

Producent ABB ABB Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots Kassow Robots HANWHA Robotics HANWHA Robotics HANWHA Robotics

Strona www producenta 
lub dystrybutora

www.abb.pl/robotics www.abb.pl/robotics www.beboqrobotics.pl www.beboqrobotics.pl www.beboqrobo-
tics.pl

www.beboqrobo-
tics.pl

www.beboqrobo-
tics.pl

corobotics.pl corobotics.pl corobotics.pl

Nazwa firmy, która przesy-
ła informacje

ABB ABB Alnea, Beboq Robotics Alnea, Beboq Robotics Beboq Robotics Beboq Robotics Beboq Robotics CoRobotics CoRobotics CoRobotics

Udźwig [kg] 0,5 0,5 10 5 10 18 5 3 5 12

Zasięg [mm] 559 559 1400 1800 850 1000 1200 630 915 1300

Powtarzalność z udźwi-
giem [mm]

0,02 0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1

Maks. prędkość liniowa 
[m/s]

1,5 – przy zachowaniu 
pełnego bezpieczeń-

stwa/pełnej współpracy

1,5 – przy zachowaniu 
pełnego bezpieczeń-

stwa/pełnej współpracy

2 2,4 1,2 1,4 1,8 1 (3) 1 (3) 1 (3)

Klasyfikacja IP IP30 IP30 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP67 IP54 IP54

Klasa czystości pomiesz-
czeń według ISO

Clean Room ISO 5 Clean Room ISO 5 – – – 2 2 2

Masa [kg] 38 9,5 35 38 24 34 25 13 20 51
Rodzaj certyfikatów bez-
pieczeństwa

PL b Cat B PL d Cat 3 Protective 
stop, emergency oraz 
opcjonalnie SafeMove 

zgodność z PLd CAT3 zgodność z PLd CAT3 zgodność z PLd 
CAT3

zgodność z PLd 
CAT3

zgodność z PLd 
CAT3

Pl=d Kat.3 Pl=d Kat.3 Pl=d Kat.3

Uwagi 7-osiowy 7-osiowy 7-osiowy 7-osiowy 7-osiowy
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pracownicy mogą skupić się na innych, bardziej wartościowych 

zadaniach, pracując z cobotami ramię w ramię.

Krzysztof Hajzyk, Universal Robots – Średni zwrot z inwe-

stycji w roboty współpracujące Universal Robots oszacowany na 

podstawie informacji od klientów z całego świata to 10,5 miesiąca. 

W polskich warunkach w zależności od aplikacji, branży i pozosta-

łych czynników okres zwrotu jest nieco dłuższy. Roboty współpra-

cujące mogą być bardzo szybko wdrożone i uruchomione – dzięki 

temu inwestycja zaczyna spłacać się praktycznie z dnia na dzień. 

W ostatnich miesiącach przedsiębiorstwa zwracają większą uwagę 

na bezpieczeństwo inwestycji – widzimy zainteresowanie różny-

mi formami zakupu, leasingiem, wynajmem robotów na godziny. 

Programy wspierające są dodatkowym bodźcem do rozważania 

robotyzacji, szczególnie w przypadku firm, które jeszcze nie mają 

doświadczeń w tym obszarze.

Niezawodność cobotów
Niezawodność robotów współpracujących bardzo zależy od rodzaju 

aplikacji, w jakim będą stosowane. Jednym z częstych powodów ich 

instalacji jest konieczność wyeliminowania pracownika ze stano-

wiska, w którym panują szkodliwe warunki pracy (np. lakiernia), 

które mogą być także destrukcyjne dla urządzeń.

Jakub Stec, ABB Robotyka – Roboty współpracujące są najczę-

ściej bardziej delikatnej budowy niż tradycyjne roboty przemysło-

we. Wynika to z konieczności osiągnięcia kompromisu pomiędzy 

udźwigiem robota i jego prędkością a bezpieczeństwem. Pamięta-

jąc o tych aspektach i prawidłowo użytkując roboty współpracują-

ce, jesteśmy tak naprawdę w stanie osiągnąć odpowiednią trwałość 

i niezawodność.

Magdalena Kamińska, Alnea – Odpowiednio zaimplementowa-

ny cobot powinien być niezawodny przez kilka lat. Najnowsze ro-

boty Kassow mogą przepracować nawet 30 tys. godzin bez serwisu 

nawet przy maksymalnym obciążeniu.  

Marianna Soszyńska, CoRobotics – Life-time cobota to około 

35 tys. godzin pracy. W naszej praktyce mamy pozytywne doświad-

czenia w zakresie niezawodności, a mówimy tu o pracy 24/7/365 

z pełną prędkością i przy pełnym obciążeniu. 

Arkadiusz Błaut, FANUC Polska – Roboty współpracujące marki 

FANUC bazują na sprawdzonej technologii, nieustannie rozwija-

nej w Japonii i wykorzystywanej w globalnym sektorze przemysłu 

od ponad 60 lat. Oznacza to, że są one tak samo niezawodne jak 

pozostałe roboty przemysłowe, oferowane klientom od wielu lat 
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Źródło: Archiwum ABB

Tab. 1. Wybrane coboty dostępne w Polsce
Model CR-4iA CR-7iA CR-7iA/L CRX-10iA CRX-10iA/L CR-14IA/L CR-15iA CR-35iA TM TX2-40

Producent FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC OMRON Techman Staubli

Strona www producenta 
lub dystrybutora

www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.industrial.omron.
pl

www.staubli.com

Nazwa firmy, która przesy-
ła informacje

FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC OMRON Electronics Staubli Łódź

Udźwig [kg] 4 7 7 10 10 14 15 35 od 4 do 14 2,3

Zasięg [mm] 550 717 911 1249 1418 911 1441 1813 od 700 do 1300 515

Powtarzalność z udźwi-
giem [mm]

0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 od 0,05 do 0,1 0,02

Maks. prędkość liniowa 
[m/s]

1 1 1 1 (collab.) / 2 1 (collab.) / 2 0,5 0,8 (collab.) / 1,5 0,75 od 1,1 do 1,4 8,6

Klasyfikacja IP IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP54/IP67 IP54/IP67 IP54 IP65/IP67

Klasa czystości pomiesz-
czeń według ISO

– – 5 5

Masa [kg] 48 53 55 40 40 55 255 990 od 21,1 do 22,6 29

Rodzaj certyfikatów bez-
pieczeństwa

ISO 10218-1 ISO 10218-1:2011, ISO/TS 
15066, ISO13849-1:2015

SIL3/PLe

Uwagi Wbudowana kamera ko-
lorowa 5MPi, system po-
zycjonowana na znacznik 
TM Landmark
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Model CR-4iA CR-7iA CR-7iA/L CRX-10iA CRX-10iA/L CR-14IA/L CR-15iA CR-35iA TM TX2-40

Producent FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC OMRON Techman Staubli

Strona www producenta 
lub dystrybutora

www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.fanuc.eu www.industrial.omron.
pl

www.staubli.com

Nazwa firmy, która przesy-
ła informacje

FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC OMRON Electronics Staubli Łódź

Udźwig [kg] 4 7 7 10 10 14 15 35 od 4 do 14 2,3

Zasięg [mm] 550 717 911 1249 1418 911 1441 1813 od 700 do 1300 515

Powtarzalność z udźwi-
giem [mm]

0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 od 0,05 do 0,1 0,02

Maks. prędkość liniowa 
[m/s]

1 1 1 1 (collab.) / 2 1 (collab.) / 2 0,5 0,8 (collab.) / 1,5 0,75 od 1,1 do 1,4 8,6

Klasyfikacja IP IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP54/IP67 IP54/IP67 IP54 IP65/IP67

Klasa czystości pomiesz-
czeń według ISO

– – 5 5

Masa [kg] 48 53 55 40 40 55 255 990 od 21,1 do 22,6 29

Rodzaj certyfikatów bez-
pieczeństwa

ISO 10218-1 ISO 10218-1:2011, ISO/TS 
15066, ISO13849-1:2015

SIL3/PLe

Uwagi Wbudowana kamera ko-
lorowa 5MPi, system po-
zycjonowana na znacznik 
TM Landmark

w ramach bogatej oferty produktowej FANUC, obejmującej ponad 

100 modeli robotów. Produkcja robotów nowej generacji podlega 

tym samym rygorystycznym zasadom, tzn. każda jednostka przed 

opuszczeniem macierzystej fabryki jest szczegółowa analizowana 

i poddawana testom, które gwarantują, że robot będzie u docelowe-

go klienta pracował bezawaryjnie, nieprzerwanie generując zyski. 

Bogusław Krasuski, Omron – Niezawodność można rozpatry-

wać jako niezawodność wykonywania zaprogramowanych czyn-

ności, gdzie kluczowym parametrem jest powtarzalność pozycji 

cobota. Parametr powtarzalności często uzależniony jest od wielko-

ści robota współpracującego. Na przykład dla cobotów OMRON TM 

o udźwigu do 6 kg i maksymalnym zasięgu 900 mm powtarzalność 

to 0,05 mm, a dla większych modeli 14 kg i 1300 mm to 0,1 mm.

Drugi aspekt to niezawodność cobota jako długość bezawaryjnej 

pracy. Najbardziej obciążonymi elementami cobota są serwonapę-

dy – trudno jednoznacznie określić okres ich niezawodnej pracy. Na 

żywotność napędów bezpośrednio wpływa wiele czynników, takich 

jak zakres ruchu, dynamika ruchu, obciążenie cobota, przesunięcie 

środka ciężkości obciążenia względem środka kołnierza mocujące-

go chwytak. Dokładne podawanie okresu żywotności będzie zawsze 

obarczone dużym błędem, ale bardzo ogólnie można powiedzieć, że 

coboty mogą pracować bezawaryjnie kilkadziesiąt tysięcy godzin.

Obecnie produkowane i oferowane roboty współpracujące są 

bezobsługowe nie wymagają okresowego smarowania, dokręcania 

elementów mocujących (z wyjątkiem śrub mocujących cobota do 

podstawy lub konstrukcji maszyny). W razie potrzeby konstrukcja 

modułowa pozwala na szybką wymianę zużytego podzespołu, co 

skraca czas przestoju, a unifikacja części dla całej rodziny cobotów 

OMRON TM pozwala na optymalizację potrzebnych części zapaso-

wych. Ponadto coboty są przystosowane do warunków panujących 

na halach przemysłowych i oferują stopień ochrony IP54.

Wojciech Sołtan,  STAUBLI ŁÓDŹ – Staubli jako jedyny produ-

cent na rynku wytwarza własne przekładnie do robotów. Przekład-

nie zamknięte są w misach olejowych co dodatkowo przedłuża ich 

żywotność. Jako jedyny producent na rynku możemy rozszerzyć 

gwarancję na roboty do 6 lat. Odpowiednio serwisowany robot 

może służyć bezawaryjnie przez wiele lat. 

Kiedy warto zdecydować się na instalację cobota?
Wiemy już, że głównym czynnikiem decydującym o instalacji 

robota jest ROI. Ale nie tylko – równie ważną przesłanką może 

być konieczność wyeliminowania personelu z pracy w warunkach 

szkodliwych lub konieczność zapewnienia idealnie powtarzalnych 

produktów na danym stanowisku pracy. W niektórych sytuacjach 

właściwszym wyborem może być typowy robot, a nie współpracu-

jący. A co sądzą o tym specjaliści?

Jakub Stec, ABB Robotyka – To czy użyć robota przemysłowego 

czy też robota współpracującego, powinno być zdeterminowane wy-

mogami aplikacji. Czynniki takie jak: brak możliwości zastosowania 

wygrodzenia, czyli praca bezpośrednio obok człowieka, ograniczone 

miejsce, niewymagający cykl czasowy, niemożliwość wykonania 

niektórych operacji procesu przez robota, a przez to potrzebna 

obecność człowieka, sugerują wybór robota współpracującego.

Magdalena Kamińska, Alnea – Instalacja cobota na pewno 

jest opłacalna, gdy nie mamy miejsca na duże wygrodzenie jak 

w przypadku robotów przemysłowych. Jeśli jest to strefa, z której 

korzystają też ludzie, warto po analizie ryzyka dołożyć kurtynę lub 

skaner safety dla bezpieczeństwa. 
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Model TX2-40 Stericlean TX2-40 ESD TX2-60 / 60L TX2-60 / 60L Touch TX2-60 / 60L HE TX2-60 / 60L  
Stericlean

TX2-60 / 60L  
Supercleanroom

TX2-60 / 60L ESD TX2-90 / 90L / 
90XL

TX2-90L Touch

Producent Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli

Strona www producenta 
lub dystrybutora

www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com

Nazwa firmy, która  
przesyła informacje

Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź

Udźwig [kg] 2,3 2,3 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5 20 / 15 / 9 15

Zasięg [mm] 515 515 670 / 920 670 / 920 670 / 920 670 / 920 670 / 920 670 / 920 1000 / 1200 / 1450 1200

Powtarzalność z udźwi-
giem [mm]

0,02 0,02 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,03 / 0,035 / 0,04 0,035

Maks. prędkość liniowa 
[m/s]

8,6 8,6 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 10,9 / 11,1 / 11,6 11,1

Klasyfikacja IP IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP40 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP40

Klasa czystości pomiesz-
czeń według ISO

4 5 5 5 5 4 2 5 5 5

Masa [kg] 29 29 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 114 / 117 / 119 114 / 117 / 119

Rodzaj certyfikatów bez-
pieczeństwa

SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe

Coboty wyróżniają się łatwością programowania. Jeśli mamy 

pracownika, którego można przeszkolić w zakresie wdrażania 

aplikacji, możemy zastosować właśnie roboty kolaborujące, gdyż są 

o wiele bardziej przyjazne dla operatora.

Obecnie wiele firm ma poważne trudności w znalezieniu 

pracowników. Wdrożenie cobota na pewno uwolni pracowników 

potrzebnych w innych procesach od nużących prac takich jak pako-

wanie czy paletyzacja lub obsługa maszyn w produkcji wieloseryj-

nej. W przypadku maszyn o długim cyklu pracy można pomyśleć 

o cobocie zamontowanym na robocie mobilnym. Zapewnienie 

odpowiedniego systemu pozycjonowania oraz wizji maszynowej 

cobot mógłby obsługiwać wiele maszyn CNC lub drukarek 3D. 

• Rafał Budniok, beboq robotics – Coboty warto zastosować gdy:

• Wspieramy ludzi w wykonywaniu rutynowych i monotonnych 

czynności w przestrzeni współdzielonej tj. klejenie, szlifowanie, 

wkręcanie i montaż itp.

• Zdejmujemy fatygę z pracy np. w trudnym środowisku (jak ha-

łas, temperatura), czynnościach kontuzjogennych lub ciężkich.

• Automatyzujemy proste, powtarzalne czynności.

• Proces jest zmienny, asortyment zróżnicowany, a przedsiębior-

stwo produkcyjne nie może sobie pozwolić na czasochłonne 

i kosztowne przeprogramowanie stanowiska na nowy asorty-

ment.

• Proces produkcyjny nie jest perfekcyjny i wymaga od opera-

torów regularnego bezpośredniego nadzoru w formie korekty 

parametrów (np. obrabiarki), czy częstej ingerencji w obszar 

roboczy (np. czyszczenie). W takich sytuacjach kobot zwyczajnie 

nie przeszkadza i nie zagraża operatorom.

• Na zastosowanie robotów przemysłowych nie ma miejsca ze 

względu ciasną przestrzeń i brak możliwości zastosowania 

wygrodzeń.

Marianna Soszyńska, CoRobotics – Zdecydowanie polecam ko-

rzystanie z możliwości, jakie zapewniają coboty w momencie, gdy 

szukamy: wyższej efektywności, jakości płynącej z powtarzalności 

i dokładności cobotów jak również w momencie braków pracow-

ników. Nie bez znaczenia jest fakt, że w dobie pandemii Covid-19, 

firmy mające coraz więcej stanowisk obsadzonych przez coboty 

są znacznie mniej narażone na zatrzymanie przedsiębiorstwa 

i kwarantannę.

Arkadiusz Błaut, FANUC Polska – Na decyzję o instalacji 

robotów lub automatyzacji produkcji zawsze jest bardzo dobry 

czas. Punkt wyjścia stanowi tu jednak analiza indywidualnych 

potrzeb produkcji. Pierwszym zadaniem osób decyzyjnych jest więc 

zidentyfikowanie problemów i największych ograniczeń produkcji, 

które robotyzacja może rozwiązać. Mogą to być np. ograniczenia 

w obszarze wydajności np. na skutek zbyt dużego odsetka detali 

wadliwych, co jest szczególnie istotne w produkcji detali wysoce 

zaawansowanych technicznie (wiele procesów, długi czas realizacji) 

lub w wyniku niedoboru kadr. Każda z tych przyczyn wymaga inne-

go sposobu działania, dlatego zrozumienie problemów i precyzyjne 

opisanie ich w postaci liczb jest kluczowe. 

Dopiero w kolejnym etapie można przystąpić do doboru 

technologii, a w szczególności wyboru rodzaju czy modelu robota. 

W sytuacjach, gdy kontakt człowieka z robotem jest wymagany, 

najlepszym rozwiązaniem z pewnością będzie cobot, a w takich, 

gdzie proces może być realizowany bez potrzeby bliskiej obecności 

człowieka bądź wręcz wyklucza jej obecność  

w miejscu realizacji procesu dobrym rozwiązaniem (często też 

bardziej wydajnym, a przez to bardziej ekonomicznym) będzie 

klasyczny robot przemysłowy. 

Planując wdrożenie cobota należy szczegółowo przeanalizo-

wać aspekt bezpieczeństwa. Będzie to dobry wybór w sytuacji, 

gdy zarówno czas cyklu, jak i rodzaj użytego narzędzia pozwoli 

zastosować cobota zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie 

ISO oraz standardzie technicznym TS 15066, na który powołuje 

się norma.
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Model TX2-40 Stericlean TX2-40 ESD TX2-60 / 60L TX2-60 / 60L Touch TX2-60 / 60L HE TX2-60 / 60L  
Stericlean

TX2-60 / 60L  
Supercleanroom

TX2-60 / 60L ESD TX2-90 / 90L / 
90XL

TX2-90L Touch

Producent Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli

Strona www producenta 
lub dystrybutora

www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com

Nazwa firmy, która  
przesyła informacje

Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź

Udźwig [kg] 2,3 2,3 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5 20 / 15 / 9 15

Zasięg [mm] 515 515 670 / 920 670 / 920 670 / 920 670 / 920 670 / 920 670 / 920 1000 / 1200 / 1450 1200

Powtarzalność z udźwi-
giem [mm]

0,02 0,02 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,02 / 0,03 0,03 / 0,035 / 0,04 0,035

Maks. prędkość liniowa 
[m/s]

8,6 8,6 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 8,4 / 11,1 10,9 / 11,1 / 11,6 11,1

Klasyfikacja IP IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP40 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP40

Klasa czystości pomiesz-
czeń według ISO

4 5 5 5 5 4 2 5 5 5

Masa [kg] 29 29 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 114 / 117 / 119 114 / 117 / 119

Rodzaj certyfikatów bez-
pieczeństwa

SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe

Podsumowując, coboty warto stosować w aplikacjach, gdzie 

występuje ciągła interakcja na linii operator-cobot (np. wspólne re-

alizowanie jednego zadania) lub układ stanowiska nie pozwala na 

zastosowanie wygrodzenia lub innych zabezpieczeń niezbędnych 

w przypadku instalacji tradycyjnych robotów.  

Bogusław Krasuski, Omron – Roboty współpracujące doskonale 

wypełniają lukę na rynku robotyki w zastosowaniach, w których 

kluczowe znaczenie ma elastyczność, a nie maksymalna prędkość 

produkcji. Jest to możliwe m.in. dzięki bardzo przyjaznemu dla 

użytkownika oprogramowaniu oraz zintegrowanym funkcjom sen-

sorycznym, które obejmują obecnie systemy wizyjne, możliwości 

lokalizacji i integrację z systemem magazynowym. 

Również w obliczu istniejącego już od wielu lat problemu 

niedoboru siły roboczej, coboty są nieocenionym wsparciem dla 

przedsiębiorstw. Ponieważ coboty mogą zastępować ludzi w trakcie 

wykonywania rutynowych czynności, pozwala to producentom 

skierować pracowników do innych, bardziej wymagających zadań.

Wojciech Sołtan,  STAUBLI ŁÓDŹ – W każdym momencie warto 

pomyśleć o instalacji robota, szczególnie przy procesach powta-

rzalnych i wymagających precyzji. Dodatkowym czynnikiem jest 

możliwość kontrolowania jakości, ilości oraz skażenia produktu 

poprzez czynnik ludzki (głównie przemysł spożywczy).

Krzysztof Hajzyk, Universal Robots – Roboty współpracujące 

bardzo dobrze sprawdzają się w zakładach o małej powierzchni, 

w której ludzie i maszyny pracują obok siebie. Dzięki zaawanso-

wanemu systemowi bezpieczeństwa cobot może pracować ramię 

w ramię z człowiekiem (po ocenie ryzyka). Coboty Universal Robots 

są lekkie i nieduże, będą zatem dobrym rozwiązaniem dla firm, 

które chcą wykorzystywać robota do różnych zadań. Z naszych 

doświadczeń wynika, że przedsiębiorcy często zaczynają od prostej 

aplikacji typu pick & place, a następnie dostrzegają kolejne procesy, 

które cobot może zautomatyzować. Z badania „Barometr roboty-

zacji MŚP” przeprowadzonego przez Universal Robots wynika, że Źródło: CoRobotics
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Model TX2-90 / 90L / 90XL 
HE

TX2-90 / 90L / 90XL 
Stericlean

TX2-90 / 90L / 90XL 
Supercleanroom

TX2-90 / 90L / 90XL 
ESD

TX2 - 140 TX2 - 160 / 160L UR3e UR5e UR10e UR16e

Producent Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Universal Robots Universal Robots Universal Robots Universal Robots

Strona www producenta 
lub dystrybutora

www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.universal-ro-
bots.com/pl/

www.universal-ro-
bots.com/pl/

www.universal-ro-
bots.com/pl/

www.universal-ro-
bots.com/pl/

Nazwa firmy, która przesy-
ła informacje

Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Universal Robots Universal Robots Universal Robots Universal Robots

Udźwig [kg] 20 / 15 / 9 20 / 15 / 9 20 / 15 / 9 20 / 15 / 9 34 34 / 28 3 5 10 16

Zasięg [mm] 1000 / 1200 / 1450 1000 / 1200 / 1450 1000 / 1200 / 1450 1000 / 1200 / 1450 1510 1710 / 2010 500 850 1300 900

Powtarzalność z udźwi-
giem [mm]

0,03 / 0,035 / 0,04 0,03 / 0,035 / 0,04 0,03 / 0,035 / 0,04 0,03 / 0,035 / 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05

Maks. prędkość liniowa 
[m/s]

10,9 / 11,1 / 11,6 10,9 / 11,1 / 11,6 10,9 / 11,1 / 11,6 10,9 / 11,1 / 11,6 TBD 10,3 / 12,3 1 1 1 1

Klasyfikacja IP IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP54 IP54 IP54 IP54

Klasa czystości pomiesz-
czeń według ISO

5 4 2 5 5 5 5 5 5 5

Masa [kg] 114 / 117 / 119 114 / 117 / 119 114 / 117 / 119 114 / 117 / 119 250 260 / 265 11,2 20,6 33,5 33,1

Rodzaj certyfikatów bez-
pieczeństwa

SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe EN ISO13849-1, 
Cat 3, PLd, EN ISO 

10218-1

EN ISO13849-1, 
Cat 3, PLd, EN ISO 

10218-1

EN ISO13849-1, 
Cat 3, PLd, EN ISO 

10218-1

EN ISO13849-1, 
Cat 3, PLd, EN ISO 

10218-1
Uwagi Wbudowany czuj-

nik siły i momentu
Wbudowany czuj-
nik siły i momentu

Wbudowany czuj-
nik siły i momentu

Wbudowany czuj-
nik siły i momentu

dla polskich MŚP najistotniejsze czynniki w procesie decyzyjnym 

wyboru robota to cena oraz łatwość użytkowania. Coboty są efek-

tywne kosztowo, oferują szybki zwrot z inwestycji, a ich programo-

wanie i obsługa nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Są to istotne 

kwestie, szczególnie dla mniejszych firm. Jako Universal Robots 

uruchomiliśmy niedawno kalkulator ROI online – narzędzie pomoc-

ne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy nie podejmowali wcze-

śniej decyzji związanych z robotyzacją. Kalkulator jest dostępny na 

stronie: https://www.universal-robots.com/pl/payback.

Jakie błędy popełniają klienci podczas wyboru cobota?
Chociaż z perspektywy przedsiębiorstwa Coboty nie są urządzenia-

mi specjalnie kosztownymi i osiągają szybki zwrot z inwestycji nie 

oznacza to, że przy decyzji o jego zakupie można iść na łatwiznę 

i nie przeanalizować dokładnie wszelkich aspektów i kosztów oraz 

oszczędności związanych z jego instalacją. Nie jest też tak, że cobot 

jest panaceum na wszystki problemy związane z danym stano-

wiskiem pracy. Nie sztuką jest bowiem sam zakup i instalacja, ale 

zrobienie to z głową, aby osiągnąć maksymalne korzyści. Jakich 

zatem błędów warto unikać?

Jakub Stec, ABB Robotyka – Stosowanie wszędzie robotów 

współpracujących lub próba wykorzystania robota współpracujące-

go, czyli tak naprawdę „focus” na coboty ze strony klienta, zamiast 

dopasowania rozwiązania do rzeczywistych potrzeb, jest częstym 

błędem. Nierzadko prowadzi to do rozczarowań i niespełniania 

oczekiwań, a przez to zrażenia się do robotyzacji w tym robotów 

współpracujących. Dotyczy to głównie klientów, którzy dopiero 

rozpoczynają, czy też przymierzają się do przygody z robotami. 

Dodatkowo, podczas dokonywania wyboru cobota należy dobrze 

rozważyć kwestie bezpieczeństwa i skonsultować je z działem BHP 

zakładu. Widzieliśmy sporo przypadków zastosowania robotów 

współpracujących, które w wyniku audytu służb wewnętrznych 

zakładu produkcyjnego zostały „wsadzone do klatek”, co unie-

możliwiło wykorzystanie ich najważniejszej cechy – możliwość 

współpracy z człowiekiem, czy też pracy w bezpośrednim kontakcie 

z nim. W momencie konieczności wygrodzenia cobota często lepiej 

zdecydować się na standardowy robot przemysłowy, co może wią-

zać się z niższymi kosztami, a także większą wydajnością związaną 

z szybkością i łatwością utrzymania.

Magdalena Kamińska, Alnea – Kolaboracja człowieka i robota 

wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0, stąd coboty są bardzo modne. 

Pierwszym podstawowym błędem jest założenie, że cobot wykona 

taką samą pracę jak robot przemysłowy w takim samym tacktime 

i taką samą precyzją. Źródło: Universal Robots
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Model TX2-90 / 90L / 90XL 
HE

TX2-90 / 90L / 90XL 
Stericlean

TX2-90 / 90L / 90XL 
Supercleanroom

TX2-90 / 90L / 90XL 
ESD

TX2 - 140 TX2 - 160 / 160L UR3e UR5e UR10e UR16e

Producent Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Staubli Universal Robots Universal Robots Universal Robots Universal Robots

Strona www producenta 
lub dystrybutora

www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.staubli.com www.universal-ro-
bots.com/pl/

www.universal-ro-
bots.com/pl/

www.universal-ro-
bots.com/pl/

www.universal-ro-
bots.com/pl/

Nazwa firmy, która przesy-
ła informacje

Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Staubli Łódź Universal Robots Universal Robots Universal Robots Universal Robots

Udźwig [kg] 20 / 15 / 9 20 / 15 / 9 20 / 15 / 9 20 / 15 / 9 34 34 / 28 3 5 10 16

Zasięg [mm] 1000 / 1200 / 1450 1000 / 1200 / 1450 1000 / 1200 / 1450 1000 / 1200 / 1450 1510 1710 / 2010 500 850 1300 900

Powtarzalność z udźwi-
giem [mm]

0,03 / 0,035 / 0,04 0,03 / 0,035 / 0,04 0,03 / 0,035 / 0,04 0,03 / 0,035 / 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05

Maks. prędkość liniowa 
[m/s]

10,9 / 11,1 / 11,6 10,9 / 11,1 / 11,6 10,9 / 11,1 / 11,6 10,9 / 11,1 / 11,6 TBD 10,3 / 12,3 1 1 1 1

Klasyfikacja IP IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP54 IP54 IP54 IP54

Klasa czystości pomiesz-
czeń według ISO

5 4 2 5 5 5 5 5 5 5

Masa [kg] 114 / 117 / 119 114 / 117 / 119 114 / 117 / 119 114 / 117 / 119 250 260 / 265 11,2 20,6 33,5 33,1

Rodzaj certyfikatów bez-
pieczeństwa

SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe SIL3/PLe EN ISO13849-1, 
Cat 3, PLd, EN ISO 

10218-1

EN ISO13849-1, 
Cat 3, PLd, EN ISO 

10218-1

EN ISO13849-1, 
Cat 3, PLd, EN ISO 

10218-1

EN ISO13849-1, 
Cat 3, PLd, EN ISO 

10218-1
Uwagi Wbudowany czuj-

nik siły i momentu
Wbudowany czuj-
nik siły i momentu

Wbudowany czuj-
nik siły i momentu

Wbudowany czuj-
nik siły i momentu

Istotnymi parametrami wyboru robota jest charakterystyka 

aplikacji. Roboty Kassow, które niedawno pojawiły się na polskim 

rynku, mają nietypowe zasięgi i udźwigi, przez co można dopaso-

wać je wielu ciekawych aplikacji. Dobrze dobrany zasięg i udźwig 

pozwolą zoptymalizować wdrożenie. Przewymiarowanie robota 

lub niedoszacowanie np. zasięgu to częsty błąd podczas zamó-

wień. Trzeba również uwzględnić wielkość narzędzia lub np. kąt 

pobrania, tak aby ramię miało odpowiedni dostęp do całego pola 

roboczego. 

Rafał Budniok, beboq robotics – Pierwszym błędem jest założe-

nie, że funkcje bezpieczeństwa kobota gwarantują automatycznie 

bezpieczeństwo kompletnego stanowiska. Tak nie jest. Każde wdro-

żenie wymaga oceny ryzyka pod kątem zadania i sposobów jego 

realizacji, a następnie doboru właściwych metod ochrony. Owszem, 

w wielu przypadkach funkcje bezpieczeństwa robota i właściwie 

napisany program są w stanie zapewnić właściwą ochronę, ale 

czasem dodatkowe rozwiązania są konieczne.

Kupowanie samego sprzętu, licząc, że rozwiązanie zostanie 

wdrożone samodzielnie. Później często takie roboty stoją w kar-

tonach w magazynach, bo nie było czasu ani osób w zakładzie, 

które podjęłyby zadanie, albo kupujący utknął na problemie, który 

doświadczony integrator rozwiązałby od ręki. O takich historiach 

słyszeliśmy, ponieważ sami dostarczamy klientom kompleksową 

obsługę.

Rozpoczynanie od trudnych aplikacji. Powinno być wręcz prze-

ciwnie. W naszych wdrożeniach stawiamy na tzw. „zrywanie nisko 

wiszących owoców”, czyli aplikacje bardzo proste, które przynoszą 

wymierny efekt. To najlepsze na start.

Traktowanie kobota jako tańszej alternatywy dla robotów 

przemysłowych w miejscach, gdzie liczy się maksymalizacja wy-

dajności, skrócenie czasu cyklu, a produkcja jest masowa. Roboty 

przemysłowe mają inne zadania i zapewniają inne korzyści niż ko-

boty. Dlatego każdą sytuację należy ocenić indywidualnie i dobrać 

właściwe narzędzie, co jest podstawą naszego działania.

Marianna Soszyńska, CoRobotics – Jak to w życiu bywa, są 

wybory lepsze i gorsze. Ja polecam szersze patrzenie na proces 

a szczególnie na zmiany jakie mogą nastąpić w przyszłości. Czasem 

warto zainwestować odrobinę więcej, by być bardziej elastycznym 

na modyfikacje charakteru produkcji, szczególnie mając na uwadze 

większy udźwig i zasięg ramienia robota. Warto wybierać rozwiąza-

nie przystosowane do ciężkiej pracy 24/7/365 – tu polecam Coboty 

o masywnej i wytrzymałej metalowej konstrukcji, które podołają 

wymagającym zadaniom produkcyjnym.

Źródło: FANUC
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doświadczenia wynika, że dość często popełnianym 

błędem jest brak szczegółowego audytu technicz-

nego linii produkcyjnej jeszcze przed rozpoczęciem 

procesu robotyzacji. 

W efekcie braku odpowiednich danych łatwo podjąć 

nietrafioną decyzję i wdrożyć np. cobota, który 

będzie musiał pracować odgrodzony od człowieka 

(np. ze względu na charakter procesu, inne elementy 

stanowiska stanowiące zagrożenie dla człowieka, 

itp.). W praktyce oznacza to, że inwestor wdraża 

nowoczesny typ robota bez możliwości pełnego 

wykorzystania jego kolaboracyjnych funkcji, a więc 

potencjału technicznego z jakim został zbudowany. 

Konsekwencją takiej sytuacji jest wyższy koszt 

robotyzacji połączony z niższą wydajnością pracy co-

bota, w porównaniu do tej, którą można by uzyskać 

z pomocą klasycznego robota. Niestety, w ostatecz-

nym rozrachunku oznacza to również niższy poziom 

zysków z produkcji. 

Jeśli chodzi o dobór konkretnego modelu robota 

przemysłowego czy cobota, to jak wspomniano 

wcześniej, powinien to być efekt analizy rzeczywi-

stych potrzeb i możliwości technicznych konkretnej 

linii produkcyjnej. Skuteczna robotyzacja, to taka, 

która w 100 proc. realizuje nie tylko aktualne, ale 

i przyszłe potrzeby producenta, umożliwiając bie-

żące wprowadzanie optymalizacji poszczególnych 

procesów wytwórczych i globalny rozwój produkcji. 

Bogusław Krasuski, Omron – Podstawowe błędy 

przy wyborze cobota dotyczą najczęściej jego wydaj-

ności i bezpieczeństwa.

Możliwe prędkości chwytaka cobota są kilkukrot-

nie mniejsze niż dla stacjonarnych robotów przemy-

słowych. Cykle pracy dla robotów przemysłowych 

o podobnym zasięgu i udźwigu jak coboty wynoszą 

ok. 1 sek. lub mniej. Dla cobota to 8–12 operacji/

cykli na minutę, dodatkowo wydajność może spadać 

w przypadku, kiedy cobot pracuje w trybie kolabora-

cyjnym, tj. w tym samym czasie i miejscu z opera-

torem. Wydajność robota kolaboracyjnego należy 

porównywać z wydajnością pracy człowieka przy 

tych samych operacjach, a nie z robotami przemy-

słowymi. Zastosowania cobota zamiast operatora 

pozwala na poprawę powtarzalności, a co za tym 

idzie jakości produkcji, uzyskanie stałej wydajności, 

ograniczenie kosztów osobowych lub odciążenie pra-

cowników od monotonnych czynności i przesunięcie 

ich do operacji, które ciężko zautomatyzować, bądź 

automatyzacja na obecnym poziomie produkcji nie 

jest opłacalna.

Drugim często popełnianym błędem jest założe-

nie, że instalacji robota kolaboracyjnego zwalnia użyt-

kownika od stosowanie jakichkolwiek zabezpieczeń, 

ponieważ cobot jest bezpieczny sam w sobie. Stanowi-

sko pracy z robotem kolaboracyjnym wymaga jak 

każde inne przeprowadzenie analizy ryzyka uwzględ-

niającej wszystkie zastosowane elementy, w tym 

chwytak oraz wykonywane operacje. Niewłaściwie 

zaprogramowana trajektoria ruchu lub „niebezpiecz-

ny” chwytak np. z ostrymi krawędziami lub z ostrym 

narzędziem będą stanowić zagrożenie dla człowieka 

również w przypadku wyboru kolaboracyjnego trybu 

pracy. Niektórzy użytkownicy nie odróżniają popraw-

nie standardowego trybu pracy cobota z możliwości 

pracy z pełną prędkością i siłą od trybu kolaboracyj-

nego i pozwalają na pracę cobota z prędkością lub siłą 

powyżej wartości bezpiecznej bez żadnych elektro-

nicznych (kurtyny, skanery, maty bezpieczeństwa) lub 

mechanicznych (wygrodzenia) zabezpieczeń.

Wojciech Sołtan,  STAUBLI ŁÓDŹ – Robot to tylko 

narzędzie, często klienci zapominają, że do działania 

takiego robota potrzebujemy odpowiednie peryferia, 

czujniki, podajniki, chwytak, skanery itd… Cobot 

to też nie jest synonim łatwości programowania 

i bezwzględnego bezpieczeństwa. Warto pamiętać 

iż nawet najbezpieczniejszy robot ostrzący noże nie 

będzie już bezpieczny. Kolejna sprawa to brak świa-

domości, że im bardziej zagłębiamy się we współ-

pracę człowieka z robotem tym bardziej tracimy na 

produktywności z uwagi na potrzebę wykorzystania 

bezpiecznych prędkości bądź nawet zatrzymania 

robota w określonych warunkach. Źródło: Archiwum ABB

Źródło: Omron



|39Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2020



40| Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2020

Nowoczesne systemy wizyjne 
w przemyśle

Połączenie systemów mechanicznych, optycznych, 
elektronicznych oraz oprogramowania w systemie wizyjnym 
znajduje coraz więcej zastosowań w przemyśle. Postęp 
w zastosowanych technologiach i szersze wykorzystanie 
sztucznej inteligencji spowodowało, że stały się bardziej 
precyzyjne i dokładne niż człowiek

Na system wizyjny składają się: kamera, 

oświetlenie, element elektroniczny odpowia-

dający za przetwarzanie obrazu (często zintegro-

wany z kamerą) i komputer z wyspecjalizowanym 

oprogramowaniem. Każdy z tych elementów 

przeszedł w ostatnich latach dużą ewolucję tech-

nologiczną. Dzięki temu znacznie zwiększyły się 

możliwości pozyskiwania wysokiej jakości obrazu 

oraz przetwarzania pozyskiwanych w ten spo-

sób danych. Zastosowanie nowoczesnych kamer 

pozwala obserwować i zbierać dane o obiektach 

nawet bardzo małych i poruszających się szybko. 

Zaletą systemów wizyjnych w porównaniu z opera-

torem jest też odporność na zmęczenie i gwarancja 

nieprzerwanej pracę przy maksymalnej wydajno-

ści. W procesach produkcyjnych przekłada się to na 

poprawę jakości i obniżenie kosztów. 

Obecnie można powiedzieć, że systemy wizyjne 

w zastosowaniach przemysłowych to połączenie 

systemów mechanicznych, optycznych, elektro-

nicznych i oprogramowania służących do badania 

obiektów i materiałów naturalnych oraz procesów 

produkcyjnych w celu wykrywania defektów; 

pomaga poprawić jakość i efektywność operacyjną. 

Analitycy MarketsandMarkets (MaM) w przygoto-

wanej na ten rok prognozie, zwracają uwagę na 

postępy w technologii widzenia maszynowego takie 

jak inteligentne kamery, w tym kamery 3D. Szybki 

wzrost rynku systemów wizyjnych, to wynik mię-

dzy innymi zapotrzebowania na cyfrową automaty-

zację. Wśród głównych graczy na rynku systemów 

wizyjnych w raporcie MaM wymienia się firmy: 

Cognex, Teledyne Dalsa, Basler, Pixelink, Soliton, 

Sick IVP, JAI, LMI, Adept, MVTech Software, Omron, 

Absolute Vision, Stemmer Imaging, ISRA Vision, 

Edmund Optics, Vitronic, STMicroeltronics i ViTrox. 

Zgodnie z opublikowanym we wrześniu 2020 r. 

przez Allied Market Research raporcie dotyczącym 

globalnego rynku maszynowych systemów wizyj-

nych osiągnął on w 2019 r. wartość 29,7 mld USD. 

Zgodnie z szacunkami analityków w 2027 r. będzie 

to już 74,9 mld USD (przy średnim rocznym wzro-

ście w latach od 2020 do 2027 o 11,3%. Na świecie 

rośnie zapotrzebowanie na automatyzację w zasto-

sowaniach przemysłowych oraz systemy sterowane 

wizyjnie. Problemem jest brak wykwalifikowanych 

specjalistów w jednostkach produkcyjnych. Z dru-

giej strony jak podają autorzy raportu, wdrożenie 

internetu rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI) 

wraz z nadejściem Przemysłu 4.0 otwiera nowe 

możliwości w nadchodzących latach.

Trendy
W opublikowanym w grudniu 2019 r. przez ARC 

Advisory Group artykule dotyczącym głównych 

trendów w systemach wizyjnych w 2020 r., Anju 

Ajaykumar podkreśla, że technologia widzenia 

maszynowego stopniowo zastąpiła kontrolę jakości 

wykonywaną przez ludzi. Obecnie szybko rozwija 

się przetwarzanie obrazu 3D. Dostępność różno-

rodnych komponentów wzrosła w ciągu ostatnich 

kilku lat i dzięki nim możliwe jest na przykład 
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naprowadzanie robotów, obrazowanie z dużą pręd-

kością i profilowanie powierzchni. Stosuje się też 

rozwiązania w zakresie oświetlenia strukturalnego 

3D. Coraz częściej korzysta się z zaawansowane-

go uczenia maszynowego, co choćby umożliwiła 

systemom wizyjnym autonomiczną adaptację do 

zmian produkcyjnych. Jak podaje autorka, techno-

logia skutecznie radzi sobie z lokalizacją części na 

podstawie ich oceny, inspekcją, klasyfikacją i wy-

zwaniami związanymi z rozpoznawaniem różnych 

znaków. Zwróciła uwagę na wbudowywanie w ka-

mery systemów wizyjnych. Jest to możliwe dzięki 

zastosowaniu zminiaturyzowanych komputerów 

o dużej mocy obliczeniowej. Takie systemy znajdu-

ją zastosowanie na przykład w autonomicznych ro-

botach mobilnych. Coraz częściej systemy wizyjne 

są wykorzystywane w robotach do rozpoznawania 

i oglądania obiektów. tym, umożliwiając robotom 

większą niezależność i elastyczność oraz dostoso-

wywanie się do zmian. Trzeba zgodzić się z opinią, 

że ze względu na spodziewane przyspieszenie 

popytu na roboty i aplikacje robotyczne w nadcho-

dzących latach, sprzedaż maszynowych systemów 

wizyjnych też będzie rosła. 

W rozwoju systemów wizyjnych uczestniczą 

firmy przodujące w rozwoju nowych technologii 

na przykład takie jak Intel. Firma podkreśla, że 

inteligentna fabryka przyszłości wykorzysta wizję 

maszynową i analitykę, aby uzyskać kompleksowy 

obraz operacji, począwszy od produktu, poprzez 

ludzi, po procesy, co ostatecznie umożliwi po-

dejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Na 

przykład aplikacje, takie jak zdalne monitorowa-

nie i analityka na brzegu sieci, dostarczą wglądu 

w konserwację predykcyjną, która z kolei obniży 

koszty konserwacji, jednocześnie poprawiając czas 

pracy maszyn. Sztuczna inteligencja i uczenie ma-

szynowe pozwalają systemom wizyjnym rozwiązy-

wać takie problemy jak na przykład rozpoznawanie 

znaków w słabym świetle i na zakrzywionych 

powierzchniach itp.

W praktyce
Na rynku dostępnych jest dziś już wiele różnych 

rozwiązań dla przemysłu wykorzystujących 

systemy wizyjne. Działa wielu producentów i co 

roku pojawiają się nowe firmy wchodzące na ten 

obiecujący rynek. Systemy wizyjne wykorzysty-

wane są w trakcie wielu etapów produkcji w tym 

przy pakowaniu. Jak podaje firma B&R systemy 

pracujące z wykorzystaniem komputerów PC oraz 

inteligentnych kamer wykorzystywane są nie 

tylko w inspekcji końcowej, ale w wielu punktach 

w całym procesie pakowania, a wczesne wykrywa-

nie zanieczyszczenia i odstępstw znacznie podnosi 

jakość dostarczanych produktów. Firma B&R 

oferuje portfolio systemu wizyjnego, które składa 

się z kamer, obiektywów, oświetlenia i oprogramo-

wania. Zapewnia też łatwą integrację z systemem 

sterownia firmy i umożliwia synchroniczną wy-

mianę danych w całym systemie. Firma podaje, że 

jeśli chodzi o wykrywanie znaczników drukarskich 

np. małych, swobodnie rozmieszczonych znaków 

rejestracyjnych (do 1 mm) to wystarczy ekspo-

zycja w czasie 13 μs i wiele kolorów ekspozycji, 

które mogą być zmieniane w czasie pracy. Korzyści 

to niezawodne wykrywanie, nawet przy niskim 

kontraście kolorów druku oraz oszczędność kosz-

tów dzięki redukcji ilości materiałów i odpadów. 

Warunki, które to umożliwiają to pełna integracja 

kamery z systemem sterowania.

Jak mówi Krzysztof Giełdziński, Inżynier Aplika-

cyjny ds. wizji maszynowej w Omron Electronics, 

dążenie do polepszania jakości swoich produktów 

oraz wyrobów obliguje producentów rozwiązań 

wizyjnych do ciągłego działania. Firma jako jedna 

z ważnych dostawców urządzeń z zakresu przetwa-

rzania i analizy obrazu, stale rozwija swoje portfo-

lio. Ostatnio wprowadzono do oferty Smart Camerę 

FHV7 z wbudowanym oświetleniem i autofoku-

sem, która odpowiada na potrzeby aplikacji zbyt 

trudnych dla prostszych czujników wizyjnych, ale 

nie wymagających jeszcze systemów z najwyższej 

półki. Jednocześnie wprowadzono do oferty serię 
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miniaturowych czujników wizyjnych z autofoku-

sem i czytników/weryfikatorów kodów w jednym 

– rodzinę F430-F. Łączy ona wydajność z kompakto-

wymi wymiarami. Jak dodaje Krzysztof Giełdziński, 

ważną nowością są też algorytmy AI (sztucznej 

inteligencji), w jakie wzbogacono systemy wizyj-

ne FH. Dzięki tej funkcjonalności realizowana 

inspekcja potrafi wychwycić nieprawidłowości 

w produkcji nawet przy dużej różnorodności detali 

poprawnych, niczym oko wprawnego inspektora 

z działu kontroli jakości. Oprócz samych czujników 

i systemów wizyjnych Omron stale poszerza ofertę 

akcesoriów – poprzez oświetlacze wielokolorowe, 

wielosegmentowe i wielokątowe serii MDMC aż po 

rozwiązania typu PMS (Photometric Stereo).

W systemach wizyjnych jednym z ważnych 

elementów jest właściwe oświetlenie. Jak mówi 

Sebastian Kaliński z firmy ISCON polskiego pro-

ducenta przemysłowych oświetlaczy LED dla sys-

temów wizyjnych, firma produkuje oświetlenie na 

podstawie własnych projektów oraz pod konkretną 

aplikację. Firma zajmuje się również doradztwem 

w zakresie doboru oświetlenia do aplikacji. Jak 

dodaje, systemy wizyjne i oświetlenie do nich to 

bardzo szybko rozwijająca się dziedzina, dlatego 

nowości pojawiają się bardzo często. Jak dodaje 

część oferowanych produktów to przygotowane 

wcześniej dla klientów rozwiązania, które następ-

nie wprowadzono do sprzedaży. 

Na co zwracać uwagę wybierając system 
wizyjny?
Jak uważa Krzysztof Giełdziński, w zależności od 

gałęzi przemysłu oczekiwania są bardzo zróżnico-

wane, jednakże zawsze występują wspólne i uni-

wersalne elementy, na które należy zwrócić uwagę. 

Są to przede wszystkim:

• warunki środowiskowe/otoczenia (temperatura, 

zapylenie, wilgotność),

• wydajność procesu technologicznego – ile detali 

na minutę poddawanych jest kontroli wizyjnej,

• pole widzenia – obszar poddawany kontroli,

• odległość montażowa kamery,

• dokładność pomiarowa,

• charakter kontrolowanej powierzchni (kolor, 

struktura, refleksyjność).

Mając to na uwadze można wstępnie wybrać na 

początku grupę produktów – czujnik wizyjny lub 

system wizyjny, a następnie doprecyzować kwestie 

rozdzielczości, wartości ogniskowej obiektywu 

oraz typu i koloru oświetlenia. Jego zdaniem, warto 

rozważyć zastosowanie tych nowych technologii 

w procesach kontroli jakości. W wielu gałęziach 

przemysłu są one procesami szybkimi lub/i mo-

notonnymi dla operatorów. Jednakże ludzkie 

oko i mózg są niezawodnymi i bardzo czułymi 

„urządzeniami” kontrolującymi. W odpowiedzi 

na ten fakt coraz większy nacisk kładzie się na 

rozwijanie rozwiązań wykorzystujących sztucz-
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ną inteligencję – AI. Celem jest zbliżenie się do 

możliwości ludzkiego zmysłu wzroku i ułatwienie 

pracy operatorom linii technologicznych i jest to 

aktualnie jeden z wiodących kierunków rozwoju 

produktów związanych z przetwarzaniem i analizą 

obrazu. Firma Omron uznaje tę technologię za 

przyszłościową.

Jak twierdzi Sebastian Kaliński najczęstszym 

błędem, jaki popełniają jego klienci (choć zdarza 

się to coraz rzadziej) to nierozróżnienie syste-

mów wizyjnych od czujników wizyjnych. Czujnik 

wizyjny wygląda często podobnie i ma podobnie 

nazywające się narzędzia. U niektórych produ-

centów nawet oprogramowanie do obsługi jest 

to samo. Jest jednak zasadnicza różnica między 

tymi urządzeniami oprócz ceny (czujnik wizyjny 

kosztuje od 5 do 10 razy mniej niż system wizyjny 

i niektórzy sugerują się tym parametrem). Podsta-

wową są możliwości algorytmów, znacznie uboższe 

w przypadku czujnika. Jest on dedykowany do 

bardzo prostych inspekcji typu jest/nie ma i przy 

wyraźnie widocznych detalach. Próby wyciągnięcia 

z czujnika wizyjnego czegoś więcej i stosowanie 

ich do bardziej skomplikowanych aplikacji często 

kończą się fiaskiem. W efekcie przy kolejnym razie 

nie chce się już użyć żadnego systemu wizyjnego 

ze względu złe doświadczenia. 

Drugą bardzo istotną spraw i zdaniem Seba-

stiana Kalińskiego najistotniejszą jest zapewnie-

nie stabilnych warunków dla systemu wizyjnego. 

Takie warunki można zapewnić poprzez dobranie 

odpowiedniego oświetlenia. Wielu użytkowni-

ków nie zdaje sobie sprawy z tego, że kluczem do 

sukcesu każdej aplikacji wizyjnej jest światło. Stara 

zasada mówi „to, co masz na wejściu uzyskasz na 

wyjściu” Jeśli na wejściu obraz jest niedoświetlony, 

niestabilny, zakłócony warunkami zewnętrznymi 

to na wyjściu uzyskamy dokładnie takie same lub 

jeszcze gorsze wyniki. Dlatego warto pamiętać 

o tym, że przy odpowiednio dobranym oświetle-

niu i ustabilizowaniu warunków często możemy 

uprościć aplikację, a co za tym idzie zastosować 

tańszy system wizyjny. Światło jest kluczem do 

sukcesu w tej dziedzinie. Jak dodaje, zdarza się 

również, że użytkownicy kupują tanie źródła 

światła w marketach budowlanych i stosują je do 

systemów wizyjnych. To zjawisko na szczęście jest 

coraz rzadsze, bo takie źródło światła nie spełnia 

żadnych kryteriów współpracy z systemem wizyj-

nym, głównie dlatego, że jest całkowicie niestabilne 

i nieprzewidywalne. Z punktu widzenia ludzkiego 

oka niestabilność takiego źródła nie ma znaczenia 

i może być niezauważalna, ale dla czułej matrycy 

kamery jest to zasadnicza różnica, podsumowuje 

Sebastian Kaliński.

Rynek systemów wizyjnych
W ciągu ostatnich kilku lat rynek systemów wizyj-

nych maszynowych znacznie się rozwinął. Specja-

liści są zdania ze jednym z czynników hamujących 

powszechniejsze zastosowanie systemów wizyj-

nych jest niska jeszcze świadomość technologicz-

na i konieczna jest edukacja ludzi w tym zakresie. 

Zwraca się też uwagę na konieczność redukcji 

problemów integracyjnych. Oczekuje się, że 

wzrost zapotrzebowania na sztuczną inteligencję 

i implementacja założeń Przemysłu 4.0 przyniesie 

rozwój globalnego rynku systemów wizyjnych. Jak 

sądzi Sebastian Kalinski, jeśli chodzi o przyszłość 

tej dziadziny, to widać tendencję do kierowania jej 

w kierunku rozwiązań zaczerpniętych z technolo-

gii sieci neuronowych. Powstało już wiele apli-

kacji, w których system ma zdolność uczenia się 

poprzez analizę wielu różnych elementów. Wydaje 

się również, że coraz większe jest zastosowanie 

systemów z kamerami liniowymi oraz rozwiązań 

z systemami 3D.

Na rynku przybywa też rozwiązań wykorzystu-

jących kamery monitorowania stanu maszyn na 

przykład poprzez dokładne pomiary drgań. Takie 

rozwiązania sprawdzają się zwłaszcza w miejscach, 

w których dodatkowo występuje ruch i użycie 

tradycyjnych przetworników stacjonarnych byłoby 

niemożliwe. Systemy takie mogą gromadzić dane 

z interakcji różnych komponentów, co pozwala na 

całościową analizę. To pokazuje jak szerokie są 

możliwości zastosowania tej technologii. 

Źródło: Turck
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Osiowanie wałów

Wiele urządzeń w zakładach przemysłowych wykorzystuje 
napęd pośredni, w którym silnik przekazuje moc (moment 
obrotowy) za pomocą sprzężonych dwóch lub większej 
liczby wałów i sprzęgieł. Dla zapewnienia jak największej 
niezawodności należy co pewien czas sprawdzać 
współosiowość takich wałów, a w razie przekroczenia pewnej 
wartości nieosiowości należy przeprowadzić odpowiednie 
regulacje.

Tomasz Kurzacz W praktyce mamy do czynienia z dwoma ro-

dzajami niewspółosiowości – równoległą, kie-

dy  osie wałów są równoległe, ale przesunięte jedna 

względem drugiej oraz kątową, kiedy osie znajdują 

się pod pewnym kątem. Pod pojęciem „wału” można 

rozumieć nie tylko klasyczny metalowy element ja-

kim jest wał, ale także obudowy (korpusy) silników/

napędów a także koła pasowe przekładni.

Podczas montażu urządzeń jeszcze przed pierw-

szym uruchomieniem pracownicy dokonują odpo-

wiednich regulacji (zwykle za pomocą śrub mocują-

cych podstawę do podłoża), zatem gotowe do pracy 

urządzenie jest pierwotnie dobrze skalibrowane pod 

względem zachowania odpowiednich współosiowo-

ści. Jednakże po pewnym czasie, głównie wskutek 

drgań, dochodzi do rozkalibrowania i utraty współo-

siowości współpracujących wałów. Należy się z tym 

liczyć i co pewien czas wykonywać pomiary współ-

osiowości, a w przypadku przekroczenia wartości 

granicznych – interweniować odpowiednio wcześnie, 

aby zapobiec destrukcyjnemu działaniu powstałych 

niepożądanych sił w zespole mechanizmów.

Jak zauważa Piotr Łukaszewski z firmy 

MOTORMONITOR, w trakcie normalnej eksploatacji 

występuje czasami konieczność demontażu 

podzespołów urządzeń i ponownego ich montażu 

(w celach konserwacyjnych i naprawczych), co także 

może pociągać za sobą konieczność ponownego 

osiowania. Najczęściej jest to demontaż/montaż 

części agregatów połączonych sprzęgłem, wymiana 

samego sprzęgła, łożysk, demontaż i powtórny 

montaż przekładni, zwłaszcza pasowych. Taka 

sytuacja może także wynikać z konieczności 

przezbrojenia maszyny.

Rafał Węgrzyn z firmy Aminex dodaje, że roz-

osiowanie może nastąpić przez niedostateczne do-

kręcenie śrub mocujących urządzenie do podstawy/

fundamentu.

Nieosiowa współpraca wałów może mieć istotne 

skutki dla urządzeń, takie jak uszkodzenie sprzęgieł, 

łożysk, wału, zwiększone drgania całego układu, 

głośna praca.

– Czym większa nieosiowość tym większe siły 

na sprzęgle, a więc starty energii oraz wzrost drgań 

i przyśpieszone zużycie elementów maszyn połączonych 

sprzęgłem – mówi Piotr Łukaszewski. – W przypadku 

sprzęgieł typu cardan – równoległe przesunięcia osi 

jest naturalne i mało istotne natomiast błąd kątowy 

powoduje, że podczas każdego obrotu wał napędzany 

zmienia prędkość liniową. To może być kłopot z dwóch 

powodów. Pierwszy – gdy stała prędkość liniowa jest 

ważna z powodów technologicznych. Druga – czym 

większa masa odbiornika napędu tym większe siły 

bezwładności a więc potencjalne kłopoty z silnikiem, 

przekładnią itp.

Najbardziej zagrożone są urządzenia o dużych 

masach, pracujące z dużymi prędkościami obroto-

wymi oraz dużymi momentami obrotowymi.

– Jednoznaczne wskazanie przedsiębiorstw czy 

branż czułych na zagadnienie nieosiowania maszyn jest 

kłopotliwe – zauważa Jacek Godziek z Grupy Marat. 

– Zasadniczo w każdym przedsiębiorstwie produkcyjno-

-usługowym pracuje szereg zespołów maszyn, w których 

obracają się współpracujące wały. Zespoły napędowe 

i zespoły przeniesienia napędu to najczęstsze przykłady, 

gdzie obserwuje się podatność na rozosiowanie układu. 

Szczególne podatne oraz czuła na błędy osiowania są 

wszystkie rodzaje maszyn wirujących, układów gdzie 

wały współpracujące realizują ruch obrotowy. Doświad-

czenie oraz analizy teoretyczne wskazują, że rosnąca 

prędkość obrotowa wałów zwiększa wrażliwość na 

niewyosiowanie.

Oczywiście nie każda nieosiowość wymaga od 

razu interwencji i odpowiedniej regulacji. Wiel-

kość nieosiowości kwalifikująca do naprawy zależy 

głównie od prędkości obrotowej, a szczegóły powinny 
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być określone przez producentów mechanizmów. – 

Określa to (albo powinien) producent agregatu/maszyny 

(szczególnie jeśli należy stosować poprawki termiczne). 

Następnie – wartości określone w instrukcjach producen-

tów sprzęgieł i na koniec norma (ANSI/ASA S2.75-2017) 

– mówi Piotr Łukaszewski.

Wypowiedź tę rozszerza Jacek Godziek: – Wartości 

błędów osiowania kwalifikujących do naprawy znajdują 

się w instrukcjach obsługi maszyn. Są to informacje, któ-

re producenci i konstruktorzy nabywają w drodze analiz, 

obliczeń jak i badań prowadzonych na specjalizowanych 

stanowiskach. Ważnym aspektem jest również analiza 

pojawiających się błędów pracy maszyny oraz wyciąga-

nie wniosków, które mogą takie awarie ograniczać lub 

likwidować. Innym źródłem informacji o wartościach 

błędów osiowania są producenci części katalogowych bę-

dących zamiennikami do obecnie pracujących. Instrukcja 

obsługi sprzęgła dobrego producenta precyzyjnie określa 

wartości osiowania oraz kompensowania wartości stanu 

niewyosiowanego. Producenci lub ich autoryzowani 

partnerzy udzielą porad jak bezpiecznie i właściwie 

eksploatować części maszyn wirujących, a czułych na 

niepoprawne osiowanie układu. Zasadniczo bardzo 

trudno określić jednoznaczne granice niewyosiowanego 

układu. Jest wiele czynników mających wpływ określenie 

wartości błędów osiowania. Konkretnie zastosowane roz-

wiązania konstrukcyjne w maszynach mają największy 

wpływ na powstawanie błędów osiowania, ich wartości 

jak i możliwości ich usuwania.

Metody osiowania
Znanych jest kilka metod osiowania, np. metoda 

z użyciem liniałów lub czujników zegarowych oraz 

najnowsza metoda laserowa. Dla połączeń z przesu-

nięciem równoległym osi (np. Cardan) można stoso-

wać tachimetry (klasy 0,5 sekundy kątowej), które są 

gwarantują szybsze ustawienie i są wystarczająco 

dokładne zwłaszcza dla dużych maszyn.

– Metoda osiowania laserowego jest precyzyjna, 

a obsługa jest prosta – mówi Jacek Godziek. – Zasto-

sowanie odpowiedniej metody osiowania jest zależne 

od maszyny. Wybierając narzędzia do osiowania warto 

zwrócić się do producenta lub go przedstawicieli, 

którzy specjalizują się w zagadnieniach obsługi części 

wirujących w maszynach, celem dobrania optymalnego 

rozwiązania. Warunki stosowania narzędzi wykorzy-

stujących metodę laserową znajdziemy w instrukcji 

obsługi. Metoda osiowania laserowego ma jednak kilka 

ograniczeń. Znaczącymi są: możliwości zabudowy 

jednostek pomiarowych oraz brak możliwości obrotu 

wałów współpracujących. Inne utrudnienia w stosowa-

niu to np. odległości pomiarowe pomiędzy jednostkami 

pomiarowymi, temperatura otoczenia badanej maszyny 

czy średnice wałów. W przypadku braku możliwości 

zastosowania metody laserowej należy rozważyć inne 

rozwiązania kontrolujące osiowanie. Są to tzw. metody 

tradycyjne jak: metoda z użyciem liniałów oraz czuj-

ników zegarowych. W szczególnych wypadkach warto 

zwrócić się do firm świadczących usługi osiowania 

Źródło: SKF
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w celu doboru odpowiedniej metody do konkretnej 

aplikacji w maszynie.

Jak osiować wały?
– W celu poprawnego przeprowadzenia osiowania 

wymagana jest możliwość regulacji przynajmniej 

jednego z zespołów z badanym wałem – stwierdza 

Jacek Godziek. – Element ten musi mieć możliwość 

przesunięć w płaszczyznach pomiarowych. Najczęściej 

jest elektryczny silnik napędowy. Brak takich możliwości 

zasadniczo uniemożliwia wyosiowanie układu. Takie 

przypadki warto również skonsultować z serwisem re-

alizującym usługi osiowania, gdyż dokładnie analizując 

budowę i zasady działania układu można próbować 

wypracować dedykowaną technologię usunięcia stanu 

nie wyosiowania. 

Właściwe wyosiowanie układu wymaga możli-

wości przemieszczania wału w kierunku osiowym 

oraz zmiany jego położenia kątowego. W przypadku 

metody laserowej wały badane powinny mieć dodat-

kowo możliwość realizacji ruchu obrotowego. Proces 

laserowego osiowania polega na wielokrotnym, 

kontrolowanym obracaniu wałami współpracujący-

mi, na których zamontowano jednostki pomiarowe. 

Jednostka centralna sterująca, analizująca zbierane 

dane z jednostek pomiarowych wskazuje, która 

z podpór ma zostać uniesiona lub opuszczona, 

aby osiowanie było poprawne. Uwaga praktyczna 

wszystkie połączenia śrubowe muszą dokręcane klu-

czem dynamometrycznym z wartościami momentu 

dokręcania podanymi przez producenta np.: silnika 

elektrycznego. Stosowanie innej metody dokręcania 

powoduje wprowadzanie dodatkowych błędów i nie-

kontrolowane stany w osiowanym zespole.

– Zasadniczo silnik jest maszyną przesuwaną/regu-

lowaną – dodaje Piotr Łukaszewski. – Sprawdzamy 

czy nie występuje tzw. miękka stopa (kulawa łapa). 

Najpierw ustawiamy (podkładki) położenie w kierun-

ku pionowym, a następnie poziomym. Sprawdzenie po 

zamocowaniu/korekta. Najczęstsze problemy utrudnia-

jące osiowanie: płaszczyzny łap maszyn i podstaw są 

zwichrowane; naprężenia wywoływane przez rurociągi; 

podczas dokręcania następuje odkształcenie ramy do któ-

rej mocujemy; problemy z wykonaniem obrotu wirników/

wałów; nieznane odkształcenia termiczne.

Do jakich praktycznych wartości można 
wyregulować wały?
Teoretycznie można sobie wyobrazić wyosiowanie 

wałów  „do zera” – oczywiście z uwzględnieniem 

błędu pomiarowego. Jednakże w praktyce trudno 

sobie wyobrazić taką sytuację. Zwykle osiuje się 

do setnych części milimetra w przypadku maszyn 

obrotowych, których wał wiruje z dużą prędkością 

obrotową. Generalnie wartość ta jest zależna od 

zaleceń producenta maszyny, czego należy szu-

kać w instrukcji obsługi. Należy też pamiętać, że 

mniejsza dokładność osiowania może prowadzić do 

konieczności wykonywania częstszych pomiarów 

i osiowania.

Piotr Łukaszewski dodaje: – Jeśli przyrząd wskazuje 

drugie miejsce po przecinku można wyregulować do 0,01 

mm odchyłki równoległej i 0,01 mm/100 mm odchyłki 

kątowej. Według mnie normy i zalecenia producentów 

sprzętu do osiowania doprowadziły do wyśrubowania 

zaleceń. Nie wydaje mi się by ustawienia (w tym osiowa-

nie) maszyn wymagały większych dokładności niż 0,05 

mm. To jest dokładność, którą w normalnych warunkach 

przemysłowych bardzo trudno osiągnąć. Mam na myśli 

wzajemne ustawienia, luzy, bicia itp. poniżej tej wartości 

(a przypominam, że jest to grubość ludzkiego włosa) 

raczej nie mamy szans na odróżnienie czy mamy do czy-

Źródło: SKF
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nienia z błędem kształtu, położenia czy nie znajdujemy 

się w obszarze odkształceń plastycznych, termicznych 

itd. itp. Nie znam żadnych wiarygodnych danych (ekspe-

rymentalnych) wskazujących wpływ błędu osiowania na 

siły powstające w węzłach łożyskowych.

Na jakie przyrządy warto zwrócić uwagę?
– Rozważając konieczność wykorzystania przyrządów 

do osiowania warto zwrócić uwagę na ich parametry 

w odniesieniu swoich potrzeb – radzi Jacek Godziek. – 

Korzystnym może być podjęcie kontaktu z serwisem 

świadczącym usługi i skonsultowanie wykorzysty-

wanych przez ich służby narzędzi podczas realizacji 

usług. Ważną kwestią w doborze tego typu narzędzi 

jest prostota i przejrzystość obsługi. Jasne określenie 

ograniczeń stosowanych narzędzi jest dodatkową 

zaletą, gdyż pozwala na optymalne przygotowanie 

potrzebnych sprzętów do pracy. Cenną funkcją ta-

kich narzędzi to możliwości: szybkiego tworzenie ra-

portów czy zapamiętywania punktów pomiarowych, 

obsługa bezprzewodowa czy współpraca poprzez 

łącza internetowe. 

Z kolei Piotr Łukaszewski preferuje te, które dzia-

łają na tej samej zasadzie, co metoda przeciwległych 

czujników (przy osiowaniu „na zegary”), czyli obie 

jednostki (tzw.: „stationary” i moveable”) są wyposa-

żone zarówno w nadajnik jak i detektor promienia 

laserowego oczywiście wyposażone w inclinometry. 

To już praktycznie standard – reszta to mniej lub 

bardziej wygodne i przydatne funkcje softwarowe. 

Ponadto komunikacja bluetooth uwalnia od kłopo-

tów z przewodami.

Samodzielnie czy w outsourcingu?
Piotr Łukaszewski zauważa, że najistotniejszym 

czynnikiem (tak jak przy bardzo wielu innych czyn-

nościach pomiarowych i badań) jest umiejętność po-

sługiwania się techniką pomiarową przez pracowni-

ka. – Znam ekipy wyposażone w sprzęt, które unikają ich 

stosowania jak ognia. Oczywiście mówią, że „pokazuje 

głupoty” co jest oczywistą głupotą. Znam też inną ekipę, 

która używa przyrządu z pewnością siebie. Na pytanie 

na podstawie jakich informacji są przekonani, że ustawi-

li sprzęgło w odpowiedniej tolerancji odpowiedzieli „no 

bo na ekranie pojawia się ikonka z uśmiechem czyli jest 

OK”. Było to nietypowe sprzęgło stosowane do napędu 

prądnicy przez silnik spalinowy na statku i było sporo 

zamieszania zanim poznaliśmy zalecenia producenta.

Jacek Godziek doradza zwrócenie się do serwi-

sów, które realizują taką usługę. Ich doświadczenia 

potwierdzone wieloma zrealizowanymi projekta-

mi będzie cenne i będzie potwierdzało możliwość 

poprawnego przeprowadzenia zadania osiowania. 

Ponadto służby te są wyposażone w różne narzę-

dzia pomiarowe, które mogą kosztowne w zakupie. 

Serwisy najczęściej mają kontakty z producentami 

tego typu narzędzi stosując najnowsze ich wersje. 

Producenci narzędzi organizują cykliczne szkole-

nia i udostępniają najnowsze informacje z zakresu 

osiowania. Warto podjąć kontakt z autoryzowanymi 

serwisami i dokonać wspólnej analizy planowanego 

do realizacji zadania osiowania. 

Osiowanie maszyn można także zrealizować 

we własnym zakresie. Należy być wyposażonym 

w odpowiednie narzędzia (zestaw pomiarowy oraz 

komplet podkładek regulacyjnych) oraz przeszkolone 

w tym zakresie służby techniczne. Narzędzia te moż-

na zakupić lub wypożyczyć (komplety podkładek 

nie podlegają wypożyczeniu). W praktyce operacja 

osiowania jest zależna wielu obszarów i elementów 

z otoczenia badanej maszyny. Doświadczenie w kwe-

stii realizowania osiowania będzie cenną zaletą 

i przyczyniało się do powodzenia przeprowadzenia 

tego zadania. 

Źródło: PRUFTECHNIK
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Elżbieta Jaworska

Nowe oblicze hali 
produkcyjnej

Minęły czasy, kiedy operatorzy maszyn na produkcji 
wypełniali ręcznie formularze pracy. Teraz maszyny same 
wysyłają niezbędne informacje za pomocą zainstalowanych 
na nich czujników. Dane zbierane automatycznie, 
analizowane przez wyspecjalizowane programy komputerowe 
zapewniają ważne informacje biznesowe niemal natychmiast. 
W dodatku dostępne w każdym miejscu, o każdej porze. 
A wszystko dzięki IIoT.

Zbieranie z maszyn i linii produkcyjnych 

informacji dotyczących aktualnego przebiegu 

produkcji, stanu pracy urządzeń oraz jakości pro-

duktu to nieodzowny element sprawnego działania 

firm produkcyjnych. Rosnące oczekiwania klientów 

dotyczące realizacji produkcji jednostkowej, gwaran-

cji odpowiedniej jakości, a także branżowe regulacje 

prawne, do których muszą stosować się producenci… 

Do tego dochodzi wewnętrzna presja na obniżanie 

kosztów produkcji. W dodatku z roku na rok lawino-

wo rośnie ilość gromadzonych informacji. Jak sobie 

z tym radzą firmy produkcyjne?

W przypadku procesu ręcznego zbierania da-

nych przez pracowników produkcyjnych oraz ich 

przetwarzania i raportowania przez kierowników 

mniej czasu zostaje na stricte operacyjne działania. 

W dodatku stosunkowo łatwo o pomyłkę – zwłaszcza 

podczas ręcznego wprowadzania danych do formu-

larzy papierowych lub systemów informatycznych.

W takim przypadku z pomocą przychodzą 

rozwiązania IIoT (Industrial internet of Things – 

Przemysłowy Internet Rzeczy). Dzięki podłączeniu 

starszych maszyn do Internetu przedsiębiorstwa 

produkcyjne zyskują szybszy dostęp do bardziej 

wiarygodnych danych i mogą lepiej wykorzystywać 

zasoby hali produkcyjnej. Połączone urządzenia 

i systemy zapewnią większą przejrzystość procesów, 

zdalne monitorowanie maszyn i dokładne raporto-

wanie ich wydajności.

Dziennik ręczny vs elektroniczny
Zalety ręcznie prowadzonego, papierowego dziennika 

pracy urządzeń to łatwy dostęp do niego w przypad-

ku kontroli oraz względnie łatwe i tanie zbieranie 

Źródło: EBKF

Obecnie 

w Polsce w pełni 

zautomatyzowanych 

jest zaledwie 

15% fabryk
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detalu. Czasami do obróbki, która trwa kilka minut, 

program generowany jest kilka godzin.

Według naszego eksperta, jeśli współczesne 

telefony komórkowe potrafią rozpoznawać twarz 

właściciela, to dlaczego maszyny warte często mi-

liony nie dają możliwości wygodnego przygotowa-

nia projektu, technologii i programu na maszynie? 

Niestety branża maszyn CNC jest bardzo konserwa-

tywna i najprostsze zmiany trwają latami – głównie 

dlatego, że maszyny CNC często pracują po 20 lat 

i ich systemy są po prostu przestarzałe.

– Firma Kimla ma nieco inne podejście do sterowa-

nia maszyn CNC. Jako pierwsi stworzyliśmy system 

sterowania, który ma wbudowane wszystkie funkcje 

niezbędne do uruchomienia obróbki bezpośrednio na 

maszynie. W module CAD można narysować kształt 

lub wczytać zewnętrzne pliki .dxf, w module nestingu 

można automatycznie optymalnie rozłożyć detale na 

materiale, a w module CAM wygenerować technologie. 

Dzięki wbudowanym zestawom parametrów technolo-

gicznych można automatycznie wygenerować ścieżki 

narzędzia i od razu uruchomić obróbkę – wyjaśnia 

Przemysław Kimla.

Według niego dopiero gdy używanie systemów 

sterowania będzie przyjazne dla operatorów i nie 

będzie wymagało uczenia się na pamięć przez 

pół roku setek G-codów z dołączonej do maszyny 

encyklopedii, będzie można myśleć o automatyzacji 

transferu informacji z maszyny do np. systemów 

ERP.

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)
Systemy diagnostyki i monitorowania maszyn 

są obecnie podstawą skutecznego utrzymania 

ruchu w zakładach przemysłowych. Coraz częściej 

zintegrowane z innymi systemami IT/ICT stają się 

elementem spójnej koncepcji Przemysłu 4.0.

W zakładach przemysłowych poza pomiarami 

wykonywanymi urządzeniami przenośnymi prowa-

danych, które następnie poddaje się analizie. Wady? 

Możliwość wystąpienia błędów podczas zbierania 

danych, niedokładność pomiarów oraz ryzyko po-

minięcia informacji, które mogą okazać się istotne 

w analizie, a także błędy zapisu. W końcu prace 

(pomiary, zapis) wykonywane są ręcznie, przez 

ludzi, którzy mogą popełniać różnego rodzaju błędy 

(świadomie lub nie).

Z kolei elektroniczny dziennik maszyn zapew-

nia pomiary dokładne, pobierane automatycznie 

i w czasie rzeczywistym – bez obawy, że coś zosta-

nie pominięte lub przekłamane. Analiza danych jest 

łatwiejsza, szybciej można namierzyć i wyelimino-

wać źródła przestojów linii produkcyjnych. To jed-

nocześnie doskonały sposób na ich serwisowanie.

Monitorowanie maszyn i instalacji
Zapytaliśmy producentów maszyn, jak wyposaża-

ne są współczesne urządzenia, czy np. zapewniają 

możliwość zbierania i analizy danych z produkcji? 

Jak realizowane jest zbieranie danych, czy zlicza-

ny jest przy tym czas przezbrojenia i awarii? Jakie 

korzyści odnoszą przedsiębiorstwa produkcyjne, 

stosując rozwiązania do monitorowania maszyn? 

Jakie sposoby monitorowania maszyn są obecnie 

najbardziej popularne?

Nowoczesne maszyny udostępniają informacje 

o statusie urządzeń, dzięki czemu znacznie łatwiej 

wychwycić nadchodzące problemy. Jak to wygląda 

z punktu widzenia producenta maszyn?

– Wśród obrabiarek CNC używanych obecnie do 

produkcji elementów mechanicznych 99% z nich nie 

zbiera i nie dostarcza żadnych danych do dalszej 

analizy. Jest tak dlatego, że większość z nich nie ma 

po prostu takiej możliwości, ponieważ ich systemy 

sterowania zostały zaprojektowane 50 lat temu 

i poza większymi i bardziej kolorowymi monitorami 

czy wygodniejszym interfejsem ich zasada działania 

nie zmieniła się prawie wcale. Wciąż maszyny CNC 

programowane są przestarzałym formatem danych 

G-code, który został opracowany do zapisu na papie-

rowych taśmach perforowanych. W trakcie rozwoju 

systemów IT nośniki zamienione zostały najpierw na 

dyskietki, a potem na pendrive’y czy sieć, ale format 

przenoszenia danych do maszyn pozostał taki sam 

i jest on główną piętą achillesową współczesnych ma-

szyn CNC. Ten format z zasady jest jednokierunkowy, 

czyli opisuje kształt, po którym porusza się narzędzie 

robocze i nigdy nie był przewidziany do komunikacji 

w drugą stronę – wyjaśnia Przemysław Kimla, prezes 

firmy Kimla.

Współczesne maszyny CNC muszą być progra-

mowane w trzech krokach, co powoduje marno-

wanie mnóstwa czasu. Najpierw konstruktor musi 

zaprojektować część w systemie CAD, następnie 

technolog musi przygotować ścieżkę narzędzia 

w systemie CAM i dopiero operator maszyny CNC, 

który dostanie G-kod wygenerowany przez tech-

nologa, może przystąpić do rzeczywistej obróbki 

Dużo mówi się obecnie o Industry 4.0. To jest rozre-
klamowane hasło ładnie prezentujące się na reklamach 
maszyn, ale obecnie nic z tego nie wynika. Nawet 
firmy, które kupują teraz maszyny z wielką naklejką 
„Industry 4.0 ready”, nic z tym nie robią. Nie ma 
systemów, które by te dane przetwarzały, Nawet nie 
wiadomo często, czego to „ready” dotyczy.

Oczywiście maszyna może np. wysłać mail: „zrobi-
łam dzisiaj tyle i tyle detali”. Ale kto te dane obecnie 
dalej przetwarza? Obawiam się, że mniej niż 1% firm. 
Dlatego poczekamy jeszcze co najmniej 10–15 lat, gdy 
ilość maszyn mających takie możliwości będzie na tyle 
istotna, że firmy zaczną się zastanawiać nad przetwa-
rzaniem i wykorzystaniem tych danych.

Niewiele firm przetwarza dane zbierane 
z maszyn

Przemysław Kimla
prezes firmy Kimla
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Stare systemy 

„utrzymują swoje 
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co znacznie utrudnia 

automatyzację 

i zwiększenie 
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operacyjnej
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Y dzi się obecnie stały monitoring pracy maszyn, urzą-

dzeń i całych linii produkcyjnych – online, w czasie 

rzeczywistym. Wykorzystuje się do tego technologie 

związane z Przemysłowym Internetem Rzeczy oraz 

przetwarzaniem danych zgromadzonych w chmurze 

obliczeniowej (cloud computing).

Rynek Internetu Rzeczy rozwija się bardzo pręż-

nie. Jego wartość w Polsce w 2019 r. przekroczyła 

2,2 mld USD (ok. 8,6 mld zł), co oznacza wzrost 

o 6,4% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. We-

dług IDC czas szybkich wzrostów jednak dopiero 

nadejdzie – firma szacuje, że w roku 2023 tempo 

rozwoju IoT zwiększy się do 23,9%. Rynek polski 

jest bliski przeciętnej unijnej, uciekają nam więc 

rynki bardziej rozwinięte. W Polsce nadal popular-

ne są tradycyjne metody łączności M2M (machine-

-to-machine), ale w branży produkcyjnej dzięki 

popytowi na rozwiązania z zakresu IoT ta sytuacja 

powoli się zmienia.

Jak wynika z przeprowadzonego przez Schneider 

Electric globalnego badania rynkowego IoT 2020, 

ankietowani (ponad 2500 firm) wierzą, że techno-

logia IoT umożliwi dostęp do bieżących i przydat-

nych danych o lokalizacji oraz stanie produktów, co 

przyczyni się do usprawnienia łańcuchów dostaw, 

procesów produkcyjnych, umożliwi zminimalizo-

wanie ryzyka i zredukowanie strat oraz pozwoli na 

optymalizację kosztów i procedur. Według Schneider 

Electric przyczyną zainteresowania IoT są spadające 

koszty sensorów, co umożliwia pogłębienie progra-

mów cyfryzacji i wykorzystanie potencjału technolo-

gii mobilnych.

Transformacja cyfrowa
Jak rozwiązywane jest podłączanie starszych ma-

szyn (linii produkcyjnych) do Internetu za pomocą 

IIoT? Pierwszym krokiem do wdrożenia rozwiązania 

IIoT, które przenosi stare systemy do Internetu, jest 

określenie, co ma być osiągnięte w ramach projektu. 

Jaki rodzaj danych zamierzamy zbierać? Do czego 

te dane będą wykorzystane? Czy fizyczny charakter 

hali produkcyjnej wpłynie na wybór sprzętu IIoT? 

Jakie funkcje urządzeń IIoT pasują do dotychczas 

używanego systemu IT?

Zakłady produkcyjne zazwyczaj korzystają z wie-

lu systemów IT, obsługujących wiele procesów w ob-

szarze transportu, magazynu, parku maszynowego. 

Oddzielna cyfryzacja wielu oddzielnych systemów 

może okazać się bardzo kosztowna. Należy więc 

zastanowić się, czy używany w firmie sprzęt może 

być zmodernizowany w celu uzyskania danych? 

W jaki sposób warunki na hali: ciepło, para wodna, 

smar, pył lub woda wytwarzane w zakładzie będą 

wpływać na urządzenia IIoT? I najważniejsze – czy 

technicy pracujący w warsztacie i automatycy będą 

w stanie samodzielnie podłączyć urządzenia IIoT, 

a później bezpiecznie z nich korzystać? Obecne na 

rynku urządzenia IIoT mają różne kody ochrony IP, 

które chronią je podczas użytkowania w zakładach 

produkcyjnych.

Wdrożenie IIoT na hali produkcyjnej rodzi też 

różnorodne pytania i wyzwania związane z cyber-

bezpieczeństwem: kradzież danych, okup i ataki 

phishingowe, które mogą sparaliżować dotychcza-

sowe procesy. Prowadzi to do przestojów lub trwałej 

utraty danych.

MES w sukurs produkcji
Jakie systemy zbierania danych z produkcji i ich ana-

lizy są obecnie najbardziej popularne? Wsparciem 

w realizacji zadań gromadzenia danych z produkcji 

oraz prowadzenia analiz online służą systemy in-

formatyczne klasy MES, mogące przyjąć różnorodną 

formę – od prostego systemu monitorowania maszyn 

aż po rozbudowany system zarządzania wykona-

niem produkcji, zintegrowany z oprogramowaniem 

biznesowym ERP.

Pamiętam początki wprowadzania systemów MES 

(Manufacturing Executive System – system zarzą-

dzania produkcją) w polskich przedsiębiorstwach 

i związane z tym wątpliwości producentów. – Mamy 

stare linie produkcyjne, jak na nich zainstalujemy 

czujniki? To się nie uda – najczęściej odpowiadali. 

– Nie stać nas na wymianę całych linii technologicz-

nych. To ogromne koszty.

Teraz systemy MES okazują się nieodzowne 

w codziennej pracy każdego zakładu produkcyj-

nego. A popyt na nie będzie szybko rósł. Analitycy 

Dzięki podłączeniu 

starszych maszyn 

do Internetu (IoT) 

przedsiębiorstwa 

produkcyjne 

zyskują szybszy 

dostęp do bardziej 

wiarygodnych danych

Na rynku istnieje bardzo wiele rozwiązań umożli-
wiających monitorowanie maszyn, m.in. pod wzglę-
dem parametrów OEE (dostępność, wydajność, 
jakość), zużycia energii czy zużycia części eksploata-
cyjnych (wykorzystując np. liczniki roboczogodzin). 

Połączenie odpowiedniego sprzętu monitorują-
cego z wyższą warstwą zarządzania, jaką stanowią 
systemy SCADA i przemysłowe bazy danych, 
daje przedsiębiorstwom możliwość podniesienia 
swojej efektywności oraz optymalizacji wykorzy-

stania zarówno parku maszynowego, jak i zasobów 
ludzkich.

Na podstawie naszych doświadczeń wiemy, że 
wdrożenie tego typu rozwiązań umożliwia nawet kilka-
krotne podniesienie ogólnej efektywności wykorzystania 
danego stanowiska. Łącząc oprogramowanie SCADA 
z dedykowanym narzędziem zapewniającym dostęp 
zdalny, użytkownik zyskuje elastyczność w rozmieszcza-
niu poszczególnych klientów aplikacji przez zastosowa-
nie urządzeń przenośnych typu tablet czy smartfon.

Robert Korbela
starszy inżynier 
oprogramowania VIX 
Automation

Optymalizacja wykorzystania parku maszynowego i zasobów ludzkich
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rynku szacują, że obecnie w Polsce w pełni zauto-

matyzowanych jest zaledwie 15% fabryk. W wielu 

zakładach produkcyjnych nadal nie ma profesjonal-

nych narzędzi do zarządzania produkcją, a nie-

zbędne obliczenia wykonuje się za pomocą arkuszy 

kalkulacyjnych.

Pod pojęciem Przemysł 4.0 kryje się właśnie 

integracja starego z nowym, czyli „inteligentnymi” 

maszynami i systemami IT oraz automatyzacja 

procesów produkcyjnych w celu zwiększenia 

wydajności produkcji, jej uelastycznienia oraz 

wprowadzenia opłacalności produkcji jednostko-

wej. Dlatego systemy MES wykorzystują najnowsze 

technologie, takie jak Przemysłowy Internet Rzeczy, 

którego zadaniem jest dostarczenie jak najszerszej, 

cyfrowej informacji zwrotnej o procesach produk-

cyjnych.

Kolejnym trendem rozwoju systemów MES jest 

implementacja w nich technologii uczenia maszyno-

wego, które poprzez analizę historycznych i bieżą-

cych danych zapewni możliwość przewidywania, 

kiedy pojawią się problemy na linii produkcyjnej 

lub dojdzie do awarii. Widać też trend związany 

z automatyzacją systemów MES i ich głębszą inte-

grację z systemami planowania produkcji (APS) oraz 

systemami klasy PLM (do zarządzania cyklem życia 

produktów), a także narzędziami wykorzystywanymi 

w projektowaniu.

Co niesie przyszłość
Sposób wejścia w Przemysł 4.0 będzie zależeć od 

tego, na ile dotychczasowe systemy i zasoby w ob-

rębie hal produkcyjnych są zintegrowane z platfor-

mami online. Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych 

nadal korzysta ze starszych systemów i urządzeń. 

Niektóre przyznają, że stare systemy „utrzymują 

swoje dane w tajemnicy”, co znacznie utrudnia 

automatyzację i zwiększenie efektywności opera-

cyjnej. Przeszkodą do poznania danych z całej hali 

produkcyjnej jest to, że „starsze maszyny i systemy 

mogą to utrudniać”.

A jeśli już technologia IIoT – to także chmu-

ra. Jak przewidywało IDC, w 2020 r. 50–60% firm 

produkcyjnych na świecie powinno opierać swoje 

Wyzwania związane z monitoringiem maszyn 
zaczynają się wtedy, gdy w firmie znajduje się park 
maszynowy, w którym wymieszane są urządzenia 
różnych producentów i w różnym wieku. W takim 
przypadku z powodzeniem możemy wykorzystać 
rozwiązania, które monitorują pracę maszyn i linii 
produkcyjnych oraz ich operatorów, wykorzystując 
sygnały elektryczne zbierane z maszyn.

Dobrej jakości systemy monitorujące składają się 
z dedykowanej elektroniki oraz aplikacji chmurowej, 

do której spływają dane. Sprzęt do monitoringu jest 
najczęściej bezinwazyjnie montowany w szafach 
sterowniczych i podłączane są do niego sygna-
ły cyfrowe oraz analogowe. Warto dodać, że do 
takich modułów I/O można podłączyć dodatkowe 
zewnętrzne czujniki i liczniki. Takie systemy – poza 
podglądem na żywo na dane z produkcji – powinny 
pozwalać na automatyzację raportowania i wykry-
wanie nieprawidłowości w pracy maszyn oraz ich 
operatorów.

Podgląd na żywo na dane z produkcji

Przemysław Krzywania
CEO w EBKF
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funkcjonowanie na platformach chmurowych 

– oczywiście chodzi tu najczęściej o chmurę 

prywatną, która w całości jest pod kontrolą działu 

IT przedsiębiorstwa. Przetwarzanie w chmurze 

(cloud computing) zapewnia bowiem znacznie 

większe możliwości analityki biznesowej w cza-

sie rzeczywistym, lepszą analizę dużych zbiorów 

danych, dostępność z każdego miejsca na świecie 

oraz wsparcie dla zaawansowanego przywracania 

systemu po awarii.

A przyszłość opomiarowania hali rysuje się 

coraz bardziej różowo. W USA powstały już czujniki 

IIoT, które nie potrzebują baterii, bo energię pobie-

rają z drgania maszyn i oświetlenia hali. Zasto-

sowane w nich układy scalone o bardzo niskim 

poborze mocy działają dzięki energii pozyskiwanej 

ze światła lub wibracji, czyli z naturalnych źródeł 

w otoczeniu. Takie czujniki cały czas przesyłają 

dane do aplikacji chmurowej, gdzie użytkownik 

sprawdza analizy i ma na bieżąco wgląd w zbierane 

dane. Urządzenia alarmują np. wykrycie nieszczel-

ności lub wady w zaworach bezpieczeństwa urzą-

dzeń na hali. To kolejny krok do fabryki przyszłości 

– Fabryki 4.0. 

Źródło: VIX Automation
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Marka AOC wprowadza do sprzedaży przenośny monitor obsługu-

jący sterowanie dotykiem i z wbudowanym powerbankiem. AOC 

16T2 przyjmuje sygnał obrazu przez złącze USB-C lub Micro-HDMI. 

Jego panel wyświetla obraz Full HD na matowej matrycy IPS o prze-

kątnej 15,6 cala.

Mobilny i przemyślany
Nowy monitor od AOC jest propozycją dla użytkowników potrzebu-

jących dodatkowego lub głównego ekranu, który łatwo przenieść. 

AOC 16T2 waży niecały kilogram, a jego grubość wynosi mniej niż 

centymetr. W jego aluminiowej obudowie oprócz samego ekra-

nu mieści się bateria o pojemności 8000 mAh. Może ona działać 

w dwóch trybach. Gdy urządzenie wyświetla obraz może służyć 

jako jego zasilanie. Pozwala to np. na podpięcie monitora do 

smartfona i jednoczesne zachowanie wysokiej jasności panelu, co 

jest istotne w przypadku korzystania z urządzenia na zewnątrz. 

W przypadku braku baterii większość smartfonów nie byłaby 

w stanie podać wystarczającej ilości energii do pracy wyświetlacza 

z pełną jasnością. Drugi scenariusz to wykorzystanie nieaktywnego 

monitora jako powerbank.

16T2 wyposażono w dwa porty USB-C po przeciwnych stronach 

obudowy, aby móc podłączyć monitor w sposób najwygodniejszy 

dla użytkownika. Złącza USB-C (zgodne z Thunderbolt 3) przesy-

łają jednocześnie sygnał obrazu i dźwięku, zasilanie oraz dane dla 

funkcji dotykowej. Jeśli urządzeniu, do którego będzie podłączony 

monitor brakuje portu USB-C można go podłączyć przewodem 

HDMI – Micro-HDMI. Z kolei dane funkcji dotykowej będą przekazy-

wane przez dołączony przewód USB-C – USB-A.

Monitor wyświetla obraz o rozdzielczości 1920x1080 px na panelu 

IPS o przekątnej 15,6 cala. Jego powłoka jest matowa i został on 

przystosowany do sterowania dotykiem w 10 punktach jednocze-

śnie. Funkcja dotyku jest wspierana przez systemy Windows 7 

i nowsze, Android oraz macOS w przypadku komputerów stacjo-

narnych.

Najbardziej oczywistym jest wykorzystanie go jako dodatkowego 

ekranu dla laptopa. Kolejnym przykładem jest odtwarzanie filmów 

ze smartfona na znacznie większym ekranie. Dzięki funkcji rozpo-

znania dotyku, 16T2 może też służyć jako narzędzie do sporządza-

nia notatek.

Dołączone w komplecie magnetyczne etui nie tylko chroni wyświe-

tlacz w trakcie transportu, ale służy też za podstawkę dla monitora. 

Pozwala ona na korzystanie z niego zarówno w pozycji poziomej, 

jak i pionowej. Gdyby zaszła potrzeba skorzystania z uchwytu 

VESA, monitor wyposażono w otwory o rozstawie 75x75.

Sugerowana cena detaliczna AOC 16T2 wynosi 1429 zł.

Źródło: AOC

AOC 16T2: przenośny monitor z 10-punktowym panelem dotykowym
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Nowy Teufel 3SIXTY – innowacyjne spojrzenie na radio

Marka Teufel – niemiecki producent sprzętu audio – prezentuje 

nową wersję radia Teufel 3SIXTY. Najnowsza odsłona urządzenia 

wyróżnia się większą liczbą źródeł dźwięku, kolorowym wyświe-

tlaczem, obsługą za pomocą komend głosowych (Amazon Alexa), 

pilotem oraz alternatywną, białą wersją kolorystyczną.

Nowe radio 3SIXTY to produkt, który łączy funkcje klasyczne 

i nowoczesne rozwiązania sieciowe. Począwszy od tradycyjnego radia 

FM, poprzez cyfrowe radio DAB+, a skończywszy na odtwarzaniu ser-

wisów streamingowych czy przez Bluetooth – użytkownicy mają do 

wyboru całą gamę źródeł muzyki. Swoje ulubione stacje, albumy lub 

listy utworów mogą zapisać w pamięci urządzenia, by mieć do nich 

łatwy i szybki dostęp. Teufel 3SIXTY jest kompatybilne z usługami 

Spotify Connect i Amazon Music. Z tyłu obudowy umieszczony został 

port USB i wejście AUX. Radio potrafi również odtwarzać pliki bez-

stratne z nośników USB oraz lokalnych serwerów muzycznych DLNA. 

Pod osłoną materiałową, na górnej pokrywie radia 3SIXTY znaj-

dują się dwa pionowo ułożone głośniki szerokopasmowe. Emitują 

one dźwięk, który rozchodzi się na 360 stopni wokół urządzenia. 

Dzięki technologii Dynamore użytkownik może cieszyć się czystym 

i mocnym brzmieniem niezależnie od umiejscowienia radia 3SIXTY 

w pomieszczeniu. Za emisję niskich częstotliwości odpowiada 

zintegrowany pojedynczy 90-cio milimetrowy subwoofer na spodzie 

konstrukcji. Brzmienie basów i wysokich tonów może być dostoso-

wane do indywidualnych upodobań za pomocą korektora.

Radio 3SIXTY może być obsługiwane aż na cztery sposoby. 

Pełne sterowanie odbywa się za pomocą fizycznych przycisków na 

urządzeniu lub za pomocą aplikacji na smartfon – Teufel Remote 

App. Nawigacje po menu ułatwia nowy, bardziej czytelny kolorowy 

wyświetlacz, który zastąpił wersję czarno-białą. Dodatkowo, nowo-

ścią jest możliwość obsługi za pomocą komend głosowych dzięki 

asystentowi Amazon Alexa. W opakowaniu znajduje się również 

pilot. Wbudowany zegar z obsługą dwóch stref czasowych pozwala 

zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączanie o określonej 

porze. 

Teufel 3SIXTY zamówić można na stronie www.teufel.pl w cenie 

1299 zł. Oprócz klasycznej czarnej wersji, nowe RADIO 3SIXTY jest 

teraz dostępne również w kolorze białym.

Źródło: Teufel
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Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa R18PD7
R18PD7 to jedna z najmocniejszych wiertarko-wkrętarek w ofercie 

Ryobi. Jej uniwersalność zwiększa możliwość włączenia udaru. 

Dzięki temu możliwe jest wiercenie zarówno w miękkim materiale 

jakim jest drewno jak i w betonie.

Wykorzystanie silnika bezszczotkowego umożliwia dłuższy 

czas pracy oraz większą moc, istotnie wpływając na niezawodność. 

Wiertarka ma 2 biegi oraz mechaniczne sprzęgło z możliwością 

ustawienia 24 pozycji. Przełącznik rodzaju pracy ma 3 położenia 

– udar, wkręcanie oraz wiercenie. Dzięki temu przy wierceniu i 

wkręcaniu wystarczy skorzystać z tego właśnie przełącznika bez 

konieczności manipulowania sprzęgłem. Typowy uchwyt wiertarski 

(głowica) umożliwia wygodne mocowanie wierteł lub bitów bez 

konieczności użycia klucza.

Przydatnym dodatkiem jest lampka oraz płytka magnetyczna, 

do której możemy przymocować kilka wkrętów lub wierteł. Obok 

płytki znajduje się typowy zatrzaskowy uchwyt na bit. Pracę uła-

twia uchwyt do paska, dzięki któremu narzędzie można wygod-

nie zawiesić, a także miejsce do zamocowania rękojeści bocznej. 

Uchwyt ten wyposażony jest w ogranicznik głębokości.

Wiertarka ma stosunkowo duży moment obrotowy, bo aż 85 

Nm, zatem dysponuje dużą siłą, przy której dodatkowa rękojeść 

jest bardzo przydatna (nie wykręca nadgarstka, jak to moe si 

zdarzy przy pracy jedną ręką). Z dużą siłą związana jest także duża 

masa narzędzia wynosząca 1,7 kg bez akumulatora. Trzeba w tym 

miejscu dodać, że wiertarko-wkrętarka R18PD7 należy do urządzeń 

z serii ONE+ wykorzystującej identyczne akumulatory. Dzięki temu 

do sprawnej pracy wystarczy jeden lub dwa akumulatory oraz jed-

na ładowarka do zasilania kilku narzędzi, także ogrodniczych.

Wkrętarka jest bardzo masywna, co jest związane z jej mocą. 

Waga bez akumulatora to 1,7 kg, z akumulatorem – nawet 2,4 kg 

(akumulator 5 Ah waży ponad 0,7 kg). 

Dzięki dużej mocy możliwe jest wiercenie otworów nawet do 54 

mm w drewnie oraz do 13 mm w stali i betonie. Jak na urządzenie 

nie zaliczane do klasy profesjonalnej jest to bardzo przyzwoity 

wynik.

Ponieważ narzędzie wyposażono w silnik bezszczotkowy trzeba 

się nieco przyzwyczaić do charakterystycznego dźwięku, innego niż 

przy urządzeniach z silnikiem szczotkowym. Przypomina on nieco 

turbinę dentystyczną, co w pierwszej chwili może zaskakiwać.

Funkcje
• bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzę-

dzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, 

a nawet wiercenia w murze dzięki funkcji udaru,

• technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroni-

ki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc,

• metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze 

mocowanie bitów i zwiększa żywotność,

• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej 

do różnych materiałów i zastosowań,

• 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty 

równo z powierzchnią za każdym razem,

• lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widocz-

ność.

Specyfikacja
• Maks. częstotliwość udaru (ud./min) – 5330/23400

• Maks. moment obrotowy (Nm) – 85

• Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) – 54

• Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) – 13

• Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) – 13

• Prędkość bez obciążenia (obr/min) – 0–410/0–1800

• Uchwyt (mm) – 13

• Ustawienia momentu obrotowego – 24

• Waga (bez baterii) (kg) – 1.7

• Waga z akumulatorem (kg) – 2.1

• Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) – 88,0

• Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) – 99,0

• Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) – 7,8

• Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) – 1,9

TK
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Na 15 umów z różnymi firmami NASA przeznaczy ponad 370 mln 

USD. Wszystko po to, by przystosować Księżyc do zasiedlenia przez 

ludzi. Trwają już prace nad budową infrastruktury, która umożliwi 

zamieszkanie na naturalnym satelicie Ziemi. Niedawno zaś NASA 

wybrała firmę do zbudowania pierwszej sieci komórkowej w stan-

dardzie LTE na Księżycu. Zbudowana ma być także infrastruktura 

pod sieć nowej generacji – 5G.

Amerykańska firma ICON rozpoczęła Project Olympus, który 

ma na celu opracowanie kosmicznego systemu konstrukcyjnego. 

W efekcie już wkrótce na Księżycu może powstać pierwszy budy-

nek mieszkalny. Okazuje się też, że pierwsza kobieta i następny 

mężczyzna na nim będą mogli zadzwonić do domu podczas eks-

ploracji jego powierzchni. NASA właśnie ogłosiła, że   Nokia zbuduje 

pierwszą w historii sieć komórkową na Księżycu, która obsługuje 

komunikację 4G w kosmosie, a ostatecznie przejdzie na 5G.

– Wykorzystując naszą bogatą historię w technologiach kosmicz-

nych, od pionierskiej komunikacji satelitarnej po odkrycie kosmicznego 

mikrofalowego promieniowania tła wytwarzanego przez Wielki Wybuch, 

obecnie budujemy pierwszą w historii komórkową sieć komunikacyjną 

na Księżycu – wskazuje Marcus Weldon, prezes Nokia Bell Labs 

i dyrektor ds. technologii w firmie Nokia.

Sieć zapewni astronautom możliwości komunikacji głosowej 

i wideo oraz umożliwi wymianę danych telemetrycznych i biome-

trycznych, a także rozmieszczenie i zdalne sterowanie łazikami 

księżycowymi i innymi urządzeniami robotycznymi.

Sieć księżycowa Nokii będzie składać się ze stacji bazowej LTE 

ze zintegrowanymi funkcjami Evolved Packet Core (EPC), sprzętu 

użytkownika LTE, anten RF oraz oprogramowania do kontroli 

operacji i konserwacji (O&M). Rozwiązanie zostało specjalnie 

zaprojektowane, aby wytrzymać trudne warunki startu i lądo-

wania na Księżycu oraz działać w ekstremalnych warunkach 

kosmicznych. W pełni zintegrowana sieć komórkowa spełnia 

też rygorystyczne wymagania dotyczące rozmiaru, wagi i mocy, 

związane z ładunkami kosmicznymi. Nokia planuje dostarczać 

produkty LTE i technologie, które pozwolą rozszerzyć komercja-

lizację LTE, a także zająć się aplikacjami kosmicznymi następnej 

technologii – 5G.

– Niezawodne, odporne i wydajne sieci komunikacyjne będą miały 

kluczowe znaczenie dla wspierania trwałej obecności ludzi na po-

wierzchni Księżyca. Budując pierwsze wysokowydajne rozwiązanie sieci 

bezprzewodowej na Księżycu, Nokia Bell Labs postawi flagę kolejnych 

innowacji wykraczających poza konwencjonalne ograniczenia – twierdzi 

Marcus Weldon.

Umowa o wartości 14,1 mln USD z Nokią to jedna z 15 umów 

NASA z różnymi firmami, na łączną kwotę ponad 370 mln USD. 

Koncentrują się na technologiach umożliwiających długotermi-

nową obecność na Księżycu oraz udanych misjach załogowych na 

Marsa. Co istotne, program NASA Artemis dotyczący eksploracji 

Księżyca może utorować drogę dla ludzkich misji na Marsa.

Źródło: Newseria
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Zespół naukowy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii opracował 

pionierski komputer imitujący procesy zachodzące w ludzkim mó-

zgu. Maszyna odwzorowuje sposób funkcjonowania biologicznej sieci 

neuronowej, a jej analogową naturę udało się odtworzyć dzięki wy-

korzystaniu grafenowych tranzystorów. Technologia tego typu może 

zostać wykorzystana do budowy wyspecjalizowanych systemów 

sztucznej inteligencji.

Wszystkie współczesne komputery cyfrowe funkcjonują na pod-

stawie bramek logicznych, dzięki którym programiści mogą korzy-

stać z kodu binarnego i śledzić, czy przez dany element przepływa 

sygnał elektryczny, czy też nie. Taki sposób przetwarzania informacji 

znacząco różni się od struktury mózgu przetwarzającego dane za 

pośrednictwem neuronów zdolnych do rejestrowania większej liczby 

stanów, a co za tym idzie – pozwalających sprawniej przetwarzać 

duże zasoby informacji.

Wzrost zapotrzebowania na systemy informatyczne do analizy 

dużych zbiorów danych zachęcił zespół badaczy z Uniwersytetu 

Stanowego Pensylwanii do pogłębienia prac nad komputerami 

analogowymi, imitującymi analogową strukturę mózgu. Dzięki nim 

możliwe byłoby błyskawiczne wykonywanie obliczeń na potrzeby 

m.in. systemów rozpoznawania obrazu czy sztucznej inteligencji dla 

autonomicznych pojazdów.

– Tworzymy sztuczne sieci neuronowe, które starają się naśladować 

efektywność energetyczną i obszarową mózgu – podkreśla Thomas 

Shranghamer, doktorant na Uniwersytecie Stanu Pensylwania. – Mózg 

jest tak mały, że mieści się w dłoniach, podczas gdy nowoczesny superkom-

puter zajmuje miejsce wielkości dwóch lub trzech kortów tenisowych.

Naukowcy zaprojektowali sztuczną sieć neuronową opartą na 

arkuszu grafenowym, na którym umieszczono węglową powłokę 

o grubości jednego atomu. Wstępne eksperymenty dowiodły, że za 

pośrednictwem pola elektrycznego można rekonfigurować tę sieć 

na podobieństwo neuronów mózgowych i zapisywać informację 

w jednym z 16 możliwych stanów. Wykorzystanie tej technologii do 

produkcji komputerów nowej generacji pozwoliłoby zminiaturyzować 

systemy inteligentne i zauważalnie przyspieszyć proces przetwarza-

nia dużej ilości danych.

– Mamy potężne komputery, co do tego nie ma wątpliwości. Problem 

polega na tym, że musimy przechowywać pamięć w jednym miejscu, 

a obliczenia wykonywać w innym – wskazuje Saptarshi Das, profesor 

asystujący nauk technicznych i mechaniki na Uniwersytecie Stanu 

Pensylwania. – My udowodniliśmy, że możemy precyzyjnie kontrolować 

dużą liczbę stanów pamięci przy użyciu prostych tranzystorów z grafenem.

Badania nad tą technologią są wspierane i finansowane przez 

Army Research Office, laboratorium badawcze amerykańskiej armii. 

Pomysł nowatorskiego arkusza grafenowego został zgłoszony do 

urzędu patentowego i w przyszłości ma szansę trafić do użytku 

komercyjnego.

Źródło: Newseria

Na Księżycu wkrótce powstanie infrastruktura LTE i 5G. Już w 2024 roku 
astronauci będą mogli zadzwonić na Ziemię

Grafenowe superkomputery pozwolą symulować ludzką pamięć.  
To może być przełom dla sztucznej inteligencji
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Zbliża się era superszybkich, naddźwiękowych odrzutowców pasażerskich.  
Z Londynu do Nowego Jorku polecą w 3,5 godziny

Już wkrótce pierwsi komercyjni pasażerowie mogą podróżować 

z naddźwiękową prędkością. Zbudowany właśnie odrzutowiec po-

leci po raz pierwszy w 2021 roku i przejdzie przez program testów. 

– XB-1 to ważny kamień milowy w rozwoju naszego komercyjnego 

samolotu pasażerskiego Overture, wprowadzający zrównoważone 

loty naddźwiękowe do głównego nurtu – mówi Blake Scholl, zało-

życiel i dyrektor generalny Boom. Odrzutowiec Overture ma mieć 

maksymalną prędkość 2700 km/h, dzięki czemu będzie w stanie 

przelecieć z Londynu do Nowego Jorku w zaledwie 3,5 godziny.

Superszybkie, naddźwiękowe odrzutowce pasażerskie to 

przyszłość lotnictwa. Pozwolą kilkukrotnie skrócić czas podróży 

pomiędzy światowymi metropoliami. Wszystko wskazuje na to, że 

era naddźwiękowych odrzutowców pojawi się 

wcześniej, niż można byłoby się spodziewać. 

Ponad 50 lat po tym, jak pierwszy na świecie 

naddźwiękowy samolot pasażerski odbył swój 

dziewiczy lot, start-up Boom zademonstrował 

XB-1, pierwszy niezależnie opracowany samolot 

naddźwiękowy. XB-1 to w pełni funkcjonalny 

prototyp samolotu, który pomoże firmie prze-

testować możliwości lotu. Dzięki temu nad-

dźwiękowy samolot pasażerski Overture może 

wkrótce stać się rzeczywistością.

– Boom wciąż czyni postępy w realizacji naszej misji założycielskiej 

– dzięki czemu świat będzie znacznie bardziej dostępny – podkreśla 

Blake Scholl, założyciel i dyrektor generalny Boom. – XB-1 to ważny 

kamień milowy w rozwoju naszego komercyjnego samolotu pasażer-

skiego Overture, wprowadzający zrównoważone loty naddźwiękowe do 

głównego nurtu i przyspieszający kontakty między ludźmi. 

XB-1 to pomniejszona wersja tego, czym będzie Overture, bez 

kabiny pasażerskiej, z kokpitem dla pilotów testowych. Ma 71 stóp 

długości, a jego napęd zapewniają trzy wyprodukowane przez GE 

silniki J85-15. Rama XB-1 jest wykonana z kompozytu węglowego, 

dzięki czemu odrzutowiec jest lekki, a jednocześnie może wytrzy-

mywać wysokie temperatury generowane podczas lotu z prędko-

ścią ponaddźwiękową.

Firma Boom, po zakończeniu obecnie trwających testów na-

ziemnych, planuje przetestować XB-1 w porcie lotniczym i ko-

smicznym w Kalifornii. W tym samym czasie chce sfinalizować 

system napędowy Overture i przeprowadzić testy w tunelu aerody-

namicznym, aby zweryfikować projekt samolotu. 

Docelowo Overture będzie latał z prędkością 

nawet 2700 km/h. Dzięki temu podróż z Nowego 

Jorku do Londynu zamiast 6–7 godzin zajmie 

nieco ponad 3 godziny. Overture ma być gotowy 

w 2025 roku.

– Loty naddźwiękowe zbliżają ludzi, czy to 

w pracy, w rodzinie, czy w ramach globalnej dyplo-

macji – wymienia Blake Scholl. – Skracając czas 

podróży, umożliwiamy dyplomatom i przywódcom 

wykonawczym częstsze kontakty osobiste, stawianie 

czoła wyzwaniom i łagodzenie potencjalnych kryzysów w formie face to 

face.

Ostatni lot ponaddźwiękowego samolotu pasażerskiego Concor-

de odbył się 26 listopada 2003 roku.

Źródło: Newseria

Opracowano materiał zdolny do przechwytywania dwutlenku węgla 
z przemysłowych gazów cieplarnianych 

Zgodnie z postanowieniami Europejskiego Zielonego Ładu, poro-

zumienia wypracowanego przez Komisję Europejską w 2019 roku, 

państwa członkowskie zobowiązały się do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych do zera nie później niż do 2050 roku. W realizacji 

tych założeń może pomóc innowacyjny materiał opracowany na 

Uniwersytecie w Bayreuth, który pozwala odseparować dwutlenek 

węgla z mieszaniny gazów.

– Naszemu zespołowi badawczemu udało się zaprojektować mate-

riał, który spełnia jednocześnie dwa zadania. Z jednej strony fizyczne 

interakcje z dwutlenkiem węgla są wystarczająco silne, aby uwolnić 

i przechwycić ten gaz cieplarniany z mieszaniny gazów. Z drugiej strony 

jednak, są na tyle słabe, że pozwalają na uwolnienie CO2 z materiału 

przy niewielkiej ilości energii – podkreśla Martin Rieß, doktorant 

w grupie badawczej chemii nieorganicznej na Uniwersytecie w Bay-

reuth.

Materiał zaprojektowany na Uniwersytecie w Bayreuth może 

okazać się jedną z kluczowych innowacji na drodze do redukcji 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki zdolności do wy-

chwytywania dwutlenku węgla można go wykorzystać do separo-

wania dwutlenku węgla z gazów przemysłowych, aby ułatwić jego 

recykling.

Nowy materiał ma znaczącą przewagę nad dotychczasowymi 

sposobami separacji – nie wymaga przeprowadzania jakichkolwiek 

reakcji chemicznych i pozwala usunąć cały dwutlenek węgla z mie-

szaniny gazów. Zamiast tego gaz akumuluje się w zagłębieniach 

materiału w wyniku interakcji o stricte fizycznym podłożu, a uwol-

nienie pierwiastka odbywa się przy minimalnym zapotrzebowaniu 

energetycznym. Po uwolnieniu dwutlenku węgla materiał może 

zostać wykorzystany po raz kolejny.

Nowatorska metoda precyzyjnej separacji gazów może spraw-

dzić się zarówno do filtrowania gazów przemysłowych pochodzenia 

naturalnego, jak i tych powstałych w procesie przemysłowej upra-

wy roślin bądź produkcji biogazu. Jego wysoka skuteczność absorp-

cyjna związana jest m.in. z tym, że wyłapuje wyłącznie cząsteczki 

dwutlenku węgla i przepuszcza wszystkie inne gazy.

– Wszystkie kryteria odnoszące się do oceny przemysłowych proce-

sów separacji dwutlenku węgla zostały całkowicie spełnione przez nasz 

hybrydowy materiał. Można go produkować w sposób opłacalny i ma 

znaczący wkład w redukcję przemysłowych emisji dwutlenku węgla, ale 

także w przetwarzanie biogazu i kwaśnych gazów – przekonuje Martin 

Rieß.

Źródło: Newseria
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Z inicjatywy Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji War-

szawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firmy Termini powstała 

COVID.Termini.app, pierwsza polska aplikacja, pomagająca w dia-

gnozowaniu chorych zakażonych koronawirusem, bez koniecz-

ności wizyty u lekarza. Zastosowana na dużą skalę, będzie mogła 

odciążyć służbę zdrowia i dostarczać danych dotyczących przebie-

gu choroby.

Stworzenie aplikacji COVID.Termini.app, która powstała w ra-

mach projektu systemu rejestracji pacjentów współfinansowanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), to efekt pracy 

7-osobowego zespołu programistów spółki Termini. Projekt powstał 

z inicjatywy Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszaw-

skiego Uniwersytetu Medycznego (CSMI WUM) w konsultacji z Za-

kładem Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM. To pierwsze 

takie rozwiązanie w Polsce i jedno 

z pierwszych w Europie.

– Głównym celem, jakie sobie 

postawiliśmy jest odciążenie 

polskiego systemu ochrony zdrowia 

poprzez zautomatyzowanie działań 

na niektórych poziomach opieki 

nad pacjentami. Aplikacja pomoże 

typować osoby, które mogą już być 

zakażone, nawet jeśli nie odczuwają 

jeszcze objawów infekcji. Wskaże 

też czy dany pacjent potrzebuje 

bezpośredniej konsultacji lekarskiej, 

czy też może zostać w domu, gdzie 

jego stan będzie na bieżąco monito-

rowany – mówi dr Marcin Kaczor, 

prezes CSMI WUM. – Korzystanie z aplikacji nie zastępuje oczywiście 

badania, ale dzięki analizie trzech podstawowych parametrów umożli-

wia przyśpieszenie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

COVID.Termini.app jest już dostępna online i w pełni gotowa do 

użytku, ale aktywowana zostanie dopiero wtedy, kiedy w systemie 

pojawią się administratorzy (mogą nimi być placówki medyczne, 

ale też samorządy), którzy wykupią abonament na korzystanie 

z niej.

– Dopóki to się nie wydarzy, każdy pacjent, który wypełni formularz 

rejestracyjny i wprowadzi dane otrzyma maila z powiadomieniem, czy 

aktualnie jego miasto, gmina, czy powiat jest obsługiwany przez jakiś 

podmiot zarządzający – mówi Michał Szulecki, prezes spółki Termini.

Jak to działa?
Korzystanie z COVID.Termini.app jest bardzo proste. Jedyny wyda-

tek, jaki ponosi pacjent jest związany z zakupem pulsoksymetru – 

nieinwazyjnego (zakładanego na palec) urządzenia elektronicznego, 

służącego do pomiaru saturacji, czyli wysycenia tlenem krwi.

Po zarejestrowaniu się w dostępnej online aplikacji, użytkownik 

podaje trzy dane: procentowy wynik badania pulsoksymetrem, 

subiektywną ocenę odczuwalnych duszności (w skali od 1 do 

10) oraz temperaturę ciała. W kolejnej wersji aplikacji konieczne 

będzie jeszcze dodanie informacji o liczbie oddechów na minutę 

oraz wartości tętna, którego wartość także można odczytać z pul-

soksymetru. Dane będą automatycznie przesyłane do lekarza lub 

ratownika medycznego zarejestrowanego w systemie, wskazanego 

przez samorząd lub instytucję publiczną – administratora.

– Jeśli wynik pomiarów jest niepokojący, na przykład pulsoksymetr 

wskazuje wielkość saturacji poniżej 90%, pacjent zostaje oznaczony za 

pomocą „czerwonej chorągiewki”. Lekarz wie, że osoba taka potrzebuje 

pomocy i dzwoni do niej, żeby przeprowadzić dodatkową konsultację 

– wyjaśnia Michał Szulecki. –  W trakcie rozmowy może ocenić, że np. 

z chorym nie jest dobrze, ale może on samodzielnie dotrzeć do szpitala, 

albo że jego stan wymaga wezwania karetki – mówi Szulecki.

Dodaje, że docelowo w ramach aplikacji będzie wdrożony drugi 

kanał przekazywania danych przez pacjenta – automatyczna 

ankieta telefoniczna. Pacjent, za-

miast wpisywać dane do aplikacji, 

będzie mógł wybierać je tonowo 

w trakcie połączenia głosowego 

z automatem. Jeśli wyniki będą 

niepokojące, na końcu usłyszy 

komunikat: „Za chwilę skontaktu-

je się z tobą lekarz”.

Żeby skutecznie monitorować 

stan pacjentów wymagane jest 

wprowadzanie danych minimum 

dwa razy dziennie. Jeśli pacjent 

tego nie robi system automatycz-

nie powiadamia za pomocą SMS 

o kolejnym terminie przeprowa-

dzenia pomiarów.

Nie tylko dla szpitali i sanepidu
Twórcy COVID.Termini.app podkreślają, że działanie aplikacji 

będzie miało sens pod warunkiem jej stosowania na szeroką skalę. 

Dlatego zakładają, że jej administratorami nie muszą być placówki 

ochrony zdrowia, które i tak już obecnie są przeciążone pracą.

– Usługę obsługi mieszkańców może zamówić np. samorząd: woje-

wództwa, powiatu gminy czy miasta. Ze swojej strony zapewniamy też 

zakontraktowanie ratowników medycznych do obsługi aplikacji, zarzą-

dzania danymi i działaniami dla pacjentów – mówi Michał Szulecki. 

Ponieważ aplikacja jest połączona z GUS-owskim rejestrem TERYT, 

pacjent po wybraniu swojej lokalizacji automatycznie trafia do 

najbliższego administratora (ratownika lub lekarza).

– Każde miasto może dzięki temu zadbać o swoich mieszkańców 

i jednocześnie odciążyć sanepid i szpitale. To idealne rozwiązanie proble-

mu z jakim borykają się obecnie osoby podejrzewające u siebie chorobę 

– brakiem możliwości szybkiego kontaktu z wyszkolonym pracownikiem 

ochrony zdrowia w celu zdiagnozowania i profesjonalnej oceny stanu 

chorego – dodaje dr Marcin Kaczor.

Informacje na temat działania aplikacji znajdują się na stronie: 

www.covid-info.termini.app

Źródło: Termini

COVID.Termini.app
Pierwsza polska aplikacja COVID-owa pomoże odciążyć szpitale i sanepid
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Więcej na www.gmech.pl

Sebastian Rzydzik

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Modele parametryczne 
w przykładach dla Autodesk 
Inventor

Monografia zawiera informacje dotyczące komputerowego wspo-

magania prac inżynierskich w zakresie projektowania i konstru-

owania układów oraz urządzeń mechanicznych. W szczególności 

skupiono się na procesie tworzenia modeli parametrycznych 

i autogenerujących z zastosowaniem programu Autodesk Inven-

tor. Przedstawione opracowanie jest kierowane do studentów 

i wykładowców kierunków mechanicznych oraz do konstruk-

torów, którzy na co dzień stosują programy komputerowego 

wspomagania prac inżynierskich.

www.wydawnictwopolitechniki.pl/

Pokropiński Bogdan

WKiŁ

Parowozy normalnotorowe 
produkcji polskiej

Bogdan Pokropiński przedstawia historię i budowę wszystkich serii 

i typów parowozów normalnotorowych, a także eksportowych 

szerokotorowych, produkowanych przez „Pierwszą Fabrykę Loko-

motyw w Polsce S.A.” w Chrzanowie, „Warszawską Spółkę Akcyjną 

Budowy Parowozów” w Warszawie, „Zakłady Mechaniczne Hipolita 

Cegielskiego” w Poznaniu oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kole-

jowego we Wrocławiu. Opisano parowozy będące konstrukcjami 

rodzimymi, jak i wytwarzane na podstawie obcych dokumentacji, 

a więc parowozy liniowe dla PKP (pospieszne, osobowe, towarowe), 

przemysłowe, parowozy produkowane wyłącznie na eksport (także 

szerokotorowe) oraz niezrealizowane projekty parowozów. 

www.wkl.pl

Sławomir Szymaniec, Marek Kacperak

Wydawnictwo Naukowe PWN

Utrzymanie ruchu w przemyśle. 
Informatyka i cyberbezpieczeństwo. 
Diagnostyka przemysłowa. Praktyka

Pierwsza na polskim rynku publikacja poświęcona utrzymaniu 

ruchu zakładu przemysłowego, a także informatyce, cyberbezpie-

czeństwo i diagnostyce eksploatacyjnej w przemyśle.

W publikacji czytelnik krok po kroku będzie mógł prześledzić, 

jak z niewydolnego zakładu przemysłowego – bez informatyki 

czy diagnostyki – można przy pomocy nowoczesnych narzędzi 

inżynierskich przygotować dobrze prosperującą firmę.

www.pwn.pl
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red. dr Roman V. Yampolskiy

Wydawnictwo Naukowe PWN

Sztuczna inteligencja 
Historia robotyki i sztucznej inteligencji pod pewnymi względa-

mi to także historia prób kontrolowania takich technologii przez 

ludzkość. Od praskiego Golema po nowoczesne roboty wojskowe 

trwa debata na temat tego, jaki stopień niezależności powinny 

mieć takie podmioty i jak upewnić się, że nie zwrócą się przeciw-

ko ich wynalazcom. Liczne ostatnie postępy we wszystkich aspek-

tach badań, rozwoju i wdrażania inteligentnych systemów są 

dobrze nagłośniane, aczkolwiek kwestie bezpieczeństwa i ochrony 

związane z SI są rzadko podejmowane.

Książka Sztuczna inteligencja. Bezpieczeństwo i zabezpiecze-

nia jako pierwsza praca na ten temat, ma na celu złagodzenie 

tego fundamentalnego problemu. Książka składa się z rozdziałów 

autorstwa wiodących badaczy zajmujących się bezpieczeństwem 

SI, dotyczących różnych aspektów problemu kontroli SI oraz 

związanych z rozwojem bezpiecznej sztucznej inteligencji.

www.pwn.pl
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MILWAUKEE prezentuje nową serię akumulato-

rowych zielonych laserów krzyżowych REDLI-

THIUM. Urządzenia zapewniają 4 razy lepszą 

widoczność w porównaniu z laserami z czerwo-

ną wiązką, umożliwiają pracę przez cały dzień 

oraz posiadają wszystkie potrzebne funkcje do 

ustawienia linii lasera w poziomie i pionie.

Nowe produkty to akumulatorowe ZIELO-

NE lasery: krzyżowy REDLITHIUML4 CLL oraz 

REDLITHIUM krzyżowy liniowo-punktowy L4 

CLLP. Dzięki nim firma MILWAUKEE może za-

pewnić moc, najlepszą widoczność i łatwiejsze 

rozstawienie sprzętu.

Lasery REDLITHIUM USB L4 CLL oraz REDLI-

THIUM USB L4 CLLP są zasilane akumulatorami 

REDLITHIUM USB, które zapewniają zasilanie 

przez cały dzień. Zielona wiązka lasera  ma dosko-

nałą widoczność.

Lasery emitują zieloną wiązkę światła o wy-

sokim natężeniu gwarantującą zasięg roboczy do 

30 m, a w przypadku użycia detektora do 50 m.

Urządzenia są łatwe i uniwersalne w rozsta-

wieniu. Mają wspornik magnetyczny z zamonto-

wanymi z tyłu magnesami oraz gwintem ¼” do 

mocowania na statywie i otworem do zawieszania. 

Źródło: MILWAUKEE
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Według danych Powiatowej Inspekcji Pracy, aż 1/3 wypadków przy 

pracy to uszkodzenia rąk. Często są one trudne do leczenia, a na-

wet mogą prowadzić do kalectwa1. Wielu z nich można uniknąć 

dzięki stosowaniu odpowiednich akcesoriów ochronnych, takich jak 

rękawice antyprzecięciowe. Würth Polska przedstawia ofertę ręka-

wic zgodnych z normami EN388: 2016 i ISO 13997, które zabezpie-

czają dłonie przed urazami i ograniczają skutki nieprzewidzianych 

zdarzeń.

W asortymencie Würth Polska dostępne są zarówno rękawice 

cienkie, zapewniające duży komfort pracy, jak i solidne oraz trwałe, 

o wysokim stopniu ochrony. Wszystkie zostały poddane nowym 

metodom testowania odporności 

na przecięcie i uzyskały wyniki na 

poziomach od B do F. Dzięki temu od-

powiadają na potrzeby różnych branż, 

takich jak utrzymanie ruchu, sortowa-

nie odpadów czy budownictwo.

Nowe rękawice od Würth Polska 

dostępne są w e-sklepie www.würth.

pl, sklepach stacjonarnych i u przed-

stawicieli handlowych. 

Rękawica antyprzecięciowa 
W-130 poziom B
Rękawica antyprzecięciowa W-130 od Würth Polska to uniwersalna 

rękawica zalecana do prac wymagających podstawowego poziomu 

zabezpieczenia, takich jak przepakowanie, serwisowanie czy obrób-

ka materiałów o ostrych krawędziach. Powłoka z pianki nitrylowej 

z chropowatą powierzchnią, zapewnia bardzo dobrą przyczepność 

przy jednoczesnym zachowaniu dobrego czucia. Jest także odporna 

na ścieranie mechaniczne. Dzięki materiałowi będącemu miesz-

kanką włókien polietylenowych, elastanu, poliamidu, poliestru 

i włókna szklanego rękawica zachowuje elastyczność i dostosowuje 

się do kształtu dłoni.

Rękawica antyprzecięciowa W-210 poziom C
W-210 od Würth Polska to uniwersalna, wygodna rękawica an-

typrzecięciowa o poziomie zabezpieczenia C. Sprawdza się przy 

pracach, które wymagają silnej ochrony i są przeprowadzane 

w suchym środowisku. Dzięki dobremu dopasowaniu zapewnia 

doskonałe czucie, dlatego też może być wykorzystywana podczas 

zajęć wymagających dużej precyzji. Rękawica wykonana z włókna 

HDPE, włókna szklanego, poliestru i elastanu z powłoką z pianki ni-

trylowej zapewnia maksymalny komfort użytkowania. Wzmocnie-

nie zgięcia kciuka dodatkowo chroni ten szczególnie narażony na 

urazy obszar. Rękawica umożliwia obsługę ekranów dotykowych.

Zimowa rękawica antyprzecięciowa W-250 poziom C
Praca zimą wymaga stosowania dodatkowej ochrony, ponieważ 

dłonie są narażone nie tylko na uszkodzenia mechaniczne, ale 

także zimno. W-250 od Würth Polska to 

miękka, delikatna, a zarazem bardzo 

wytrzymała rękawica. Chroni nie tylko 

przed przecięciem, ale także przed 

przemakaniem. Jest wysoce odporna na 

uszkodzenia mechaniczne, a także na 

działanie smarów i olejów, dzięki czemu 

sprawdza się w pracach w środowisku 

zaolejonym i mokrym, np. przy liniach 

utrzymania ruchu, obróbce metali czy 

tworzyw sztucznych. Rękawicę wyko-

nano z włókien nylonowych i szklanych 

oraz wykończono pianką polimerową. 

Materiały gwarantują wytrzymałość i jednocześnie pozwalają skó-

rze oddychać. Wyściółka ze szczotkowanych włókien akrylowych 

zapewnia komfort termiczny.

Rękawica antyprzecięciowa do pracy z chemikaliami 
W-310 poziom D
Rękawicę wykonano ze specjalnego splotu włókien i pokryto 

powłoką nitrylową, co zapewnia odporność zarówno na przecięcia, 

jak i na działanie preparatów chemicznych, wody, smarów i oleju. 

Wykończenie o szorstkowanej powierzchni na wewnętrznej stronie 

dłoni zapewnia dobrą przyczepność podczas pracy w wilgotnym, 

mokrym i tłustym środowisku. Dzięki tym właściwościom rękawi-

ca sprawdzi się podczas pracy w przemyśle chemicznym, a także 

w sektorze budowlanym.

Źródło: Würth Polska

Nowa linii akumulatorowych laserów MILWAUKEE
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WEROCK prezentuje wytrzymały tablet przemysłowy Rocktab L110 
z jasnym wyświetlaczem

WEROCK Technologies GmbH, innowacyjny producent przemysło-

wych rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych, prezentuje 

pierwszy tablet z serii Rocktab. Rocktab L110 jest przemysłowym 

10,1" tabletem z systemem Windows 10 Professional lub Android 9, 

zbudowanym w wojskowym standardzie MIL-STD-810G, wodood-

pornym, pyłoszczelnym i z zabezpieczeniem przed upadkiem. Uzu-

pełnieniem tego jest szeroka gama funkcji, duży akumulator, liczne 

opcje rozbudowy i akcesoriów oraz wyjątkowo jasny wyświetlacz.

Lekka i kompaktowa L110 została zaprojektowana tak, aby 

była wydajna i wszechstronna w każdym środowisku pracy. Tablet 

o przekątnej 10,1 cala oferuje optymalną łatwość użytkowania 

w trybie ciągłym oraz przemyślaną gamę akcesoriów. Procesor 

Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core lub Intel Quad-Core i 4 GB 

pamięci RAM zapewniają odpowiednią wydajność. Do przecho-

wywania danych, L110 oferuje zainstalowany na stałe dysk SSD 

z opcjonalnym 64 GB lub 128 GB. Pamięć można dodatkowo rozsze-

rzyć o kartę Micro-SDHC/SDXC.

Zaprojektowana z myślą o maksymalnej wytrzymałości, Rock-

tab L110 jest w stanie wytrzymać nawet najbardziej niekorzystne 

warunki środowiskowe. Może być niezawodnie stosowany w tem-

peraturach otoczenia od -20°C do +60°C i wytrzymuje upadki z wy-

sokości do 1,20 metra. Dzięki temu użytkownicy mogą bez obaw 

korzystać z urządzenia w ekstremalnie trudnych, niebezpiecznych 

lub chaotycznych warunkach. Dlatego też nowy, wytrzymały tablet 

firmy WEROCK jest idealny do pracy w trudnych warunkach w ha-

lach produkcyjnych oraz do stosowania na zewnątrz w przemyśle 

i produkcji.

Pojemność baterii 37 Wh wystarcza na cały dzień pracy, w wersji 

z systemem Android nawet znacznie dłużej. Wymienny akumulator 

jest ładowany za pomocą zasila-

cza, stacji ładowania lub uchwy-

tu samochodowego. Silne światło 

jest warunkiem koniecznym, 

aby tabletki były czytelne nawet 

w bezpośrednim świetle słonecz-

nym. Ekran dotykowy o przekąt-

nej 10,1 cala wykonany z wytrzy-

małego Corning Gorilla Glass 3 

oferuje typową dla smartfonów 

obsługę i imponuje jasnością do 

1000 cd/m2. Można go obsłu-

giwać również w rękawiczkach 

roboczych lub na zewnątrz, pod 

prysznicem deszczowym.

Rocktab L110 może być wstępnie skonfigurowany zgodnie 

z przeznaczeniem i wyposażony w dodatkowe funkcje. Wyposa-

żony jest w klawisze funkcyjne, tylną i przednią kamerę, porty 

USB C i USB 3.0. Zarówno wersja Windows jak i Android posiadają 

nowoczesne funkcje bezpieczeństwa, takie jak TPM 2.0, opcjonalny 

czujnik linii papilarnych oraz inne sprzętowe i programowe funkcje 

bezpieczeństwa. Poprzez Bluetooth 4.2, dwuzakresową sieć WLAN 

802.11ac i 4G LTE ze zintegrowanym GPS, użytkownicy mogą nieza-

wodnie komunikować się ze swoimi kolegami nawet w najbardziej 

odległych miejscach. Ponadto dostępne są funkcje opcjonalne, takie 

jak skanery kodów kreskowych 2D, NFC, RFID i połączenie Ethernet. 

L110 gwarantuje również maksymalną funkcjonalność dzięki kom-

patybilności szerokiej gamy akcesoriów, w tym ergonomicznego 

uchwytu, antyrefleksyjnej folii ochronnej i bezpiecznych stanowisk 

dokowania pojazdów.

Cechy Rocktab L110
• Solidny, przemysłowy tablet 10,1"″do zastosowań profesjonalnych

• Odporny na zarysowania, szczególnie jasny wyświetlacz do 

pracy na zewnątrz

• Wymienna bateria 37 Wh na maksymalnie 10 godzin pracy

• Idealny do pracy w trudnych warunkach, ponieważ jest wodosz-

czelny i pyłoszczelny.

• Odporność na wstrząsy, wibracje i upadki zgodnie z normami 

wojskowymi

• 10-punktowy ekran wielodotykowy, może być obsługiwany rów-

nież w rękawiczkach i podczas deszczu

• Zaawansowane opcje procesorów firmy Intel® i Qualcomm®.

• Pełna wydajność – z systemem Windows 10 lub Android 9

• Złącze USB 3.0 i USB typu C

• Zintegrowany GPS do pozycjonowania

• Zawsze połączone z dwuzakresową siecią WLAN 802.11 a/b/g/n/

ac, szybkie połączenie internetowe 4G LTE, Bluetooth 4.2

• Kamery o wysokiej rozdzielczości dla ostrych obrazów

• Gniazdo kart Micro SD

• Zintegrowany TPM 2.0 – Hardware-based tamper protection 

(wersje dla Windows)

• Opcjonalnie zawiera NFC, RFID, czytnik kart inteligentnych, 

skaner kodów kreskowych 2D, czujnik linii papilarnych

Dostępne stacje dokujące i inne akcesoria

– Coraz więcej tabletów jest 

wykorzystywanych w przemyśle 

i produkcji, ale często nie są one 

przeznaczone do użytku na zewnątrz 

i w trudnych warunkach – mówi 

Markus Nicoleit, dyrektor general-

ny firmy WEROCK. – Rocktab L110 

jest gotowy na wszystkie wymagania 

dzięki wygodnym funkcjom logistycz-

nym i jasnemu wyświetlaczowi, który 

można odczytać w świetle słonecz-

nym – kontynuuje Nicoleit.

Podobnie jak wszystkie produk-

ty firmy, ślad węglowy tabletek, 

który nieuchronnie wynika 

z produkcji i transportu, jest w pełni zrównoważony przez projekty 

klimatyczne zgodnie ze Złotym Standardem WWF.

Rocktab L110 jest dostępny natychmiast i można go kupić 

bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów dystrybucyjnych. 

W celu rozszerzenia sieci sprzedaży, zainteresowane domy syste-

mowe mogą skontaktować się z firmą WEROCK w celu rejestracji 

partnera. WEROCK oferuje swoim partnerom ekskluzywną usługę 

premium obejmującą cały zakres usług, jak również konkurencyj-

ne warunki. Oprócz L110, firma już w listopadzie zaprezentowała 

Rocktab X550, w pełni wytrzymały notebook.

Źródło: WEROCK

Więcej na www.gmech.pl
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Y OKI Europe  wprowadza Business Agility Pack dla wybranych drukarek

Firma OKI Europe oferuje klientom bezpłatny pakiet Business 

Agility Pack o wartości około 2200 PLN w ramach kampanii „Adapt 

Today”. Oferta jest kolejnym krokiem w nieustających wysiłkach 

firmy OKI Europe mających na celu pomoc firmom i organizacjom 

w dostosowaniu się do zmian wywołanych pandemią koronawirusa 

i reagowaniu na nie.

Pakiet Business Agility Pack obejmuje oprogramowanie i zasoby, 

które umożliwiają organizacjom szybkie dostosowanie oznako-

wania i komunikacji wizualnej do zmieniających się warunków, 

takich jak wytyczne rządowe lub trendy rynkowe i społeczne, bez 

konieczności polegania na zewnętrznych dostawcach. Oferta jest 

dostępna dla nowych klientów po zakupie, kwalifikującej się w ra-

mach kampanii, drukarki kolorowej OKI i zestawu oryginalnych 

tonerów CMYK firmy OKI wraz z rozszerzoną 3-letnią gwarancję 

po rejestracji produktu. Klienci posiadający już kolorową drukarkę 

OKI mogą skorzystać z pakietu przy zakupie zestawu oryginalnych 

tonerów CMYK firmy OKI.

Pakiet Business Agility Pack obejmuje bezpłatną sześciomie-

sięczną subskrypcję usługi The Design Hub i ABBYY FineScanner 

Premium, nośniki do zastosowań dla poszczególnych sektorów oraz 

dostęp do szablonów i grafik.

Usługa The Design Hub, obsługiwana przez firmę Shoppa, to 

kreatywne oprogramowanie, które zapewnia firmom kompleksową 

obsługę wszystkich ich potrzeb w zakresie projektowania i druko-

wania, umożliwiając tworzenie i drukowanie profesjonalnej jakości, 

w pełni spersonalizowanej komunikacji wizualnej i materiałów 

marketingowe za pomocą kilku prostych kliknięć. Dzięki niestan-

dardowym plikom multimedialnym/profilom nośników, osadzonym 

w ustawieniach drukowania The Design Hub, użytkownicy mogą 

natychmiast drukować na różnych typach i rozmiarach nośni-

ków za pomocą jednego przycisku – nie trzeba być specjalistą. 

The Design Hub pozwala również użytkownikom monitorować 

poziom materiałów eksploatacyjnych podłączonych drukarek OKI 

i otrzymywać automatyczne powiadomienia o konieczności zakupu 

nowych materiałów eksploatacyjnych. Dzięki linkom do autoryzo-

wanych partnerów firmy OKI, odbiór materiałów eksploatacyjnych 

jest równie prosty co ich zakup, co pozwala na nieprzerwane i bez-

problemowe drukowanie.

ABBYY FineScanner to pierwszy inteligentny skaner mobilny 

wykorzystujący sztuczną inteligencję, który umożliwia skanowanie 

papierowych dokumentów, takich jak paragony, faktury oraz bony 

sprzedażowe, i uzyskiwanie doskonałych kopii cyfrowych do drukowa-

nia i przechowywania. Dzięki temu wybrana drukarka OKI jest wypo-

sażona w inteligentne funkcje skanowania, co eliminuje konieczność 

inwestowania w duży skaner biurkowy lub urządzenie wielofunkcyjne.

Pakiet zawiera także różne nośniki do zastosowań charaktery-

stycznych dla danego sektora oraz dostęp do wielu różnych szablo-

nów i grafik, co pomaga firmom w szybkim dostosowaniu oznako-

wania i komunikacji, pozwalając uniezależnić się od kosztownych 

i nieterminowych usług dostawców zewnętrznych.

– Od początku pandemii skupiliśmy się na pomocy przedsiębiorstwom 

i organizacjom w dostosowaniu się do codziennych wyzwań, przed który-

mi stoją. Obejmuje to pomoc w reagowaniu na zmieniające się wyma-

gania klientów poprzez oferowanie nowych usług, a także zapewnienie 

zaangażowania i bezpieczeństwa klientów przy jednoczesnym przestrze-

ganiu zmieniających się oficjalnych wytycznych — mówi Pamela Gho-

sal, dyrektor generalna ds. komunikacji marketingowej w regionie 

EMEA w firmie OKI Europe Ltd. – W ciągu ostatnich 6 miesięcy nasze 

bezpłatne oznakowania i grafiki dotyczące dystansu społecznego pomogły 

ponad 700 firmom w bezpiecznej i efektywnej pracy. Rozumiemy trudno-

ści, z jakimi borykają się firmy, i jesteśmy zaangażowani we wspieranie 

jeszcze większej liczby firm w ramach kampanii „Adapt Today”. Niemal 

80% działalności biznesowej zostało zakłócone przez pandemię koronawi-

rusa1, dlatego umiejętność szybkiego dostosowania się do nadchodzących 

wydarzeń ma kluczowe znaczenie dla przetrwania. 

Źródło: OKI

Brother prezentuje wydajne i trwałe drukarki dla przemysłu z serii TJ

Firma Brother rozszerza swoje portfolio 

o drukarki etykiet z serii TJ dedykowane 

przemysłowi. Te wytrzymałe urządzenia 

obsługują długie taśmy termotransferowe, 

zapewniając przy tym trwałe oznaczenia i 

wysoką wydajność.

Modele TJ-4020TN, TJ-4120TN, TJ-4021TN 

oraz TJ-4121TN to kompaktowe, stacjonarne 

drukarki etykiet, które wyróżniają się wytrzy-

małą konstrukcją i odpornością na trudne 

warunki. Urządzenia z serii TJ umożliwiają 

druk termiczny i termotransferowy. Taśmy ter-

motransferowe o długości 450 m zmniejszają 

liczbę przestoi, dzięki czemu świetnie spraw-

dzą się w sektorze produkcji i przemysłu.

Drukarki TJ-4020TN i TJ-4021TN umoż-

liwiają prędkość druku nawet do 254 mm/s 

(10 ips), a TJ-4120TN oraz TJ-4121TN – 178 

mm/s (7 ips). Rozdzielczość modeli TJ-

-4020TN i TJ-4021TN wynosi 203 dpi, a TJ-

-4120TN oraz TJ-4121TN – 300 dpi.

Modele serii TJ obsługują różne języki 

poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2. 

Dodatkowo wskaźniki LED lub ekrany 

dotykowe zapewniają maksymalny komfort 

użytkowania. Urządzenia gwarantują łatwą 

obsługę dzięki różnym opcjom komunikacji: 

USB, host USB, port szeregowy, Ethernet oraz 

Wi-Fi (opcjonalnie), przez co możliwe jest 

tworzenie szybkich wydruków.

Drukarki etykiet z tej serii mogą zostać 

wyposażone w odklejak etykiet i obcinak, co 

znacznie przyspiesza pracę.

Drukarki serii TJ są objęte 3-letnią gwa-

rancją. Więcej szczegółów i kompletna spe-

cyfikacja techniczna urządzenia dostępne są 

na stronie www.brother.pl.

Źródło: Brother
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Olej Jenbacher N Oil 40 został opracowany w celu spełnienia zmie-

niających się potrzeb w zakresie smarowania silników zasilanych 

gazem ziemnym. Produkt ten zapewnia wydłużony czas pracy 

i wyższą niezawodność silnika, co prowadzi do zwiększenia mocy 

i pozwala osiągać dodatkowe przychody. Korzyści płynące z nowej 

technologii obejmują podwyższone wartości graniczne dla oleju, 

zapewniające dłuższe okresy pomiędzy jego wymianami, bez obni-

żania poziomu ochrony najważniejszych części silnika.

Rozwiązanie myPlant Asset Performance Management firmy 

INNIO służy do monitorowania zużycia oleju, temperatury spalin 

i okresów pomiędzy wymianami oleju, zapewniając pełną ofertę 

analiz oleju, porad specjalistów ds. technicznych i badań boro-

skopowych w ramach programu Mobil Serv. Analizy pomagają 

przewidzieć okres trwałości oleju oraz zapewnić wysoką wydajność 

i ochronę silnika gazowego, co pomaga obniżyć całkowite koszty 

eksploatacji nawet o 30%.

– Jenbacher N Oil 40 był poddawany próbom w ramach długotermi-

nowego programu testów w wielu lokalizacjach, na przykład na niemiec-

kim uniwersytecie, w zakładzie produkcyjnym w Rosji oraz w szklarni 

w Wielkiej Brytanii – mówi Andreas Kunz, Chief Technology Officer 

z INNIO Group. – Ten wysokiej jakości środek smarny został przetesto-

wany i sprawdzony w najbardziej wymagających warunkach w kilku 

typach silników Jenbacher. Nowy olej wykazał swoje możliwości w każ-

dym przypadku, pomagając zoptymalizować zużycie oleju, zmniejszyć 

ilość odpadów i obniżyć koszty części zamiennych.

– Inżynierowie ExxonMobil i INNIO przeanalizowali wymagania 

w zakresie smarowania silników gazowych INNIO Jenbacher podczas 

ponad 160 000 godzin testów w rzeczywistym środowisku pracy z wy-

korzystaniem różnych układów i silników. To pozwoliło opracować nowy 

olej Jenbacher N Oil 40, który przyczynia się do podwojenia żywotności 

oleju i filtra – dodaje Elisabetta Scossa, Europe Energy Manager 

w ExxonMobil. – Operatorzy docenią fakt, że jeden środek smarny może 

być stosowany w całej gamie silników Jenbacher zasilanych gazem ziem-

nym, umożliwiając optymalizację kosztów magazynowania w firmach, 

które korzystają z wielu rodzajów silników Jenbacher.

Więcej informacji na stronie innio.com/engineoil i www.Jenba-

cherNOil40.com

Źródło: ExxonMobil

ExxonMobil i INNIO wprowadzają olej Jenbacher N Oil 40 do silników 
gazowych Jenbacher

Aplikator etykiet do pracy w trudnych warunkach otoczenia

Automatyczna aplikacja etykiet zarówno w obszarze produk-

cyjnym, jak i logistycznym często wykonywana jest w trudnych 

warunkach otoczenia. To problem, z którym na co dzień boryka się 

wiele firm. Do znacznych utrudnień możemy zaliczyć wilgotność 

powietrza w pomieszczeniu, duże zapylenie, czy chociażby możli-

wość zachlapania urządzenia aplikującego etykiety wodą lub inną 

cieczą. Jak łatwo zauważyć – zwykły aplikator etykiet nie sprawdzi 

się podczas pracy w takich warunkach. Dzieje się tak, ponieważ 

nieszczelności obudowy i standardowe rozwiązania konstrukcyjne 

w krótkim czasie mogą spowodować poważne i kosztowne uszko-

dzenie aplikatora. Na rynku znajdziemy jednak aplikatory etykiet 

do pracy w tzw. trudnych warunkach otoczenia. A co warto o nich 

wiedzieć? I czym kierować się wybierając aplikator etykiet?

Aplikator etykiet do zadań specjalnych
Od marca 2020, kiedy w Polsce wybuchła epidemia korona wirusa 

wiele firm zdecydowało się na przeprowadzanie regularnych dezyn-

fekcji linii produkcyjnych z użyciem strumieniowych rozpylaczy 

środków bakterio- i wirusobójczych. W branży spożywczej mycie 

i dezynfekcja linii produkcyjnej są jednak standardowo realizowa-

nymi czynnościami. Każdorazowe zabezpieczenie, często w spo-

sób prowizoryczny urządzeń i maszyn wchodzących w skład linii 

produkcyjnej, może być czasochłonne 

i nieskuteczne. W rezultacie dochodzi 

do postępującej degradacji mechani-

zmów aplikatora, która zakończy się 

drogim serwisem lub nieopłacalną 

naprawą.

Label-Aire
Dobrym przykładem pyłoszczelnych 

i zabezpieczonych przed strumie-

niami wody aplikatorów etykiet do pracy w trudnych warunkach 

jest aplikator etykiet Label-Aire. Firma wprowadziła do oferty serię 

automatycznych aplikatorów etykiet bezsprzecznie cechujących się 

podwyższoną odpornością na wpływ trudnych warunków otocze-

nia. – Klasa IP65 przypisana tym urządzeniom odpowiada ich całkowi-

tej pyłoszczelności oraz ochroną przed strumieniami wody pod niskim 

ciśnieniem. W efekcie sprawdzą się zarówno w firmach, które wdrożyły 

procedury regularnej dezynfekcji, jak i w tych, które z zasady robią to 

w ramach podstawowej działalności – tłumaczy Michał Wąs z Etisoft, 

firmy, która odpowiada za dystrybucję aplikatorów na polskim 

rynku.

Linia automatycznych aplikatorów
Linia automatycznych aplikatorów obejmuje urządzenie 3415-

HE aplikujące etykietę w sposób liniowy oraz 3411-HE i 3414-HE 

aplikujące etykiety pneumatycznie. Odporna na wilgoć obudowa 

chroni krokowy silnik zwijający podkład etykiet oraz elementy 

pneumatyki. Elektronika aplikatorów została wyeksportowana do 

zewnętrznej szczelnej skrzynki ze stali nierdzewnej mającej rów-

nież wszystkie potrzebne gniazda i przyłącza.

Prędkość etykietowania do 38,1 m/min lub do 50,8 m/min 

gwarantuje szybkie i dokładne nakładanie etykiet. System ASF 

(Automatic Speed Follow) w połącze-

niu z enkoderem zapewnia aplikację 

etykiet bez zmarszczek nawet na 

wymagających kształtach i powierzch-

niach produktów. Opcjonalne dołoże-

nie drukarki typu Hot Stamp umożli-

wia nanoszenie na etykietę krótkich 

informacji typu waga produktu lub 

data jego produkcji.

Źródło: Commplace
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wymagających zastosowań
Chwytak równoległy 2FG7 OnRobot do pomieszczeń czystych, 

z certyfikatem IP67, jest najnowszym dodatkiem do gamy całkowi-

cie elektrycznych, inteligentnych chwytaków.

OnRobot wprowadził na rynek 2FG7 – kompletny, niedrogi, 

prosty w obsłudze i błyskawicznie gotowy do pracy chwytak rów-

noległy, przeznaczony także do pomieszczeń czystych. Chwytak 

2FG7 opracowano na potrzeby przedsiębiorstw różnej wielkości 

i charakteryzuje się on wyjątkowo krótkim czasem wdrożenia. 

Chwytak zaprojektowano do obsługi wymagających ładunków – 

nawet w ograniczonych przestrzeniach. 2FG7 doskonale sprawdzi 

się w produkcji krótkoseryjnej o wysokim stopniu zróżnicowania. 

Umożliwia szybki zwrot z inwestycji w wielu aplikacjach, w tym 

w obsłudze maszyn, przenoszeniu materiałów i montażu.

– Nasi klienci pytali o możliwość wprowadzenia do oferty chwytaka 

równoległego do obsługi ładunków o masie powyżej 6 kg, bez uszczerb-

ku dla łatwości obsługi, jakiej użytkownicy oczekują od rozwiązań 

OnRobot. Połączenie siły, funkcjonalności i łatwości programowania 

z małym rozmiarem, sprawia, że 2FG7 jest dużym wsparciem produkcji 

– mówi Enrico Krog Iversen, prezes OnRobot.

Maksymalne obciążenie użytkowe wynosi 11 kg, zewnętrzny 

zakres chwytu do 74 mm, a siła chwytu mieści się w zakresie 

20–140 N. Wszechstronny chwytak 2FG7 z łatwością poradzi sobie 

z ciężkimi, nieporęcznymi ładunkami. Choć 2FG7 jest mniejszy od 

chwytaków OnRobot RG2 i RG6 – a jednocześnie od nich silniej-

szy – dzięki swoim wymiarom (156 × 158 × 180 

mm) bardzo dobrze sprawdza się w ograniczonej 

przestrzeni roboczej. To ważna zaleta w zakła-

dach produkcyjnych, w których każdy centymetr 

powierzchni jest na wagę złota, oraz tam, gdzie 

pole manewru jest niewielkie.

– Koszty komponentów sprzętowych robotów 

spadły w ostatnich latach, ale nie przełożyło się 

to na korzyści dla mniejszych firm produkcyjnych. 

Zdecydowana większość urządzeń peryferyjnych 

robotów przemysłowych jest nadmiernie skompli-

kowana, a wdrożenie czasochłonne – OnRobot to 

zmienia – dodaje Enrico Krog Iversen.

Bezproblemowa integracja 2FG7 z gamą pro-

duktów OnRobot i kompatybilność ze wszystkimi 

głównymi robotami współpracującymi i lekkimi 

robotami przemysłowymi umożliwia producen-

tom szybką i prostą konfigurację stanowiska. 

Łatwość obsługi 2FG7 zapewnia wgląd podczas procesu wdrażania, 

znacząco zmniejsza zapotrzebowanie na niestandardowe części 

i skraca okres zwrotu z inwestycji. Wdrożenie ułatwiają także 

funkcje inteligentnego sprzężenia zwrotnego, w tym wykrywanie 

chwytu i jego utraty.

Certyfikacja dla pomieszczenia czystego
2FG7 jest przygotowany do pracy w trudnych warunkach produk-

cyjnych. Poza certyfikatem IP67 posiada również certyfikat pracy 

w pomieszczeniach czystych (klasa ISO 5), który jest wymagany 

w wielu zastosowaniach w przemyśle farmaceutycznym i elek-

tronicznym. Jest również zgodny z normą ISO/TS 15066 dotyczącą 

oceny ryzyka związanego z przestrzenią roboczą.

2FG7 jest zasilany zintegrowanym silnikiem elektrycznym, co 

zapewnia szereg korzyści w porównaniu z systemami chwytako-

wymi opartymi na układach pneumatycznych. Użytkownicy 2FG7 

mogą łatwo zaprogramować ustawienia siły, prędkości i skoku za 

pomocą intuicyjnego interfejsu oprogramowania. Chwytak dosko-

nale nadaje się do krótkoseryjnej – umożliwia szybką regulację 

ustawień w zależności od obsługiwanych części.

Precyzja zapewniona przez silnik elektryczny 2FG7 pozwala na 

uzyskanie rozdzielczości pozycji palców wynoszącej 0,1 mm i czasu 

chwytania 200 mm/s. Dla użytkowników końcowych możliwość 

precyzyjnej regulacji skoku, zasięgu i pozycji palców oznacza ela-

styczność w szerokim zakresie aplikacji.

Standardowe chwytaki pneumatyczne cha-

rakteryzują się ograniczoną kontrolą siły i niską 

rozdzielczością poprzez regulację ciśnienia 

powietrza. Ponadto systemy pneumatyczne nie 

oferują inteligentnego wykrywania uchwytu 

i mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza 

poprzez uwalnianie zanieczyszczeń do środowi-

ska pracy.

– Nadrzędnym celem OnRobot jest demokratyza-

cja automatyzacji poprzez dostarczanie producentom 

niezależnie od ich wielkości rozwiązań niedrogich, 

łatwych w użyciu i błyskawicznie gotowych do pracy. 

Chwytak równoległy 2FG7 jest cennym dodatkiem 

do rodziny produktów OnRobot działających na 

zasadzie podłącz i produkuj – podkreśla  Enrico 

Krog Iversen.

Źródło: OnRobot
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Więcej na www.gmech.pl

Dassault Systèmes przedstawia SOLIDWORKS 2021, najnowszą 

wersję swojego portfolio aplikacji do projektowania i inżynierii 3D. 

SOLIDWORKS 2021 rozszerza możliwości i toki pracy w zakresie 

projektowania, dokumentacji, sprawdzania poprawności 

i zarządzania danymi, co znacznie poprawia efektywność 

wykonywanych działań. Użytkownicy 

SOLIDWORKS 2021 mogą również 

rozszerzyć swoje możliwości, łącząc 

się z portfolio 3DEXPERIENCE 

WORKS, aby sprostać większej 

liczbie wyzwań, od projektowania 

po produkcję, i przyspieszyć prace 

nad innowacyjnymi rozwiązaniami 

w środowisku chmurowym.

SOLIDWORKS 2021 zawiera szereg 

usprawnień wydajności oraz roz-

szerzone funkcjonalności, które są 

odpowiedzią na 10 najczęściej oczeki-

wanych ulepszeń, zgłoszonych przez 

społeczność SOLIDWORKS podczas 

wydarzenia 3DEXPERIENCE World 

2020 w lutym 2020 roku. Uspraw-

nienia  wydajności dotyczą projek-

towania części i złożeń, pobierania 

produktów, tworzenia rysunków, grafik i zarządzania danymi w celu 

przyspieszenia operacji na plikach i toków pracy. SOLIDWORKS 

2021 rozszerza funkcjonalności w zakresie uproszczeń dla dużych 

złożeń, bardziej elastycznego projektowania części i wydajniejszej 

symulacji.  Dzięki tym ulepszeniom  wrażenia użytkownika stają 

się jeszcze lepsze, a entuzjaści SOLIDWORKS mogą cieszyć się 

wyjątkowymi możliwościami modelowania złożeń.

Dodatkowo, specjalna edycja SOLIDWORKS połączona 

z platformą 3DEXPERIENCE jest teraz dostępna w trzech pakietach, 

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional i Premium, 

które zawierają aplikacje SOLIDWORKS w odpowiadających 

im wersjach desktopowych. Dzięki temu połączeniu klienci 

SOLIDWORKS korzystają z tych samych aplikacji desktopowych, 

na których od lat polegają przy projektowaniu i opracowywaniu 

nowych rozwiązań dla swoich klientów, jednocześnie korzystając 

z zalet platformy cyfrowej: ulepszonej współpracy i zwiększonej 

mobilności. Wersja SOLIDWORKS połączona z platformą 

3DEXPERIENCE zawiera wbudowane zarządzanie danymi, 

eliminujące problem nieaktualnych lub utraconych plików oraz 

zapewnia automatyczną aktualizację oprogramowania i danych. 

Wszyscy użytkownicy pracują na tej samej wersji i mogą 

korzystać ze  wszystkich zaawansowanych aplikacji z portfolio 

3DEXPERIENCE WORKS. Oferta 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 

obejmuje oparte na chmurze projektowanie przemysłowe 

i mechaniczne, zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych 

i przeznaczone do automatyzacji i współpracy z dowolnego 

miejsca.  – Portfolio aplikacji SOLIDWORKS wspiera miliony 

inżynierów i projektantów na całym świecie w pracach nad najbardziej 

innowacyjnymi rozwiązaniami. Dzięki integracji z chmurową platformą 

3DEXPERIENCE, jedyną dostępną platformą oferującą prawdziwie 

holistyczne wrażenia cyfrowe, dziś oferujemy użytkownikom 

SOLIDWORKS nowy poziom 

współpracy i wymiany doświadczeń. 

Co więcej, dzięki dostępności 

w chmurze, z aplikacji SOLIDWORKS 

mogą powszechniej korzystać małe 

i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), bo 

rozwiązanie zapewnia im bezpieczną 

infrastrukturę i skalowalną moc 

obliczeniową dla złożonych zadań 

symulacyjnych – powiedział Marcin 

Sitkiewicz, SOLIDWORKS Senior 

Territory Technical Manager 

w Dassault Systèmes.

Więcej informacji 

o SOLIDWORKS 2021 od Dassault 

Systèmes: https://www.solidworks.

com/product/whats-new

Źródło: Dassault Systèmes

SOLIDWORKS 2021, dostępne także w nowych pakietach na platformie 
3DEXPERIENCE
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Indeks firm

Raport:  Mierniki cęgowe
W pozostałych działach:

• Charakterystyka tribologiczna olejów

• Łożyska wieńcowe

• Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników  

w dobie pandemii

• Detekcja wycieków

• Filtracja powietrza na hali produkcyjnej (odpylanie,  

wentylacja)

• Technologia VR/AR w zakładzie przemysłowym

Ponadto stałe działy: Aplikacje mobilne, Gadżet dla inżyniera, 

Ciekawostki, Książki

W następnym numerze:
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