
 

STUDIUM PRZYPADKU NR 4 

Projekt badawczo-rozwojowy w firmie dostarczającej 
zaawansowane napędy elektryczne 
Konserwacja predykcyjna i monitorowanie  



1. Kontekst organizacji (wewnętrzny i zewnętrzny) w punkcie wyjścia 

Właścicielem projektu jest rumuńska spółka akcyjna, 
zbudowana w oparciu o potencjał jednego z wiodących 
rumuńskich instytutów badawczych, specjalizującego  
w projektowaniu napędów elektrycznych. Obecnie 
firma projektuje i produkuje urządzenia sterownicze, 
oferując zarówno standardowe jak i indywidualnie 
dostosowane, rozwiązania do regulacji i kontroli 
procesów przemysłowych stosowanych głównie  
w energetyce ( w obszarach: wytwarzanie i dystrybucja 

energii oraz petrochemii, odwierty morskie i lądowe). 
W ramach oferowanych usług firma zapewnia projekt 
rozwiązania, jego przygotowanie a także pomoc 
techniczną podczas eksploatacji. Szczególną rolę  
w firmie pełni dział badawczy, kluczowy w procesie 
opracowywania optymalnych (zarówno z punktu 
widzenia kosztów jak i technologii) rozwiązań 
projektowych, następnie testowanych  
i certyfikowanych dla różnych środowisk. 

Rys 1. Przykłady napędów elektrycznych/szaf sterowniczych produkowanych przez Firmę R. 

2. Działania inicjujące zmianę w kierunku Przemysłu 4.0 

W tym przypadku projekt i pilotażowe wdrożenie 
rozwiązania Industry 4.0 nie było podyktowane żadną 
pilną potrzebą rynkową, ale raczej przyjętym przez 
firmę filozofią ciągłego doskonalenia. Większość 
produktów firmy jest zaawansowana, unikalna i oparta 
na opatentowanych rozwiązaniach. Ze względu na swój 
zaawansowany profil badawczy, firma zdecydowała się 
na wdrożenie pilotażowe, ale z szeroko zakrojonymi 
działaniami badawczymi i dostosowawczymi wobec 
istniejącego rozwiązania (Upkip), które później pozwoli 

na pełnoskalowe wdrożenie zaadoptowanego  
rozwiązania. Głównym przedmiotem zainteresowania 
projektu jest wykorzystanie rozwiązań przemysłu 4.0  
w obszarze konserwacji predykcyjnej. 

Projekt został sfinansowany przez Program ERA-NET 
MANUNET i był realizowany w konsorcjum rumuńsko-
norweskim (w tym właściciel UpKip i Norweski Instytut 
Badawczy). 

                 



3. Elementy zmiany (zmiany strukturalne, zasoby, definicja projektu, trudności) 

Głównym celem projektu było przeprowadzenie działań 
badawczo-rozwojowych, symulacji oraz wdrożenia 
rozwiązań w zakresie inteligentnej, opartej  
o technologie chmurowe, konserwacji predykcyjnej. 
Rezultatem projektu było zatem wypracowanie nowych 
modeli efektywności produkcji opartych na danych  
w przedsiębiorstwie. W ramach projektu udało  
się połączyć systemy zarządzania (ERP) z terenowymi 
danym operacyjnymi, dostosowując w ten sposób 

harmonogramy produkcji do działań konserwacyjnych /
utrzymania. 
Algorytmy uczenia maszynowego analizują  
pozyskiwane dane i proponują zarówno działania 
prewencyjne, jak i optymalizacyjne przed 
wystąpieniem awarii maszyny, dążąc w ten sposób do 
osiągnięcia zerowego czasu przestoju, wyeliminowania 
wadliwej produkcji, a w efekcie końcowym także 
poprawy wyników środowiskowych przedsiębiorstwa. 

Projekt obejmował dwa główne etapy: 

1. Badawczo-rozwojowy, w ramach którego opracowano model inteligentnej konserwacji w przedsiębiorstwie, 
zebrano i przetestowano wymagania dotyczące oprogramowania, opracowano i zweryfikowano rozwiązania w 
zakresie gromadzenia danych (czujniki i łączność). 

2. Pilotażowy, obejmujący wdrożenie rozwiązania Industry 4.0 w dwóch zakładach produkcyjnych. 

Cele sformułowane w Projekcie, wynikające z wdrożenia inteligentnych praktyk utrzymania, zasilanych przez 
przystosowany UpKip, gdzie do osiągnięcia jest: 

• do 5% redukcja zużycia energii; 

• do 5% większa dostępność maszyny; 

• do 10% redukcja zużycia cieczy chłodząco-smarujących; 

• do 2,5% zmniejszenie zużycia materiałów odpadowych; 

• do 12% skrócenie czasu konserwacji. 

Zespół projektowy składa się z 4 doświadczonych pracowników naukowych, kierowanych przez zmotywowaną Starszą 

Inżynier ds. Badań (z tytułem doktora nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki, uzyskanym w 2007 roku). 



4. Opis wybranego elementu realizacji 

Celem projektu było opracowanie koncepcji  
inteligentnej konserwacji dla klienta i wdrożenie jej w 
dwóch zakładach produkcyjnych w celu weryfikacji 
rozwiązania. Projekt został oparty na UpKip – 
plagormie chmurowej, bazującej na Azure PaaS, która 
do analizy pozyskiwanych w czasie rzeczywistym 
danych o produkcji, wykorzystuje takie usługi jak Azure 
IoT Edge, IoT Hub, Funcjons, Service Bus, Resource 
Manager, API Management, Logic Apps, Azure SQL, 
Azure Compute i Microson Power BI. Kluczowe miejsce 
w architekturze zajmują również narzędzia i aplikacje 
open-source, takie jak InfluxDB i Grafana, służące do 
przechowywania i wizualizacji danych szeregów 
czasowych. 
 
 

Rys 2. Schemat przepływu danych  

Opracowane rozwiązanie zostało wdrożone w dwóch zakładach produkcyjnych, w których pozyskano do plagormy 
dane: 

1) w 1. lokalizacji: z 5 maszyn, 2 robotów i jednego  
systemu wewnętrznego, 

2) w 2. lokalizacji: z 2 maszyn (Emco Maxxturn 65  
[i DMG Mori CMX600V - na zdjęciu obok])  
oraz systemu wewnętrznego.                     

 

Podłączenie urządzeń było możliwe dzięki  
wykorzystaniu bibliotek firm trzecich do 
niskopoziomowej komunikacji z maszynami, która 
pozwala na dostęp do danych z czujników, w które 
maszyny są już wyposażone. Podczas realizacji 
projektu na maszynach w obu środowiskach zostały 
zamontowane także zewnętrzne czujniki - zarówno  
w celu doposażenia starszych maszyn, z którymi  
nie można nawiązać komunikacji, jak i nowych, które 
nie dostarczają wymaganych informacji, a które mogą 
być przydatne do osiągnięcia celów projektu (np. 
temperatura w pomieszczeniu, temperatura cieczy 
chłodzącej, zużycie energii, drgania poszczególnych 
urządzeń będących częścią maszyny (np. pompy 
układu chłodzenia)). Rys. 2. Schemat połączeń czujników



 

 

Wszystkie dodatkowo zamontowane czujniki  
monitorują krytyczny obszar systemu. Z zasady czujniki 
te muszą mieć nieinwazyjny sposób montażu. Na 
kolejnym rysunku pokazano orientacyjny czujnik 
przepływu ciepła, wykorzystywany do nadzoru  
i alarmów. Jest on montowany po prostu na 
zewnętrznej stronie rury (zaciskany na rurach 
zewnętrznych). Dzięki wbudowanemu rejestratorowi 
danych i bezprzewodowej łączności radiowej jest 
bardzo łatwy do zainstalowania i skonfigurowania do 
monitorowania online. Mierzy temperaturę rur  
i wskazuje przepływ ciepła w rurach głównego układu 
chłodzenia maszyny Emco Maxxturn 65+. 

 

Dokładny pomiar temperatury czynnika chłodniczego  
w układzie chłodzenia ma ogromne znaczenie  
w diagnostyce systemu. Niespójne lub nieprawidłowe 
odczyty temperatury w przewodach cieczy i ssących 
układu klimatyzacji mogą prowadzić do błędnej 
diagnozy i obniżenia wydajności pracy. Problemy  
z układem chłodzenia i przegrzanie mogą wyrządzić 
wiele szkód, a uszkodzenia silnika mogą wystąpić już 
przy pierwszym przegrzaniu. Awaria systemu 
chłodzenia CNC może mieć poważne konsekwencje dla 
maszyny i może wymagać jej natychmiastowego 
wyłączenia. 

Innym_krytycznym odkrytym obszarem była  
hydraulika, której awaria może w oczywisty sposób 
prowadzić do przestoju maszyny. Wiedza na temat 
normalnej temperatury pracy układu hydraulicznego 
oraz rygorystyczne zbieranie danych stanowiły część 
projektu. Wskazanie możliwej awarii może pozwolić 
na zaprogramowanie interwencji, która w miarę 
możliwości nie zakłóci harmonogramu produkcji lub 
będzie miała jak najmniej negatywnych skutków. Ze 
względu na powtarzające się w przeszłości sytuacje 
awaryjne, do monitorowania poziomu drgań pompy 
układu chłodzenia wybrano Emco Maxxturn 65. 



Efektywność konserwacji predykcyjnej zapewnia pozyskiwanie i kontrola danych w czasie rzeczywistym, co pozwala 
ocenić prawdopodobieństwo ich awarii w najbliższej przyszłości i podjąć działania w celu uniknięcia jej skutków. 
Zastosowane rozwiązanie zakłada także proaktywne podejście do konserwacji, które koncentruje się na 
monitorowaniu i usuwaniu pierwotnych przyczyn awarii urządzeń oraz samouczącym się nadzorze. Pilotaż pozwolił 
na dostosowanie plagormy i sprzętu monitorującego do potrzeb właściciela i przygotowanie rozwiązanie do 
wdrożenia na poziome całej firmy. 

5. Proponowane wdrożenie na pełną skalę 

Skalowalność opracowanego rozwiązania jest jego mocną stroną, zgodną z koncepcją Przemysłu 4.0. Dzięki 
wykorzystaniu funkcjonalności konserwacji predykcyjnej i prewencyjnej, przedsiębiorstwa będą mogły: 

• usprawnić harmonogramy planowania produkcji i wykorzystanie maszyn, 

• ograniczyć nieplanowane przerwy w produkcji, spowodowane nieprzewidywalnymi awariami maszyn, 

• ograniczać straty materiałowe i wyeliminować błędy produkcyjne, 

• wydłużyć żywotność maszyn i obrabiarek, 

• ograniczyć zużycie wody, lubrykantów, energii i innych materiałów produkcyjnych. 

Wdrożenie na pełną skalę będzie obejmowało dwa główne obszary: 

• Skalowanie do 2 innych linii montażowych i całkowitej powierzchni obiektu 

• Dalsze prace nad komunikacją i alarmami oraz dostosowaniem do potrzeb użytkowników (moduły analityczne  
z wbudowaną wiedzą ekspercką w celu przetwarzania danych i wspierania procesu decyzyjnego; konfigurowalne 
pulpity z KPI linii produkcyjnej dla wydajności na poziomie zakładu, maszyny, operatora i zlecenia, zabezpieczenia 
dostępu w oparciu o role i użytkowników dla każdego modułu funkcyjnego i na poziomie środowiska. 



 

 
 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań 
Przemysłu 4.0, który korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro 
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  
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