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Wykrywanie  
niebezpiecznych gazów 
w celu poprawy bezpieczeństwa  
i zmniejszenia emisji

W artykule opisujemy, jak jedna uniwersalna technologia detekcji pomaga chronić ludzi 
i zakłady przemysłowe, jednocześnie umożliwiając wykrywanie emisji ulotnych gazów 
cieplarnianych.

J
ednym z  utrzymujących się zagrożeń występują-
cych w  zakładach i  instalacjach naftowych oraz 
gazowych, w  obszarach upstream (poszukiwa-
nia i  wydobycie), midstream (transport, maga-
zynowanie i  wstępny przerób) oraz downstream 

(przetwórstwo i  dostawa gotowych produktów węglopo-
chodnych) jest wydostawanie się różnego rodzaju gazów do 
otaczającej atmosfery przez nieszczelności w  rurach oraz 
innych elementach instalacji. Niebezpieczeństwo w  tym 
kontekście związane jest z  faktem, że wiele z  tych gazów 
jest palnych, toksycznych lub ma jednocześnie obie te wła-
ściwości. Ulatniająca się para wodna i  sprężone powietrze 
także stanowią pewne niebezpieczeństwo i  z  pewnością 
oznaczają marnowanie energii, jednak takie gazy jak mię-
dzy innymi metan lub siarkowodór mogą być śmiertelnie 
groźne w przypadku wdychania, a także powodować pożary 
i wybuchy.

Te ulotne gazy, nawet jeśli nie powodują bezpośrednich 
szkód u pracowników lub innych niepożądanych następstw, 
są emisjami nieprzetwarzanymi i  niemierzonymi. Tracony 
w  ten sposób metan oznacza straty finansowe, jednak jest 
on także ważnym gazem cieplarnianym (GHG), przyczynia-
jącym się do powstawania zmian klimatycznych. Jeśli nawet 
jakaś firma przemysłowa uważa, że może tolerować nega-
tywne skutki finansowe emisji gazów, a lokalny urząd ochro-
ny środowiska nie wie o tej emisji, to pozostaje to w jawnej 
sprzeczności z postawą tej firmy, jeśli twierdzi ona, że podej-
muje poważne wysiłki na rzecz poprawy zrównoważonego 
rozwoju. Każdy zakład powinien wykrywać i  kontrolować 
takie problemy nie tylko ze względu na odpowiedzialność 
środowiskową, ale również po to, aby uniknąć potencjalnej 
eskalacji emisji, co doprowadzi do poważniejszej sytuacji.

W tym artykule zbadamy, w jaki sposób gazy wydostają 
się na zewnątrz i pokażemy, jakie metody mogą być wyko-

rzystane do wykrywania tych wycieków. Miejmy nadzieję, 
że podane informacje pomogą w zapobieganiu sytuacjom, 
gdy wycieki staną się niebezpiecznym problemem. 

Przyczyny wycieków gazów
Nieszczelności wynikają z wielu różnych przyczyn zależnie 
od warunków operacyjnych oraz środowiska.
 •  Główną przyczyną źródłową jest korozja, często 

spowodowana kondensacją wody i  kwaśnych gazów 
w  rurociągach i  zbiornikach. Substancje te atakują 
metal od wewnątrz.

 •  Wibracje mogą powodować poluzowanie śrub koł-
nierzowych i połączeń gwintowych (np. złączy).

 •  Przesuwające się fundamenty lub podpory urządzeń 
obciążają rurociągi i złącza.

 •  Niewłaściwa konserwacja zaworów zmniejsza działa-
nie uszczelniające szczeliwa lub samego gniazda. 

 •  Połączenie czynników takich jak korozja atakująca 
strefy wpływu ciepła w pobliżu spoin rur, może spo-
wodować otwarcie pęknięcia, gdy zmiana fizyczna lub 
zmiana temperatury zwiększą naprężenie.

W każdym z opisanych przypadków powstaje nieszczel-
ność, a  znajdujący się wewnątrz gaz pod ciśnieniem wy-
dostaje się do otaczającej atmosfery. Najczęściej, uchodząc 
przez otwór, wydaje on syczący dźwięk, jednak w  hałasie 
panującym w  większości fabryk i  zakładów ludzie mogą 
go nie usłyszeć. Gaz miesza się z otaczającym powietrzem, 
tworząc lokalną chmurę, której stężenie maleje w miarę roz-
przestrzeniania się.

Jeśli chmura ta nie jest przenoszona przez prądy powie-
trza, gaz będzie się unosił lub opadał w zależności od jego 
ciężaru właściwego. Jeśli wyciek znajduje się wewnątrz bu-
dynku, gdzie powietrze jest stosunkowo spokojne, gaz bę-
dzie się rozpraszał wolniej. Gaz cięższy od powietrza, taki 
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jak propan, będzie opadał i gromadził się w zagłębieniach 
i studzienkach. Natomiast lekki wodór będzie się zachowy-
wał odwrotnie. Te czynniki są ważne przy wyborze techno-
logii wykrywania gazu, ponieważ wpływają na rodzaj i miej-
sce zainstalowania czujnika gazu.

Metody wykrywania wycieków gazów
Obecnie powszechnie wykorzystuje się trzy metody wykrywa-
nia wycieków i/lub obecności gazów. Systemy detekcji są prze-

znaczone do instalowania na stałe w  kluczowych miejscach 
i  komunikują się z  większymi systemami bezpieczeństwa 
w celu zautomatyzowania reakcji, a następnie – w większości 
przypadków – podjęcia odpowiednich działań przez operato-
rów.

Metoda pierwsza detekcji gazów (akustyczna) wykorzy-
stuje fakt, że wyciek gazu można wykryć akustycznie za pomo-
cą urządzenia nasłuchowego, dostrojonego do częstotliwości 
ultradźwiękowych (Fot. 1). Za pomocą układu kierunkowych 
czujników ultradźwiękowych można uzyskać wskazanie ogól-
nego kierunku źródła wycieku gazu, jednak operator musi 
samemu znaleźć dokładną lokalizację. Ta metoda wykrywa 
raczej wyciek niż konkretny gaz, więc nie może określić, który 
z gazów jest obecny w otoczeniu. Nie można odróżnić na przy-
kład sprężonego powietrza od siarkowodoru, więc operatorzy 
muszą sami ustalić rodzaj gazu na podstawie informacji, które 
z gazów mogą być obecne w danym miejscu.

Metoda druga (katalityczna) wykorzystuje reakcję che-
miczną palnych węglowodorów w  postaci gazów i  oparów 
z tlenem w obecności katalizatora (Rys. 1). Gdy gaz napotka 
katalizator, reaguje z tlenem atmosferycznym, spalając się bez-
płomieniowo. W  wyniku tego powstaje ciepło, które można 
wykryć za pomocą odpowiedniego elementu pomiarowego. 
Opisywana metoda nadaje się tylko dla czujników punkto-
wych, a  reakcja na gaz jest stosunkowo powolna z  powodu 
bezwładności termicznej. Jednak w  większości zastosowań 
szybkość wykrywania jest wystarczająca.

Metoda trzecia (absorpcyjna) wykorzystuje to, że różne 
gazy pochłaniają światło o określonej długości fal – w zakresie 
ultrafioletu (UV) lub podczerwieni (IR). Gdy światło emito-
wane przed nadajnik w czujniku ulega osłabieniu po dotarciu 
do odbiornika, oznacza to, że najbardziej prawdopodobną 
przyczyną tego jest obecność gazu w powietrzu. Stopień tłu-

Fot. 1. Akustyczny czujnik wycieku gazu, taki jak Incus™ Ultrasonic Gas 
Leak Detector firmy Emerson, potrafi wykryć ultradźwięki powstające 
podczas wycieku i wskazać ogólny kierunek do miejsca awarii.  
 Źródło: Emerson

Rys.1. Detektor gazów palnych 
System Net Safety Millennium™ 
firmy Emerson wykorzystuje dwa 
pelistory: aktywny z katalizatorem 
(ang. active pellistor with catalyst) 
i nieaktywny bez katalizatora 
(ang. inactive pellistor). Obecność 
cząsteczek węglowodorów 
w postaci gazu czy oparów (ang. 
gas molecules) powoduje, że 
temperatura pelistora aktywnego 
wzrasta, co można pomierzyć. 
 Źródło: Emerson
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mienia może dostarczyć dokładną, ilościową wartość stężenia 
gazu w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jest to najbardziej 
uniwersalna metoda detekcji gazów, ponieważ czujniki mogą 
być skonfigurowane na wiele sposobów, a ich czas reakcji jest 
bardzo krótki.

Uniwersalność detekcji gazów za pomocą 
różnicowej spektroskopii absorpcyjnej
Podstawową zaletą różnicowej spektroskopii absorpcyjnej 
(ang. differential optical absorption spectroscopy, DOAS) jest jej 
skalowalność. W tej technice wymagane są dwa elementy: ka-
librowane źródło światła dostrojone do emisji fal o określonej 
długości oraz odbiornik reagujący na fale o tej samej długości. 
W  niektórych przypadkach odbiornik musi również odbie-
rać fale ze źródła odniesienia w celu dokonania porównania. 
Obydwa elementy mogą znajdować się w tej samej obudowie, 
aby działały jako detektor punktowy, jednak źródło i odbior-
nik mogą być również oddzielone od siebie i  znajdować się 
w stosunkowo dużej odległości. Jest to wówczas detektor gazu 
z otwartą ścieżką pomiarową albo detektor liniowy (ang. open 
path gas detector). W  tego typu detektorach źródło wysyła 
wiązkę światła w  kierunku odbiornika, poszukując chmury 
określonego gazu w  swoim polu widzenia. Ponieważ detek-
tor reaguje na zmianę natężenia światła o określonych długo-
ściach fal, musi być również zastosowane referencyjne źródło 
odpowiedniego światła dla porównania. Jeśli zarówno światło 
ze źródła odniesienia, jak i  podstawowego będą tłumione 
podobnie, np. z  powodu deszczu lub przeszkody na drodze 
wiązek światła, czujnik zazwyczaj nie będzie powodował fał-
szywych alarmów.

Na Fot. 2 pokazano, jak źródło i odbiornik światła widzą 
się wzajemnie w  monitorowanym obszarze. Oba elementy 
wykorzystują soczewki i osłony od góry, aby zminimalizować 
wszelki wpływ światła otoczenia, ponieważ systemy te muszą 
działać równie dobrze w pełnym słońcu, jak i nocą, w ciem-

ności. Przezroczyste osłony chroniące sprzęt są często pod-
grzewane, aby zminimalizować kondensację lub tworzenie się 
lodu, z których każde może zakłócić transmisję światła.

Konkretna długość fali świetlnej musi być dobrana do wy-
krywanego gazu, konieczne jest więc wybranie odpowiednie-
go czujnika z oferty producenta. Żaden pojedynczy detektor 
nie jest w stanie wykryć wszystkich istniejących gazów, jednak 
żaden zakład przemysłowy nie ma możliwości emitowania 
każdego z  istniejących gazów. Dlatego też siarkowodór wy-
krywa się za pomocą promieniowania UV, natomiast węglo-
wodory pochłaniają podczerwień. W  sytuacjach, w  których 
możliwe jest występowanie wielu gazów, może być konieczne 
zastosowanie wielu detektorów. Na szczęście węglowodory 
gazowe mają podobną charakterystykę, więc ten sam detektor 
wybrany dla metanu może również wykryć propan i etylen, 
chociaż mogą występować niewielkie różnice w czułości.

Strategie wdrażania detektorów gazu
Przykłady zastosowań detektorów gazu w  przemyśle nafto-
wym i gazowym są niezliczone, biorąc pod uwagę ogromne 
ilości występujących produktów. Podajemy kilka strategii za-
stosowań, w których zakłady przemysłowe skutecznie wyko-
rzystują technologię różnicowej spektroskopii absorpcyjnej 
z otwartą ścieżką pomiarową.

Głowice odwiertów i miejsca wydobycia – chociaż miej-
sca te są zazwyczaj odległe i wymagają niewielkiej liczby wi-
zyt operatorów, nadal ważne jest monitorowanie obecności 
siarkowodoru, metanu i oparów z ropy naftowej, aby uniknąć 
pożarów i  wspierać odpowiedzialność środowiskową. Takie 
obiekty zostały zidentyfikowane jako główne źródła ulotnych 
emisji metanu, które okazały się trudne do opanowania. Sku-
teczne wykrywanie gazów jest tu pierwszym krokiem na dro-
dze do ograniczania emisji.

Platformy morskie – niebezpieczeństwa związane 
z umieszczeniem dużej ilości sprzętu i liczby ludzi na tak małej 

Fot. 2: Detektor gazów palnych z otwartą ścieżką Rosemount™ 935 firmy Emerson reaguje na tłumienie światła 
o określonych długościach fal, spowodowane przez obecność gazu wykrywalnego przez ten detektor. Chmura gazu 
pomiędzy źródłem światła a odbiornikiem wywołuje reakcję detektora.  Źródło: Emerson
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przestrzeni sprawiają, że skuteczne wykrywanie metanu, siar-
kowodoru oraz innych gazów ma ogromne znaczenie. Moni-
torowanie okolic kwater personelu platform jest szczególnie 
ważne dla bezpieczeństwa operatorów.

Rafinerie – w wielu takich zakładach produkcyjnych ist-
nieją zagrożenia dla bezpieczeństwa procesów, w tym:
 • odsalania ropy naftowej,
 • destylacji ropy naftowej,
 • koksowania,
 • krakingu katalitycznego,
 • izomeryzacji.

Gazy albo opary wyciekające podczas realizacji procesów 
technologicznych są bardzo łatwopalne i mogą wywołać pożar 
lub eksplozję, jeśli zetkną się ze źródłem zapłonu – na przykład 
pochodzącym z  pobliskiego silnika elektrycznego czy pod-
grzewacza. Niektóre z  nich powodują również powstawanie 
kwaśnych ścieków, zawierających siarkowodór o potencjalnie 
śmiertelnym stężeniu. Ciągły monitoring gazów palnych i tok-
sycznych jest więc kluczowy w rafinerii ropy naftowej.

Zakłady petrochemiczne – w wyniku procesów produk-
cyjnych wykorzystujących surowce i półprodukty pochodzące 
z ropy naftowej i gazu ziemnego oraz półprodukty powstaje 
szeroka gama tworzyw sztucznych, farb, rozpuszczalników, 
klejów, produktów rolnych, gazów specjalnych i innych. Che-
mikalia i  surowce biorące udział w  każdym procesie stano-
wią zagrożenie, które należy monitorować. W wyniku wielu 
procesów petrochemicznych powstają również niebezpieczne 
produkty uboczne, w tym siarkowodór. Na przykład podczas 
produkcji węglowodorów aromatycznych, takich jak benzen, 
toluen i ksylen, powstają zarówno toksyczne, jak i łatwopalne 
opary.

We wszystkich tych zakładach istnieją wspólne obszary, 
w których monitorowanie gazów ma kluczowe znaczenie. Pro-
jektanci systemów bezpieczeństwa muszą umieścić je wysoko 
na liście miejsc zainstalowania czujników, którymi są:
 •  jednostki procesowe, zwłaszcza te zawierające piece, 

kotły, reaktory i podgrzewacze;
 •  zbiorniki i pojemniki do magazynowania, znajdujące 

się w obrębie obszarów produkcyjnych;
 •  obszary wokół sterowni, biur zakładów, laboratoriów, 

pomieszczeń do odpoczynku itp.
 •  obszary gromadzenia odpadów i zbiorniki na wycieki;
 •  obudowy turbin;
 •  zespoły pomp i sprężarek;
 •  większe zbiorniki do magazynowania oraz farmy 

zbiorników;
 •  zespoły zaworów na rurociągach i  liniach przesyło-

wych zbiorników do magazynowania.

Kompleksowy plan wdrożenia detektorów 
gazu
Detektory z  otwartą ścieżką pomiarową charakteryzują się 
dużą uniwersalnością, ale powinny być instalowane w połą-
czeniu z detektorami punktowymi i akustycznymi (Rys. 2), aby 
zwiększyć obszar monitorowany.

Istnieją sytuacje, w których gazy mogą się gromadzić, ale 
zastosowanie do ich wykrywania czujników ze ścieżką otwartą 
jest niepraktyczne lub zbyt kosztowne.

Na tym jednak nie powinna kończyć się szersza dyskusja 
na temat bezpieczeństwa. W pełni zintegrowana strategia do-
tycząca bezpieczeństwa pracowników, zakładu i społeczności 
musi obejmować detektory siarkowodoru, gazów palnych, 

Rys.2. Zespół głowic odwiertów (ang. wellhead) i separatorów gazu 
(ang. gas separator). Zilustrowano tu, jak wszystkie typy detektorów gazu 
i płomienia współpracują ze sobą, tworząc prawdziwie kompleksową 
strategię bezpieczeństwa i kontroli emisji gazów. 
 Źródło: Emerson
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a  nawet detektory płomieni. Zaprojektowanie takich syste-
mów, aby były skuteczne i  ekonomiczne, będzie zazwyczaj 
wymagało zastosowania połączenia opisanych powyżej detek-
torów punktowych i detektorów z otwartą ścieżką pomiarową. 
Chociaż trudno jest uszeregować je pod względem ważności, 
można stwierdzić, że czujniki ze ścieżką otwartą dają najwięk-
szy poziom ochrony i dlatego zasługują na szczególną uwagę.

W związku z tym projektowanie systemu bezpieczeństwa 
często rozpoczyna się od doboru i rozmieszczenia czujników 
z  otwartą ścieżką. Następnie są one uzupełniane o  czujniki 
punktowe w  obszarach o  szczególnym znaczeniu. W  przy-
padku ochrony pracowników przed narażeniem na działanie 
gazów palnych i siarkowodoru jest to najlepszy punkt startowy 
dla prac projektowych.

Umieszczanie czujników z otwartą ścieżką 
pomiarową
Rys. 3 ilustruje typowe praktyki umieszczania czujników 
z otwartą ścieżką pomiarową, zgodnie z kilkoma podstawo-
wych koncepcjami:
 •  Detektory ze ścieżką otwartą mogą mierzyć parame-

try chmury gazu w  dowolnym miejscu wzdłuż linii 
widzenia pomiędzy źródłem światła a odbiornikiem.

 •  Całkowite mierzone stężenie gazu jest iloczynem gę-
stości chmury i jej objętości. Dlatego też duża chmura 
gazu o niskiej gęstości może dawać taki sam efekt jak 
mała chmura gazu o wysokiej gęstości.

 •  Lokalizacja wiązki światła w odniesieniu do konkret-
nego sprzętu odzwierciedla równowagę pomiędzy dy-
fuzją gazu wystarczającą do wejścia w wiązkę światła 
przy jednoczesnym zachowaniu wystarczająco wyso-
kiego stężenia gazu, aby był on wykrywalny. 

 •  Obszary instalacji muszą pozostać wolne od prze-
szkód, takich jak zaparkowane samochody, kosze itp., 
ponieważ zablokowanie wiązki światła powoduje, że 
system nie działa.

 •  Chmury gazu mają tendencję do dryfowania zgodnie 
z  przeważającym kierunkiem wiatru, chociaż kieru-
nek ten może się zmienić.

Patrząc na Rys. 3, na „linii wygrodzenia” wokół zespołu 
urządzeń widzimy cztery zestawy czujników wokół zespołu 
urządzeń, zapewniające pokrycie obszaru monitorowane-
go we wszystkich kierunkach. Przyrządy te powinny wykryć 
każdy znaczący wyciek w większej przestrzeni. Zakładamy, że 
chodzi tylko o jeden rodzaj gazów, na przykład węglowodory, 
które mogą być wykryte przez ten sam typ detektorów. Jeśli 
czynnikiem jest również na przykład siarkowodór, konieczne 
jest zainstalowanie drugiego zestawu detektorów.

Chociaż nie ma to zastosowania w tym przypadku, waż-
ne jest, aby unikać sytuacji, w  których emitowane wiązki 
światła znajdują się zbyt blisko siebie, powodując, że wiązka 
rozproszona z jednego nadajnika trafia do innego odbiornika. 
W praktyce można tego łatwo uniknąć dzięki analizie opartej 
na danych kątowych.

Jesse Sumstad

Jesse Sumstad jest globalnym menedżerem produktu 
w dziale rozwiązań pomiarowych firmy Emerson. 

Zarządza ofertą instrumentów analitycznych do wykry-
wania i pomiaru płomieni i gazów, która obejmuje detektory 

gazów toksycznych i palnych z otwartą ścieżką pomiarową, 
detektory punktowe, ultradźwiękowe i bezprzewodowe wraz 

z detektorami płomienia i akcesoriami.   n

Rys. 3. Typowe rozmieszczenie czujników 
z otwartą ścieżką pomiarową.  
 Źródło: Emerson
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W każdej branży eksplodujące urządzenia 
to z pewnością coś złego.  Jednak w prze-
myśle przetwórczym ryzyko wybuchu 
jest bardzo realne. A stawka – od nega-
tywnego wpływu na zyski firmy oraz śro-

dowisko naturalne do utraty życia – jest zbyt wysoka, aby ją 
ignorować.

Inżynierowie projektujący urządzenia elektryczne i proce-
sy do zastosowania w strefach zagrożonych eksplozją mają do 
dyspozycji wiele różnych metod ochrony przeciwwybucho-
wej, począwszy od metod wykluczających możliwość wybu-
chu, takich jak zanurzenie w oleju lub przewietrzanie i utrzy-
mywanie nadciśnienia1, do metod zapobiegania eksplozjom 
przy użyciu obudów w  wykonaniu przeciwwybuchowym 
lub ognioodpornych aż po technologie ograniczające energię 
wybuchu, takie jak ograniczona emisja2, zwiększone bezpie-
czeństwo3 lub iskrobezpieczeństwo4. Te zasady i techniki mają 
pewne nieodłączne zalety i wady. Istnieją również pewne ide-

alne aplikacje, na przykład ochrona całej sterowni w zakładzie 
za pomocą nadciśnienia.

Jednak w  prawidłowej sytuacji iskrobezpieczeństwo jest 
najbezpieczniejsze, najtańsze i  najłatwiejsze do wdrożenia. 
Sprawdźmy, dlaczego tak jest.
  
1. Iskrobezpieczeństwo jest 
najbezpieczniejszą formą ochrony 
przeciwwybuchowej
Po pierwsze, iskrobezpieczeństwo jest jedyną metodą ochrony 
przeciwwybuchowej, zatwierdzoną dla Strefy 0 zagrożenia wy-
buchem. Jest to obszar uznawany przez ATEX, IECEx i NFPA 
70-2020: NEC5 za najbardziej niebezpieczny i  to „w  sposób 
ciągły”. Powodem jest to, że od urządzeń iskrobezpiecznych 
wymagane jest, aby wytrzymały dwie usterki elektryczne i po-
zostały bezpieczne. Urządzenia oraz instalacje iskrobezpieczne 
muszą być również odporne na niektóre problemy wynikające 
z mechanicznego wykonania instalacji przeciwwybuchowych, 
takie jak nieprawidłowe uszczelnienie przewodów i kabli oraz 
użycie uszkodzonych lub nieprawidłowo zabezpieczonych 
obudów. Poza najwyższym stopniem ochrony przed eksplozja-
mi iskrobezpieczeństwo jest również z natury bezpieczniejsze 
dla personelu, ponieważ zasada ograniczania energii typowo 
dopuszcza do strefy niebezpiecznej urządzenia elektryczne na 
napięcia do 30 V i prądy do 100 mA.

2. Iskrobezpieczeństwo jest najtańszym 
sposobem wdrożenia ochrony 
przeciwwybuchowej
W  wielu przypadkach sprzęt niebędący w  wykonaniu prze-
ciwwybuchowym może być stosowany w obwodzie iskrobez-
piecznym, jeśli spełnia określone kryteria. Urządzenia te są 
uważane za „proste aparaty elektryczne”, co oznacza, że nie są 
w stanie generować napięć większych od 1,5 V, prądów więk-
szych od 100 mA albo mocy ponad 1,5 W lub też rozpraszać 

Dzięki najnowszym postępom w technologii iskrobezpieczeństwo udostępnia obecnie 
najbezpieczniejszy, najbardziej opłacalny i najłatwiejszy sposób wdrażania rozwiązań, które chronią 
operacje realizowane w przemyśle przetwórczym.

Trzy największe zalety 
funkcji zintegrowanej ochrony 
przeciwwybuchowej

Jesse Hill, Beckhoff Automation

Fot. 1. Technologia iskrobezpieczeństwa, taka jak 
zastosowana w modułach We/Wy sieci EtherCAT 
z serii ELX firmy Beckhoff, daje korzyści w zakresie 
bezpieczeństwa, kosztów i łatwości wdrożenia. 
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mocy cieplnej większej niż 2,5 W. Urządzenia te obejmują 
termopary, wyłączniki, rezystancyjne czujniki temperatury 
(RTD) i diody LED. Są one zazwyczaj znacznie tańsze i łatwiej 
dostępne niż urządzenia posiadające atest do pracy w strefie 
niebezpiecznej.

Innym obszarem, w  którym zastosowanie iskrobezpie-
czeństwa jest tańsze niż inne formy ochrony przeciwwybu-
chowej, jest bieżąca konserwacja sprzętu technologicznego 
lub maszyn (utrzymanie ruchu). Ponieważ urządzenia te 
wykorzystują ograniczenie energii jako ochrony przeciwwy-
buchowej, można przy nich pracować bez odłączania zasi-
lania. Ponadto czas i pracochłonność konserwacji mogą być 
znacznie zredukowane, ponieważ nie jest wymagana osłona 
gazowa ani dodatkowy czas na uzyskanie dostępu do układów 
elektronicznych znajdujących się wewnątrz obudów przeciw-
wybuchowych.

3. Iskrobezpieczeństwo jest najłatwiejszą 
do wdrożenia metodą ochrony 
przeciwwybuchowej
Jedną z największych zalet wdrożenia iskrobezpieczeństwa jest 
możliwość wykorzystania w większości przypadków praktyk 
instalowania okablowania w obszarze bezpiecznym. Oczywi-
ście należy przestrzegać pewnych zasad dotyczących okablo-
wania, np. kable iskrobezpieczne i zwykłe muszą być oddzie-
lone od siebie o 50 mm, a okablowanie iskrobezpieczne musi 
być oznaczone etykietą lub jasnoniebieskim kolorem izolacji. 
Jednak wszystkie inne aspekty okablowania, takie jak np. kie-
dy stosować korytka kablowe, jakich użyć rodzajów dławnic, 
są podobne do praktyk instalowania okablowania w obszarach 
bezpiecznych. Jest to porównanie z mnogością zasad dotyczą-
cych instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybucho-
wym, takich jak sposób i miejsce uszczelnienia rur kablowych, 
a  także rodzaje kabli i  osprzętu wymagane przez przepisy 
dotyczące urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Systemy 
iskrobezpieczne są również znacznie łatwiejsze do wdrożenia 
niż systemy przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia, po-
nieważ nie ma potrzeby dostarczania gazu obojętnego w celu 
zwiększenia ciśnienia w obudowie, ani też przewodów i złą-
czek związanych z dostarczaniem takiego gazu.

Ekscytujący postęp technologiczny w dziedzinie iskrobez-
pieczeństwo czyni obecnie te wdrożenia jeszcze łatwiejszymi. 
Przykładem jest zintegrowane iskrobezpieczeństwo w nowych 
modułach We/Wy z serii ELX firmy Beckhoff, przeznaczonych 
dla sieci EtherCAT. Komponenty te łączą ochronę przeciwwy-
buchową ze standardowym, montowanym na szynie DIN mo-
dułem We/Wy. Inni producenci także oferują pewien rodzaj 
zintegrowanego podejścia do ochrony przeciwwybuchowej, 
ale wiele z  ich produktów w  wersji przeciwwybuchowej ma 
inne wymiary niż ich odpowiedniki standardowe. Nie mogą 
one być zintegrowane bezpośrednio w tym samym węźle We/
Wy z modułami standardowymi.

Zintegrowane iskrobezpieczeństwo przynosi też wiele in-
nych korzyści. Na początek eliminuje potrzebę stosowania ba-
riery iskrobezpiecznej innej firmy. To nie tylko znacznie zmniej-
sza rozmiar obudowy, w której znajduje się system sterowania, 
ale także zmniejsza o połowę liczbę czasochłonnych połączeń 
przewodów. Eliminuje to również potrzebę dodania kolejnego 
producenta do listy materiałów. Kolejną wartą uwagi zaletą tych 
zintegrowanych technologii jest to, że inżynierowie mogą wyko-
rzystać wszystkie zalety technologii EtherCAT, w tym:
 •  szybkość komunikacji w czasie rzeczywistym na po-

ziomie 100 Mbit/s oraz rozszerzenia EtherCAT G/
G10 Gigabit, które wkrótce zaoferują jeszcze większą 
przepustowość dla wymagających aplikacji;

 •  swobodny wybór topologii sieci bez jakiegokolwiek 
wpływu na wydajność;

 •   brak ograniczeń wielkości sieci aż do 65 535 węzłów 
w jednej sieci EtherCAT;

 •  wysoką synchronizację dzięki zasadzie rozproszo-
nych zegarów.

Dlatego już dziś możemy uczynić nasze aplikacje iskro-
bezpiecznymi.

Pod względem bezpieczeństwa, kosztów i łatwości wdro-
żenia, korzyści płynące z  iskrobezpieczeństwa są oczywiste, 
a postępy w  technologii We/Wy sprawiają, że jest to jeszcze 
bardziej oczywiste. Inżynierowie powinni ocenić, czy ta meto-
da pasuje do ich aplikacji, a jeśli tak, to ją wdrożyć. Ważne jest 
również, aby współpracować z partnerami technologicznymi, 
którzy traktują ryzyko równie poważnie jak my i dostarczają 
rozwiązania, które pomogą utrzymać bezpieczeństwo naszego 
zespołu, firmy i sprzętu.

Jesse Hill jest menedżerem ds. przemysłu przetwórczego  
w firmie Beckhoff Automation. n

Fot. 2. Seria ELX to grupa iskrobezpiecznych „niebieskich 
modułów We/Wy”, przeznaczonych dla środowisk 
niebezpiecznych, umożliwiających komunikację sieciową 
od Strefy 0 aż do chmury obliczeniowej. 

1  ang. purge ad pressurization
2 non-incendive, Ex nl
3  ochrona o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa; ang. increased safety, Ex e
4  ang.intrinsic safety, Ex ic
5  amerykański Narodowy Kodeks Elektryczny, artykuł 505



Firma prezentuje

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

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

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

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

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

UPS w obiekcie przemysłowym. Dobry pomysł czy rozrzutność?

Co to jest UPS przemysłowy?

EVER sp. z o.o.

Fot. 1. UPS EVER POWERLINE GREEN 33 PRO dzięki możliwości 
podwójnego przetwarzania energii (separacji energetycznej) 
umożliwia generowanie na wyjściu jednostki napięcia o najwyższej 
jakości parametrach VFI-SS-111.
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kładany przez inwestorów, zwrócić należy uwagę na fakt, że 
koszty związane z przestojem zakładu w wyniku braku zasilania 
czy straty w materiałach nie nadających się do wykorzystania 
(przerwanie procesu produkcyjnego) są niejednokrotnie o wie-
le większe niż rozsądna inwestycja w skuteczne zabezpiecze-
nie. Dodatkowo niektóre zasilacze UPS marki EVER (POWER-
LINE GREEN 33 LITE / 33 PRO) oferują dodatkowe funkcjo-
nalności (m.in. kompensacja mocy biernej), które wpływają na 
realną redukcję kosztów zasilania.

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

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

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

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

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

Michał Przybylski 
Inżynier Wsparcia Technicznego 

EVER Sp. z o.o.

 
 n

Tabela 1. 
Oszczędności w skali 
roku stosowania 
zasilacza UPS 
z kompensacją mocy 
biernej. 

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

MOC 
ZASILACZA 

UPS

POBÓR 
MOCY 

BIERNEJ

OPŁATA  
ZA KVARH*

KOSZTY ZA 
DOBĘ

KOSZT ZA DOBĘ PRZY 
ZASTOSOWANIU 

ZASILACZA UPS EVER

OSZCZĘDNOŚCI  
W SKALI ROKU

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

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

50-60 kVA 2,4 kvar 3 x 0,5033 zł ≈ 87 zł 0 zł aż 31 755 zł
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W artykule opisujemy, jak stosowanie podejścia warstwowego do bezpieczeństwa w automatyce 
przemysłowej przynosi optymalne wyniki.

R
ozważania na temat projektowania i  wdrażania systemów 
bezpieczeństwa w  automatyce procesowej są obszerne. Aby 
w pełni rozwiązać każdy z możliwych problemów w tej dzie-
dzinie, potrzebne jest specjalistyczne szkolenie. W rzeczywi-
stości przed zaplanowaniem każdego systemu związanego 

z bezpieczeństwem ważne jest, aby posiadający odpowiednie certyfikaty 
specjaliści przeprowadzili w danym zakładzie przemysłowym audyt bez-
pieczeństwa. Jego celem jest ocena warunków panujących w tym obiekcie 
i określenie prawidłowej ścieżki zaprojektowania systemu zabezpieczeń. 
Częściowo jest to spowodowane faktem, że normy, standardy i przepisy 
bezpieczeństwa zmieniają się wraz z upływem czasu, dlatego też koncep-
cja „zawsze tak to robiliśmy” nie ma w tym przypadku zastosowania.

Z drugiej strony dobry projekt systemu bezpieczeństwa w automaty-
ce przemysłowej niemal zawsze obejmuje podejście wielowarstwowe, łą-
czące właściwe produkty, praktyki projektowe oraz szkolenia operacyjne. 
Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania bezpiecznego miejsca pracy 
jest wykonanie oceny ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych proble-
mów, następnie zaś celem staje się obniżanie poziomu zagrożeń poprzez 
ich ograniczanie. Aby opracować najbardziej efektywne metody ochrony 
pracowników w zakładzie, stosuje się podejście hierarchiczne do metod 
technicznych oraz administracyjno-organizacyjnych BHP. 

Zrozumienie koncepcji odnoszących się do bezpieczeństwa przynosi 
korzyści wszystkim, zarówno projektantom, jak i pracownikom działów 
operacyjnych zakładu, nawet jeśli ich podstawowe obowiązki w  pracy 
nie obejmują tworzenia aktualnych, szczegółowych projektów systemów 
bezpieczeństwa. Ważne jest, aby rozumieć najczęstsze tematy związane 
z  projektowaniem systemu zabezpieczeń oraz opracować informacje 
ogólne na temat tego systemu do przekazania pracownikom zakładu.

Hierarchia działań i metod ograniczania ryzyka 
zawodowego w przemyśle
W przypadku każdego urządzenia wykorzystującego automatykę prze-

mysłową projekt tych systemów z pewnością odgrywa pewną rolę, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo. Jednak projekt zabezpieczeń, które będą sku-
tecznie chroniły pracowników, jest koncepcją znacznie szerszą, rozciąga-
jącą się na właściwości fizyczne oraz użytkowanie rozważanego sprzętu.

Tradycyjne podejście projektantów zabezpieczeń polega na przeana-
lizowaniu kilku warstw w hierarchii środków kontroli zagrożeń w celu 
stworzenia kompletnego rozwiązania bezpieczeństwa.

Termin „hierarchia kontroli zagrożeń” nie odnosi się do sterowania 
w  czasie rzeczywistym, tylko definiuje kroki, jakie powinni wykonać 
użytkownicy w celu kontrolowania i ograniczania zagrożeń stwarzanych 
przez każde urządzenie czy instalację. Często projektant może zastosować 
wiele możliwych kroków, które mogą się ze sobą wzajemnie łączyć do 
pewnego stopnia. Opisywany proces obejmuje pięć warstw.

1. Eliminacja zagrożeń w celu zmniejszenia ryzyka
Najlepszą i najskuteczniejszą metodą ograniczania ryzyka jest jego elimi-
nacja, która oznacza usunięcie źródła potencjalnego zagrożenia. Niestety 
opcja ta przeważnie nie jest realna, ponieważ większość maszyn i pro-
cesów technologicznych nie może być zaprojektowana tak, aby usunąć 
wszelkie możliwe zagrożenia. Jednak projektanci powinni zawsze rozwa-
żyć eliminację ryzyka jako opcję.

Wdrażanie hierarchii metod  

ograniczania ryzyka 
zawodowego w systemach 
bezpieczeństwa automatyki przemysłowej

Joshua Draa, AutomationDirect

ELIMINACJA

ZASTĄPIENIE

Hierarchia metod kontroli zagrożeń

Najbardziej
skuteczne

Najmniej
skuteczne

METODY TECHNICZNE

METODY 
ADMINISTRACYJNE

ŚRODKI OCHRONY 
OSOBISTEJ

Rys.1. Hierarchia kontroli zagrożeń, pokazująca kolejność działań 
redukujących ryzyko zawodowe. Takie podejście sprzyja znalezieniu 

w pierwszej kolejności najbardziej skutecznej metody zmniejszenia ryzyka. 
 Źródło: Automation Direct
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Fot.2. Zabezpieczenia w magazynie. Wygrodzenie zabezpiecza 
fizycznie ludzi przed dostępem do sprzętu będącego w ruchu, 
natomiast przycisk zatrzymania awaryjnego (e-stop; po lewej 
u dołu) pozwala na błyskawiczne sprowadzenie całego sprzętu 
do stanu bezpiecznego.  
 Źródło: AutomationDirect

Na przykład maszyna może posiadać łatwo otwierany właz inspek-
cyjny, co naraża jej użytkowników na potencjalne niebezpieczeństwo. 
Właz ten można by zastąpić zamontowaną na stałe pokrywą metalową, 
jednak będzie to stanowiło problem dla pracowników utrzymania ru-
chu. Być może zainstalowanie wyłącznika bezpieczeństwa z blokadą oraz 
przerobienie włazu tak, aby można go było otworzyć tylko przy użyciu 
narzędzi, byłoby w tej sytuacji lepszym podejściem.

2. Zastępowanie zagrożeń w celu zmniejszenia 
ryzyka
Nawet jeśli jakiegoś zagrożenia nie można wyeliminować, to może oka-
zać się wykonalnym jego zastąpienie, czyli zamiana źródła zagrożenia na 
inne, które stwarza mniejsze zagrożenie albo wymaga rzadszego dostępu, 
choć czasami nie jest to możliwe. Rozważmy na przykład sprzęt, w któ-
rym stosowane są chemikalia. Można by spróbować zastąpić dotychczas 
stosowaną substancję inną – bezpieczniejszą z punktu widzenia palności 
lub toksyczności. Nawet jeśli ta bezpieczniejsza substancja jest droższa, to 
często może okazać się warta zakupu, gdyż zakład uzyska dzięki temu ko-
rzyści w postaci wydajniejszej pracy oraz mniejszej liczby potencjalnych 
wypadków.

Kontynuując nasz przykład z włazem inspekcyjnym maszyny – być 
może okienko inspekcyjne ze szkła odpornego na uderzenia mogłoby za-
stąpić właz. Pracownicy mogliby wtedy dokonywać inspekcji urządzenia 
bez narażania się na niebezpieczeństwo ze strony jej mechanizmu.

3. Metody techniczne zmniejszania ryzyka
Co prawda zawsze jest ważne, aby przeanalizować pierwsze dwa szczeble 
hierarchii, jednak realia są takie, że dla nowoczesnego, zautomatyzowa-
nego sprzętu następnym krokiem jest często zastosowanie technicznych 
środków tam, gdzie będzie realizowane największe ograniczenie ryzyka. 
Środki techniczne zmniejszania ryzyka mogą być proste lub złożone oraz 
przyjmować wiele różnych form, jak podajemy poniżej:
 •  Fizyczne: dodanie bramek, osłon, ścian, klatek i  słupków. Są to 

proste, ale bardzo ważne sposoby zabezpieczania użytkowników 
(Fot. 2).

 •  Czujniki i  wyłączniki bezpieczeństwa. Wiele czujników może 
wykrywać niebezpieczne warunki lub być wyzwalanych ręcznie 
przez użytkowników w celu sygnalizacji i  zmniejszenia zagroże-

nia. Urządzenia te to: przyciski awaryjne (e-stop), linki awaryjne 
e-stop, kurtyny świetlne, wyłączniki krańcowe oraz inne. Do zaini-
cjowania wyłączenia awaryjnego można wykorzystać każdy z do-
stępnej gamy czujników i wyłączników, przewodowych i ewentu-
alnie połączonych szeregowo (Fot. 3). 

 •  Blokady: niektóre urządzenia bezpieczeństwa blokują mechanicz-
nie dostęp użytkownikom do niebezpiecznego sprzętu aż do chwi-
li, gdy sprzęt ten przestanie stwarzać zagrożenie.

 •  Odłączenie od źródła energii. Czujniki, wyłączniki oraz blokady 
bezpieczeństwa mogą być połączone przewodowo z przekaźnika-
mi lub sterownikami bezpieczeństwa, które odłączają energię od 
silników, siłowników oraz innych urządzeń, które w innym przy-
padku mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkowników. Energia 
może być dostarczana do urządzeń w kilku formach: z sieci elek-
troenergetycznej, innych źródeł napięcia oraz (co jest często pomi-
jane) z instalacji sprężonego powietrza, a nawet w postaci energii 
hydraulicznej. Czujniki lub wyłączniki bezpieczeństwa mogą być 
połączone przewodowo z  zabezpieczanymi urządzeniami, aby 
odłączać ich zasilanie, bądź też mogą stanowić część bardziej zło-
żonego obwodu z  połączeniami przewodowymi, obejmującego 
posiadający większe możliwości przekaźnik czy cyfrowy sterow-
nik bezpieczeństwa. Sterowniki bezpieczeństwa to zaawansowane 
urządzenie cyfrowe, mające duże możliwości konfiguracji za po-
mocą oprogramowania oraz komunikacji z systemami wyższego 
poziomu.

 •  Usunięcie zagrożenia ze strony energii kinetycznej: niektóre sys-
temy fizyczne wymagają dodatkowej uwagi w celu zapobieżenia 
zagrożeniom przez elementy będące w ruchu nawet po wyłącze-
niu zasilania za pomocą przycisku e-stop. Obwody pneumatyczne 
mogą wymagać szybkiego zaworu upustowego do zmniejszania 
ciśnienia w  siłownikach, aby zapobiec wykonywaniu przez nie 
ruchu. Sprzęt taki jak prasy pionowe lub nożyce może wymagać 
zastosowania stoperów mechanicznych, które zapobiegają grawi-
tacyjnie ruchowi po wciśnięciu przycisku e-stop. Układy mecha-
niczne z napędem silnikowym mogą wymagać hamulców do za-
trzymania ruchu obrotowego po zatrzymaniu awaryjnym

 •  Specjalne wykonanie zabezpieczeń: wspomniane wyżej zabez-
pieczenia w  postaci czujników, wyłączników, blokad, przekaźni-
ków i sterowników posiadają specjalne konstrukcje z podwójnymi 
stykami elektrycznymi oraz innymi środkami wdrażania zasady 
uszkodzenia w kierunku bezpiecznym (ang. failsafe). Standardowe 
wersje tych urządzeń nie są akceptowalne w układach bezpieczeń-
stwa.

W naszym przykładzie z włazem inspekcyjnym maszyny można by 
zastosować techniczny środek kontroli zagrożeń w  postaci wyłącznika 
bezpieczeństwa z blokadą. Zabezpieczenie to pozwala na otwarcie drzwi 
jedynie wtedy, gdy maszyna znajduje się w  stanie bezpiecznym. Gdy 
drzwi są otwarte, wyłącznik uniemożliwia włączenie maszyny.

4. Środki administracyjne zmniejszania ryzyka
Po wdrożeniu pierwszych trzech środków ważne jest, aby zająć się ele-
mentem ludzkim. Obejmuje to wszystkich projektantów, inżynierów 
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środki w postaci ochrony przed upadkiem oraz odpowiednich szkoleń 
dla pracowników. Chociaż środki PPE są nieodzowne dla ochrony pra-
cowników, to znajdują się na samym dole hierarchii środków kontroli 
zagrożeń i nie powinny być postrzegane jako ograniczające zidentyfiko-
wane ryzyka, ponieważ są przysłowiową ostatnią deską ratunku. Ponadto 
stosowanie środków ochrony osobistej wymaga ciągłego wysiłku ze stro-
ny pracowników.

Ograniczanie ryzyka i zatwierdzanie projektów 
systemów zabezpieczeń
Po opracowaniu projektu systemu bezpieczeństwa wyniki muszą być 
zatwierdzone pod kątem zgodności ze standardem IOS 13849-2, aby 
zapewnić, że system ten rzeczywiście zmniejsza zagrożenia zidentyfiko-
wane w ocenie ryzyka. Czasami proces ten może być nieco złożony, wy-
magający powtórzenia kilku etapów.

Przykładem może być tu praca nad zmniejszaniem zagrożeń w eta-
pach eliminacji i zastąpienia. Przeważnie tworzone są tu nowe czynniki 
ryzyka. Dlatego po zakończeniu procesu zatwierdzania musi być wyko-
nana nowa ocena ryzyka. Wykorzystanie oceny ryzyka jako listy kontro-
lnej nie wystarczy.

Ponadto niektóre standardy w USA mówią, że ocena ryzyka musi być 
wykonywana okresowo (ANSI/RIA R15.06). Nakłania to użytkownika 
końcowego do wykonania ponownej analizy jego sprzętu przemysłowego 
w celu stwierdzenia, czy wszelkie zmiany w danym obszarze nie stworzyły 
nowych zagrożeń. Ponadto każdego roku pojawiają się nowe produkty 
oraz idee, które mogą poprawić bezpieczeństwo w zakładzie.

Gama rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
w przemyśle
Tworzenie bezpiecznego sprzętu, systemów i automatyki przemysłowej 
nigdy nie jest zadaniem jednorazowym. Jest to ciągły cykl życia. Ponad-
to odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie spoczywa na barkach tylko 
jednej osoby – inspektora BHP. Wszyscy pracownicy zakładu mają swój 
udział w  projektach zabezpieczeń oraz bezpiecznej obsłudze sprzętu. 
Każde zadanie, od oceny ryzyka do zmniejszania zagrożeń i zatwierdza-
nia projektu, powinno być wykonywane przez zespół. Innym zaleceniem 
jest tu wprowadzenie jakiegoś systemu kontroli i równowagi, na przykład 
jedne osoby zajmują się technicznymi środkami ochrony, a inne zatwier-
dzaniem projektu. Daje to więcej świadomości zespołowi i  umożliwia 
patrzenie na temat z różnych perspektyw.

Do tworzenia projektów zabezpieczeń w przemyśle potrzeba wielu 
analiz i  produktów technicznych. Pracownicy zespołu projektowego, 
pełniący wszystkie funkcje w danej firmie, mogą znaleźć pomocne in-
formacje na stronach internetowych producentów i dostawców z branży 
automatyki przemysłowej. Na stronach tych znajduje się szeroka gama 
produktów, które można wdrożyć w danym zakładzie, aby powstały war-
stwy bezpieczeństwa.

Joshua Draa jest inżynierem produktu w firmie AutomationDirect. 
W ciągu swojej 14-letniej kariery pracował jako inżynier specjalista 

ds. automatyki i bezpieczeństwa w firmach zajmujących się integracją 
systemów w zakładach produkujących wyroby konsumenckie.

�
� n

i techników, pracowników utrzymania ruchu, wykonawców prac z firmy 
zewnętrznej, osoby wizytujące zakład oraz inne, które pracują ze sprzę-
tem lub mają możliwość wejścia do obszaru niebezpiecznego.

Ważne jest tu, aby wdrożyć program szkoleń, które zaznajomią użyt-
kowników z  zagrożeniami dla bezpieczeństwa, praktykami pracy oraz 
prawidłowymi procedurami postępowania. Rygorystyczne procedury 
blokowania zasilania serwisowanych urządzeń oraz oznakowania ich 
przywieszkami ostrzegawczymi (LOTO) są niezbędne dla ochrony pra-
cowników, którzy potrzebują bezpośredniego dostępu do tych urządzeń. 
Ponadto można stosować dodatkową warstwę ochrony w postaci wyraź-
nych etykiet, znaków oraz świateł ostrzegawczych i sygnalizacyjnych

5. Sprzęt ochrony osobistej (PPE) jako środek 
zmniejszania ryzyka
W większości obiektów przemysłowych sprzęt ochrony osobistej, taki jak 
okulary ochronne, douszne wkładki przeciwhałasowe, półmaski filtrują-
ce, buty robocze BHP, rękawice robocze itd., jest standardowym wyposa-
żeniem pracowników. W niektórych sytuacjach wymagane są dodatkowe 

Fot. 3. Chociaż preferowane są inne metody ograniczania ryzyka, 
istnieje także potrzeba zastosowania metod administracyjnych, 
takich jak wyraźne etykiety i światła ostrzegawcze. 
 Źródło: AutomationDirect
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Nieszczelności  w  instalacji  
powodują niezamierzone  straty 
sprężonego powietrza.  
Prowadzi to, do większego zużycia energii, a tym samym do wzrostu kosztów energii i emisji CO2. W  
skrajnych przypadkach nieszczelności mogą również powodować problemy z ciągłością procesów 
produkcyjnych, w związku ze zbyt małą ilością sprężonego powietrza w instalacji. Nowy system kontroli 
nieszczelności  METPOINT ® CID lokalizuje wycieki w instalacji sprężonego powietrza oraz już podczas ich 
wykrywania określa ilościowo ich wielkość i koszt. Następnie za pomocą specjalnego oprogramowania 
dołączonego do  zestawu umożliwia analizę i archiwizowanie zarejestrowanych danych. 
Pozwala to zoptymalizować proces usuwania nieszczelności. 
 

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. 
Tel. 22 314 75 40 
Info.pl@beko-technologies.pl 
www.beko-technologies.pl 

mailto:info.pl%40beko-technologies.pl?subject=
http://beko-technologies.pl
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Z
adania związane z  transportem bliskim albo ob-
sługą materiałów, takie jak podnoszenie, prze-
noszenie, ciągnięcie i  pchanie, stanowią źródło 
problemów związanych z  bezpieczeństwem pra-
cowników. W wielu miejscach pracy, w szczegól-

ności w przemyśle, zdarzają się wypadki, wskutek których do-
chodzi do zranienia ludzi.

Według organizacji NSC1 co roku ma miejsce ponad 4,5 
mln wypadków przy pracy, związanych ze zranieniem ludzi. 
W 2019 roku liczba wypadków śmiertelnych, którym można 
było zapobiec, wzrosła o 2% i ze względu na to, że technologia 
ewoluuje, liczba ta może wzrosnąć jeszcze bardziej znacząco.

Bezpieczeństwo i  higiena pracy pozostają główną troską 
pracodawców, a jednym z kluczowych punktów na drodze do 
redukcji wypadków przy pracy jest zidentyfikowanie ryzyk er-
gonomicznych, związanych z ręcznym wykonywaniem zadań 
związanych z transportem bliskim materiałów. Poprzez identy-
fikację i zmniejszanie tych czynników ryzyka firmy mogą unik-
nąć ponoszenia ogromnych kosztów, będących konsekwencją 
wypadków przy pracy. Dobry system obsługi materiałów 
zwiększy bezpieczeństwo ludzi oraz ich wydajność pracy.

Pojawiające się innowacyjne technologie oraz ulepszenia 
oprogramowania umożliwiły dokonanie znacznych postępów 
w  sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw i  zarządzania 
przez nie swoimi zapasami i  przestrzenią. W  tym artykule 
omawiamy siedem nowych technologii, których wykorzy-
stanie zapewni bezpieczeństwo w transporcie bliskim. Warto 
dokładnie zapoznać się z tymi technologiami i je zastosować.

1. Zautomatyzowane systemy 
magazynowania i pobierania
Zautomatyzowane systemy magazynowania i  pobierania2 
umożliwiają bezpieczne zarządzanie różnymi operacjami, 
związanymi z obsługą materiałów. Pracownicy mogą szybko 
odbierać towary, układać je na wyznaczonych półkach oraz 
wyszukiwać je i  pobierać. Przedsiębiorstwo uzyskuje dzięki 
temu korzyści w  postaci większej produktywności, lepszej 

optymalizacji i  większej dokładności realizowanych operacji 
w porównaniu do magazynów tradycyjnych, w których pra-
cownicy wykonują swoje zadania ręcznie.

Technologia AS/RS jest powszechnie wykorzystywana 
w  zakładach produkcyjnych oraz centrach dystrybucyjnych 
do usprawnienia funkcjonalności magazynów. To zautomaty-
zowane rozwiązanie zmniejsza potrzebę dokonywania przez 
pracowników powtarzających się podróży przez niekończące 
się korytarze w magazynie oraz minimalizuje ruch pomiędzy 
półkami, oszczędzając powierzchnię półek i podłogi magazy-
nu. Ponadto AS/RS jest łatwiejsza do monitorowania i zarzą-
dzania stanami magazynowymi za pomocą systemów stero-
wanych komputerowo.

2. Systemy GTP
Obecnie istnieje coraz większy nacisk na firmy zajmujące 
się handlem elektronicznym (e-commerce), aby szybciej do-
starczały towary do klientów. Efektywnym rozwiązaniem 
dostarczania towarów do ustalonego punktu odbioru jest tu 
system GTP3. Pomaga on realizować zamówienia, eliminując 
nieprzynoszący zysku czas pomiędzy odbiorami. Dzięki temu 
liczba zrealizowanych zadań w przeliczeniu na osobę wzrasta.

W odróżnieniu od systemów PTG4, w których to pracow-
nicy odbierają produkty, dany towar jest  dostarczany bezpo-
średnio do pracownika, co zwiększa dokładność i efektywność 
procesu odbierania zamówień. Dlatego też w  systemie GTP 

Luke Goldwin, FlexCube

7 nowych technologii, 
które zapewniają uzyskanie wysokiego  
poziomu BHP w transporcie bliskim  
materiałów

Nowe technologie oraz ulepszenia w oprogramowaniu umożliwiają postęp w zarządzaniu 
zapasami i przestrzenią magazynową.
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materiałów.
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towar jest zawsze obsługiwany bezpiecznie, dokładnie śledzo-
ny i rozliczany. Jeszcze większe znaczenie ma fakt, że system 
ten zmniejsza liczbę wypadków przy pracy, w tym skutkują-
cych zranieniem ludzi, poprzez umożliwienie pracownikom 
wygodnego przygotowania zamówień na ergonomicznym 
stanowisku pracy.

3. Autonomiczne roboty mobilne
Kolejną innowacją, oferującą wysoką elastyczność w transpor-
cie bliskim, są autonomiczne roboty mobilne5. Roboty tego 
typu są wykorzystywane do realizacji takich zadań jak loka-
lizowanie, podnoszenie i przenoszenie towarów w zakładach 
przemysłowych lub w środowisku niebezpiecznym, w którym 
wykonywanie tych zadań przez ludzi byłoby dla nich szkodli-
we lub wręcz niemożliwe.

Roboty AMR, wykonując różne zadania, potrafią rozpo-
znawać swoje otoczenie i odpowiednio na nie reagować. Dla-
tego nie wymagają bezpośredniego nadzorowania przy użyciu 
zaawansowanych technologii jednoczesnej lokalizacji i  ma-
powania. Dzięki tej elastyczności roboty AMR są użyteczne 
w bardzo wielu gałęziach przemysłu oraz aplikacjach. Zwięk-
szają efektywność operacyjną, zapewniają precyzję wykony-
wanych prac oraz zwiększają bezpieczeństwo ludzi.

4. Wózki samojezdne AGV
Jak wskazuje ich nazwa, wózki AGV6 mogą funkcjonować 
bez operatora znajdującego się na ich pokładzie, a  ich pręd-
kość jest monitorowana. Poza zautomatyzowaniem transportu 
ciężkich towarów wózki te zwiększają produktywność i efek-
tywność w zakładzie.

Wózki AGV zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy 
na różne sposoby. Jednak najważniejsze jest to, że eliminują ele-
ment ludzki, który jest przyczyną źródłową wielu wypadków 
przy pracy, z których część powoduje zranienie pracowników.

Wózki te mogą ponadto wykonywać zadania niebezpiecz-
ne dla pracowników. Przykładami są tu transport materiałów 
toksycznych, praca w temperaturach ekstremalnych lub prze-
wożenie ciężkich obiektów.

5. Rozwiązania ulepszające proces 
realizacji zamówień w magazynach 
Firmy realizujące łańcuch dostaw oraz obsługę materiałów 
mogą obecnie uzyskiwać korzyści ze stosowania ramion ro-

botycznych, szczególnie do wykonywania zadań związanych 
z realizacją zamówień, takich jak sortowanie oraz podnosze-
nie i  umieszczanie towarów w  odpowiednim pojemniku7. 
Dzięki najnowszym postępom w dziedzinie chwytaków robo-
tów8 przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją produktywność, 
szczególnie w sytuacjach, gdy realizowane są w nich operacje 
polegające na wykonywaniu powtarzalnych czynności, które 
muszą być precyzyjne.

Bezpieczeństwo pracowników w magazynach jest jednym 
z  największych zmartwień dla pracodawców, a  rozwiązania 
piece-picking spełniają coraz większe wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa pracowników. Niektóre systemy potrafią ob-
sługiwać cała gamę różnych towarów o  różnych gabarytach 
i kształtach lub pobierać towary z konkretnej strefy. Techno-
logia ta ponadto redukuje koszty pracy i  zwiększa produk-
tywność, tworząc bezpieczniejsze i  wydajniejsze środowisko 
pracy.

6. Internet Rzeczy
Innowacje w technologii Internetu Rzeczy (IoT) mają na celu 
usprawnienie zbierania danych pod kątem BHP, przewidywa-
nia zagrożeń oraz zapobiegania zranieniom ludzi w miejscu 
pracy. Aplikacje IoT chronią niebezpieczne miejsca pracy po-
przez wykrywanie potencjalnie zagrażających sytuacji i  chro-
niąc pracowników przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Wraz z  zaawansowanymi systemami technologicznymi, 
zintegrowanymi z miejscami pracy, czujniki w postaci urzą-

Jednym z kluczowych punktów na drodze do redukcji wypadków przy 
pracy jest zidentyfikowanie ryzyk ergonomicznych, związanych z ręcznym 
wykonywaniem zadań związanych z transportem bliskim materiałów.  
 Źródło: FlexCube
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dzeń ubieralnych9 czy mobilne urządzenia inteligentne mogą 
być wykorzystywane przez pracowników do zapisu informacji 
na temat warunków panujących w ich miejscu pracy. Jedno-
cześnie do odpowiedniego personelu w  zakładzie mogą być 
wysyłane dane i alarmy, co pomoże tym specjalistom w iden-
tyfikacji wszelkich potencjalnych zagrożeń dla pracowników 
i zapobieżeniu wypadkom przy pracy w przyszłości.

7. Urządzeniami ubieralne, noszone przez 
pracowników
Pojawienie się technologii urządzeń ubieralnych dało fir-
mom możliwości zwiększania swojej konkurencyjności dzię-
ki zwiększeniu produktywności oraz efektywności. Ponadto 
technologia ta wpłynęła pozytywnie na utrzymywanie odpo-
wiedniego poziomu BHP. Wraz z  pojawianiem się różnych 
nowych technologii popularność zyskuje kolejny trend – in-
teligentne urządzenia ubieralne. W przypadku pracowników 
mogą to być środki ochrony osobistej, takie jak kaski i kombi-
nezony lub gadżety osobiste, w tym smartwatche, które poma-
gają mierzyć kluczowe parametry zdrowotne pracowników, co 
sprzyja zwiększaniu bezpieczeństwa i zdrowia zatrudnionych. 

Przedsiębiorstwa mogą monitorować warunki BHP 
w swoich zakładach poprzez analizowanie i optymalizowanie 
operacji przemysłowych za pomocą inteligentnych urządzeń 
ubieralnych. Urządzenia te pomagają zbierać wartościowe in-
formacje w czasie rzeczywistym. To ponadto pomaga przed-
siębiorstwom w  podejmowaniu skutecznych decyzji oraz 
utrzymywaniu właściwego poziomu BHP.

Podsumowanie
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom powinno być jed-
nym z  najważniejszych priorytetów pracodawców na całym 
świecie. Przedsiębiorstwa w  celu zapewnienia ludziom naj-
wyższego poziomu BHP muszą wdrażać różne systemy obsłu-
gi materiałów, które wymagają minimum udziału człowieka. 
Dzięki systemom transportu bliskiego opartym na technologii 
pracownicy nie będą musieli podnosić lub przenosić ciężkich 
towarów. To redukuje możliwość wystąpienia wypadków przy 
pracy, zranienia ludzi lub innych problemów zdrowotnych 
pracowników, takich jak ból krzyża i przemęczenie.
•  W  2020 r. podczas kryzysu spowodowanego pandemią 

COVID-19 wartość światowego rynku sprzętu do obsługi 
materiałów była szacowana na 118,7 mld USD. Według ra-
portu firmy ReportLinker przewiduje się, że do roku 2026 
liczba ta osiągnie 156 mld USD, przy czym skumulowany 

roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w analizowanym okre-
sie będzie wynosić 4,7%.

•  Według portalu Inside Indiana Business producent wóz-
ków widłowych Toyota Material Handling z siedzibą w Co-
lumbus (stan Indiana) twierdzi, że obecnie dokonuje naj-
większego wzbogacenia oferty produktowej w całej historii 
firmy. Pojawiły się 22 nowe modele, co sygnalizuje także, 
że producent w  coraz większym stopniu adaptuje napęd 
elektryczny. Firma Toyota twierdzi, że reaguje w ten sposób 
na rosnący popyt na maszyny energooszczędne. Wg niej 
około 70% wszystkich produktów do obsługi materiałów 
posiadało napęd elektryczny. Toyota oczekuje, że ta zmiana 
będzie kontynuowana w  przypadku wózków widłowych, 
wózków podnośnikowych oraz podnośników do palet. Od 
dziesięcioleci produkty firmy Toyota posiadały silniki spa-
linowe, zasilane gazem ziemnym lub LPG.

•  Według portalu Material Handling and Logistics „połącze-
nie rekordowo wysokich generalnych podwyżek stawek, 
zapowiedziane przez firmy zajmujące się transportem pa-
czek oraz transportem częściowym (drobnicowym; LTL) 
jesienią 2021 wraz z  trwającym wysokim poziomem cen 
przewoźników zajmujących się transportem całopojazdo-
wym (FTL) spowoduje, że koszty transportu poszybują na 
rekordowo wysoki poziom w 2022 roku”. Wynika to z ba-
dań rynku, opublikowanych 13 stycznia 2022 przez firmy 
Cowen Research i AFS Logistics.

Luke Goldwin jest doświadczonym menedżerem marketingu 
treści z udokumentowaną historią pracy w branży łańcucha 

dostaw oraz logistyki. Obecnie pracuje w firmie FlexCube, 
gdzie tworzy wartościowe treści, związane z intralogistyką oraz 

transportem bliskim materiałów.
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1  National Safety Council; organizacja użyteczności publicznej typu non-profit, promująca zdrowie i bezpieczeństwo w USA
2 układnice magazynowe; ang. automated storage and retrieval systems; AS/RS 
3 „towar do człowieka”, ang. goods-to-person
4 „człowiek do towaru”, ang. person-to-goods
5 ang. autonomous mobile robot; AMR
6 ang.automated guided vehicles; dosł. pojazdy ze zautomatyzowanym prowadzeniem
7 ang. piece-picking
8 ang. end-of-arm tooling; EOAT
9 galanterii elektronicznej; ang. wearables
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Metody Lean  
mogą poprawić poziom BHP oraz zwiększyć 
jakość i wydajność pracy

B
ezpieczeństwo w  pracy jest integralną częścią 
kultury firmy Interstates oraz jedną z nóg nasze-
go modelu stołka o 3 nogach. Jakość i wydajność 
pracy to dwie pozostałe nogi tego stołka. Tech-
niki i  procesy, które stosujemy w  naszych pro-

jektach, prowadzą do uzyskania wysokiej jakości instalacji 
oraz większej wydajności pracy załogi. Jedną z metod Lean 
jest planowanie przy użyciu białej tablicy, co zmniejsza ilość 
przeróbek i poprawia komunikację. Inny proces dotyczy na-
szego zakładu produkującego prefabrykaty. Wykorzystanie 
tego zakładu zmniejsza liczbę roboczogodzin na placu bu-
dowy i przyspiesza montaż instalacji, aby zrealizować pro-
jekt zgodnie z harmonogramem. Jakość i wydajność pracy 
są głównymi obszarami zainteresowania naszego Zespołu 
Najlepszych Praktyk.

Zwiększanie jakości i wydajności pracy za 
pomocą najlepszych praktyk
Nasz Zespół ds. Najlepszych Praktyk przeprowadza rutyno-
we wizytacje w terenie, aby obserwować nasze załogi i wyko-
nywane przez nie prace. Podczas tych wizytacji członkowie 
zespołu mierzą przestrzeganie skoncentrowanych na zało-
dze standardów Lean (odchudzanie) i Agile (elastyczność) 
oraz uczą pracowników z  najlepszych bieżących praktyk 
w przemyśle. Te wizyty pomagają nam zrozumieć, w jakim 
stopniu wdrażamy nasze metody Lean z członkami naszego 
zespołu oraz określić najbardziej efektywne podejścia. Ten 
zespół wzmacnia nasze najlepsze praktyki, co prowadzi do 
zwiększenia bezpieczeństwa, jakości i wydajności pracy przy 
realizacji projektów. Metody Lean oraz bezpieczeństwo idą 
tu w parze.

Gdy nasz Zespół ds. Najlepszych Praktyk odwiedza 
budowy, udostępnia i wdraża metody, które przyniosły naj-
lepsze rezultaty. Dzielenie się tym, co idzie dobrze na pla-
cu budowy, ma kluczowe znaczenie – buduje impet w ca-
łym przedsiębiorstwie. Poniżej podajemy jasne przykłady 
praktyk Lean, które opracował nasz Zespół ds. Najlepszych 
Praktyk w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas pracy 
na budowach czy obiektach.

 •  Zestawy do układania korytek kablowych. Taki zestaw 
daje gładką powierzchnię, po której porusza się piła 
i zmniejsza liczbę cięć z czterech do dwóch, co czyni 
tę pracę bezpieczniejszą. Posiada wywiercone otwory 
do płyt łączeniowych oraz zawiera wszystkie potrzeb-
ne narzędzia, oszczędzając czas i zmniejszając obawy 
o bezpieczeństwo monterów.

 •  Metodologia Thread-in-place. Ta procedura skupia 
się na jednym członku zespołu bezpiecznie wyko-
nującym pracę. Rezultatem jest mniejsze zmęczenie 
operatora wchodzeniem i schodzeniem z podnośnika 
oraz z wchodzeniem i wychodzeniem z windy, mniej-
szym rozproszeniem uwagi i  większym skoncentro-
waniem na pracy. Stwierdziliśmy, że po zastosowaniu 
tej metody szybkość instalowania zwiększyła się dwu-
krotnie i nie było żadnych wypadków przy pracy.

 •  Wykorzystanie przebijaka do taśm (plecionek) uzie-
miających. W tej metodzie zamiast wiercenia w me-
talu wykorzystuje się przebijak. Wyeliminowana jest 
potrzeba unieruchamiania obrabianego materiału 
oraz skręcania przez użytkownika końcowego. Meto-
da ta nie powoduje powstawania wiórów metalowych. 
To proste narzędzie zwiększa bezpieczeństwo przy 
jednoczesnej poprawie wydajności.

Skupiając się na trójnożnym stołku jakości, wydajności 
i bezpieczeństwa pracy, osiągamy nasz ostateczny cel, jakim 
jest bezpieczne znalezienie lepszej drogi przy wykorzystaniu 
praktyk Lean.

Ian Seuser jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa, 
Jeremy Oliver jest specjalistą ds. rozwoju 

w firmie Interstates Działalność Interstates obejmuje 
między innymi: usługi konsultingowe, produkcję szaf 

sterowniczych oraz elektroenergetycznych stacji modułowych, 
projektowanie i wykonywanie instalacji elektrycznych 

oraz integrację systemów.
�
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W artykule opisujemy, jak wykorzystując model jakości, produktywności i bezpieczeństwa w postaci 
trójnożnego stołka, możemy bezpiecznie znaleźć lepszy sposób wykorzystywania metod Lean 
w firmie wykonującej prace elektroinstalacyjne.


