
W naszej ofercie znajdują się między innymi:

• zbiorniki cylindryczne (magazynowe, procesowe),

• zbiorniki prostopadłościenne (magazynowe, procesowe),

• instalacje przemysłowe (przesyłowe, dozujące, mieszające,  
rurociągi, gazociągi),

• aparaty i urządzenia technologiczne (płuczki, absorbery i desorbery),

• palety zabezpieczające, wanny zabezpieczająco-przechwytujące  
(ociekowe),

• aparatura kontrolno-pomiarowa,

• konstrukcje stalowe, 

• silosy z tworzywa sztucznego na materiały sypkie. 

Każdy etap realizacji poddany jest kontroli gwarantującej najwyższą ja-
kość oferowanych przez nas produktów i usług, w tym celu przeprowa-
dzane są regularnie kontrole zakładowe: Urzędu Dozoru Technicznego, 
Kwalifikacje spawalnicze Instytutu SLV, TÜV NORD Systems (Systemy 
Związku Dozoru Technicznego PÓŁNOC), Deutsches Institut für Bau-
technik, Berlin (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, Berlin), Mate-
rialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (Zakład Kontroli 
Materiałowej dla Tworzyw i Technologii Produkcyjnej) oraz Państwowe-
go Zakładu Higieny. 

Nasze wyroby charakteryzują się niezawodnością pracy nawet w naj-
trudniejszych warunkach. ■

Weber Polska sp.  z o.o. powstała w 1996  r. jako jed-
no z przedsiębiorstw partnerskich międzynarodowej 
grupy Weber. W ramach grupy funkcjonują zakłady 
produkcyjne oraz przedsiębiorstwa handlowe umiej-
scowione na terenie Polski i Niemiec, w których za-

trudnionych jest łącznie ponad 600 osób.

W naszej codziennej działalności opieramy się na współpracy i 50-letnim 
doświadczeniu spółki matki – firmy Gerhard Weber Kunststoff-Verarbei- 
tung GmbH, jednego z największych producentów wielkogabarytowych 
zbiorników, urządzeń i aparatów z termoplastycznych tworzyw sztucz-
nych w Europie. 

Posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji przemysło-
wych zbiorników, urządzeń i aparatów z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych na media agresywne, które znajdują szerokie zastosowanie 
w różnych obszarach, m.in. w zdefiniowanych przez niemieckie prze-
pisy dotyczące instalacji przemysłowych na substancje niebezpieczne 
(VAwS): 

• HBV – produkcja, obróbka, przetwarzanie, 

• LAU – magazynowanie, opróżnianie, przesył,  
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 

Nasze produkty znajdują zastosowanie w najróżniejszych gałęziach 
przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, energetyczny, papierniczy, 
spożywczy, cynkownie ogniowe, zakłady galwaniczne.

Oprócz fachowego doradztwa technicznego proponujemy naszym 
klientom montaż i rozruch oferowanych przez nas urządzeń. Zapewnia-
my także kompleksowe usługi logistyczne. 

Zbiorniki i aparaty 
z termoplastycznych 
tworzyw sztucznych
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Na początek proszę o tych komandosach…
Komandos to konkretny specjalista w danej branży, posiadający duże do-
świadczenie, odpowiednie kwalifikacje, kompetencje, wiedzę i umiejęt-
ności, pozwalające na jak najlepsze wykonanie zadania, które zostało mu 
przydzielone – mam na myśli pewną analogię do osoby wykonującej spe-
cjalne misje w żargonie wojskowym.

To wszystko wynika z przyjętej strategii, której główne cele zakładają: 
zwiększenie efektywności pracy własnej spółki, zwiększenie i dywersyfika-
cję przychodów ze sprzedaży poprzez wzrost obrotów z klientami spoza 
Grupy Kapitałowej Azoty, a także wzrost doskonałości operacyjnej. Reali-
zacja tych celów spowodowała wdrożenie nowej struktury operacyjnej.

I tam są ci komandosi?
Tak. Wyodrębniliśmy w firmie dwie grupy. Wyspecjalizowaną ekipę, która 
zajmuje się utrzymaniem ruchu u naszego największego klienta, czyli w Gru-
pie Azoty Zakłady Chemiczne Police. W jej skład wchodzi około 250 osób. 
Druga część naszej blisko sześciusetosobowej firmy ma zajmować się reali-
zacją inwestycji oraz remontów w Grupie Azoty Z. Ch. Police oraz obsługą 
rynku zewnętrznego. I tam właśnie są, jak ich nazywamy w firmie, koman-
dosi. Nie chcemy bowiem budować przedsiębiorstwa mało elastycznego, 
stąd pomysł, by delegować naszych najlepszych pracowników do zadań 
stricte projektowych. Innymi słowy: jest projekt, wyznaczamy grupę liderów 
z ogromnym doświadczeniem w branży, czyli naszych komandosów, a oni 
na miejscu organizują sobie ekipę do jego realizacji, prawie zawsze korzy-
stając z najlepszych rozwiązań, ze sprawdzonych współpracowników i gdy 
jest taka potrzeba – ze sprawdzonych kooperantów. Żeby mogli robić to 
jeszcze efektywniej, zapewniliśmy im dostęp do najlepszej specjalistycznej 
wiedzy, kierując na specjalne studia z zakresu zarządzania projektami, które 
kończą się nie tylko dyplomem, lecz także prestiżowym certyfikatem IPMA. 
I taki przeszkolony, doświadczony pracownik to w naszym slangu firmowym 
komandos, który ma podbijać nowe rynki. 

Jest się o co bić?
Mamy na horyzoncie kilka ciekawych projektów, zarówno związanych 
z budową, czyli inwestycjami, jak i utrzymaniem ruchu, mam tutaj na myśli 
rozwój specjalistycznych usług diagnostycznych. Dzięki temu, że sprawdzi-
liśmy się w wielu projektach w Z. Ch. Police, warto na nas stawiać, bo po 
prostu jesteśmy ekspertami w tym, co robimy. Dlatego rośniemy w siłę. 
Na przykład jesteśmy zainteresowani udziałem w realizacji ogromnej jak na 
polskie warunki inwestycji związanej z budową instalacji do produkcji pro-
pylenu tzw. PDH. Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 1,7 mld zł, 
co stawia ją wśród największych inwestycji w kraju. Oczywiście to przed-
sięwzięcie jest tak ogromne i złożone, że samodzielnie nie bylibyśmy 
w stanie mu sprostać. Niemniej chcemy aktywnie brać udział w realizacji 
jako konsorcjant czy podwykonawca, mając na uwadze, że po zakończeniu 
i uruchomieniu instalacji niezbędne będzie zapewnienie utrzymania ruchu, 
za co – myślę – my będziemy odpowiadać.

Są też takie projekty w Policach, których jesteśmy tzw. generalnym wy-
konawcą. Jednym z większych tego rodzaju projektów jest m.in. budowa 
nowej bazy logistycznej dla Z. Ch. Police, wyceniana na blisko 20 mln zł. 
Z racji tego, że we własnych strukturach organizacyjnych nie mamy tzw. 
budowlanki, posiłkujemy się podwykonawcami. W tym projekcie istotnym 
podwykonawcą jest firma Erbud. To ona odpowiada za prace ziemno-bu-
dowlane, natomiast prace instalacyjno-montażowe mają być realizowane 
przez pracowników Police Serwis, oczywiście całość jest koordynowana 
i nadzorowana przez komandosów, o których wspominaliśmy. Poza tym 
cały czas staramy się podnosić nasze kompetencje. Dzięki temu w nieda-
lekiej perspektywie zamierzamy zastąpić część usług kupowanych od firm 
zewnętrznych, bezpośrednio przejmując ich obszar działalności. 

Patrząc na portfel inwestycyjny Grupy Azoty, a konkretnie 
na inwestycje w Policach, można stwierdzić, że przed wami 
sporo pracy. A co z zapowiadaną dywersyfikacją i wyjściem 
poza Grupę Azoty? 
Aktualnie nasze przychody to około 150 mln zł rocznie. Udział w naszej 
strukturze przychodowej klientów spoza Grupy Azoty to w tej chwili po-

„Jesteśmy już prawie na mecie zmian organizacyjnych, które wdrożyliśmy, by sprawniej 
zarządzać całym przedsiębiorstwem powstałym po połączeniu dwóch największych spółek 
remontowych Grupy Azoty działających w Zakładach Chemicznych Police SA. Chcemy 
oferować nasze usługi na rynkach zewnętrznych. Do tego celu wyodrębniamy najlepszych 
specjalistów w branży. Osobiście nazywam ich komandosami” – mówi Waldemar Duży, 
prezes firmy Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o., należącej do największej firmy chemicznej 
w tej części Europy – Grupy Azoty. 

Nowa strategia Police Serwis, spółki należącej do Grupy Azoty, zakłada udział we wszystkich 
dużych inwestycjach koncernu, a także zwiększenie aktywności na rynkach zewnętrznych. 

Mariusz Krysiak

Komandosi  
celują w gazoport

MISJA FIRMY
Wdrażanie praktycznej i profesjonalnej wiedzy technologicznej 
oraz zaawansowanej wiedzy naukowej z zakresu inżynierii 
materiałowej i korozji w świat przemysłu

Materials Engineers Group to innowacyjna firma naukowo  
– techniczna prowadząca Laboratorium Badań Materiałowych 
od 2003 roku. Świadczymy usługi Diagnostyki Laboratoryjnej 
na terenie całej Polski i za granicą. Jesteśmy Liderem z zakresu 
badań materiałowych w Polsce oraz wiodącym Laboratorium 
w dziedzinie Diagnostyki. Świadczymy profesjonalne usługi 
eksperckie z zakresu inżynierii materiałowej i korozji mające 
praktyczne odzwierciedlenie w przemyśle. MEG od wielu lat 
skutecznie łączy środowisko naukowe ze światem przemysłu.

Oferowane usługi
♦ Ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji przemysłowych
♦ Prognozowanie żywotności obiektów przemysłowych
♦ Badania nieniszczące 
♦ Badania niszczące materiałów
♦ Analizy poawaryjne
♦ Obliczenia numeryczne
♦ Programy kontroli eksploatacji
♦ Analiza ryzyka i raporty bezpieczeństwa

Korzyści wynikające ze współpracy z MEG
♦ Wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji 
♦ Zwiększenie bezpieczeństwa 
♦ Uwolnienie rezerw produkcyjnych 
♦ Zarządzanie bezpieczeństwem technicznym 
♦ Zapobieganie awariom  

WSPÓŁPRACA MEGROUP Z GRUPĄ AZOTY 
POLICE SERWIS
Na zlecenie Grupy Azoty Police Serwis  firma Materials Engineers 
Group  wykonała liczne badania nieniszczące, w tym badanie 
emisji akustycznej zbiornika kulistego, badania ultradźwiękowe, 
magnetyczno – proszkowe, wizualne oraz mikroskopii świetlnej 
rurociągów. Ponadto prowadzone są prace związane z modernizacją 
i optymalizacją istniejących rozwiązań konstrukcyjnych. 

Laboratorium 
ul Janka Bytnara Rudego 25 
02-645 Warszawa
tel.: +48 22 234 81 04 

Materials Engineers Group Sp. z o.o. 
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa 
tel.: +48 22 234 87 39 
fax: +48 22 234 87 50 
e-mail : biuro@megroup.pl
www.megroup.pl 
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niżej 10%. I to jest poziom w tym roku optymalny. Jeśli chodzi o cenę, 
jakość i terminowość, to potrafimy być konkurencyjni, dostarczamy usługi 
wysokiej jakości i dotrzymujemy terminów, co jest w naszej branży bardzo 
ważne. To oczywiście nie znaczy, że nie chcemy się rozwijać i nie pracuje-
my nad pozyskaniem nowych klientów. Wręcz przeciwnie. Systematycznie 
staramy się powiększać nasz portfel kontrahentów. W trakcie procesu łą-
czenia spółek zadbaliśmy o przeniesienie i rozszerzenie zakresu certyfikacji 
spółki oraz uprawnień naszych pracowników. To sprawia, że usługi Police 
Serwis są unikalne i poszukiwane przez kontrahentów zewnętrznych. Stra-
tegia firmy zakłada ciągłe i systematyczne zwiększanie przychodów spoza 
grupy kapitałowej i mamy nadzieję, że dzięki wzrostowi rentowności będą 
one dla spółki również znaczącym źródłem dochodów.

Może jakiś przykład?
Dotychczas naszymi klientami rynku lokalnego są np. PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna, staramy się również pozyskać kontrakt na 
obsługę techniczną świnoujskiego gazoportu. Jeżeli to wypali, znacząco po-
większymy swoje przychody w części realizacji związanej z podmiotami 
spoza Grupy Azoty. Świadczenie usług dla tak dużych koncernów, poza 
oczywistym aspektem związanym z ekonomią, ma jeszcze jeden wymiar, 
którego nie należy pomijać. Mam na myśli to, że jako spółka dużo się 
uczymy. Poznajemy nowe systemy, inwestujemy w szkolenia i podnosimy 
kwalifikacje załogi, by spełnić nowe, nie zawsze wymagane na rodzimym 
rynku standardy. Podpatrujemy rozwiązania dotyczące organizacji pracy, 
sposobów zarządzania lub po prostu ciekawe rozwiązania techniczne sto-
sowane w innych koncernach. Wierzymy, że część z nich będzie można 
skutecznie zastosować też w Policach.

Oczywiście po raz kolejny podkreślam, że aktualnie głównym odbiorcą usług 
świadczonych przez spółkę Grupa Azoty Police Serwis jest spółka matka, 
a zarazem jedyny właściciel – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA.

Ogólnie rzecz biorąc, świadczymy usługi dla przemysłu ciężkiego w zakre-
sie utrzymania ruchu, realizacji inwestycji i remontów – wielobranżowo 
w obszarze budowlano-konstrukcyjnym, mechaniki, elektryki i automatyki 
przemysłowej. Nasze usługi kierujemy do branży chemicznej, energetycz-
nej czy paliwowej. Posiadamy niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wy-
konywania specjalistycznych usług i oczywiście dysponujemy doświadczoną 
i wykwalifikowaną kadrą.

Spawanie to takie oczko w głowie prezesa?
To raczej kluczowa kompetencja firmy. Mamy najlepszych spawaczy. Moja 
ściana w biurze nie mieści wszystkich posiadanych przez nas uprawnień 
i certyfikatów. To dlatego, gdy inwestycja jest trudna, związana z branżą 
chemiczną czy energetyczną, zawsze dzwoni telefon. Nie zapominajmy 
jednak o branży elektrycznej i automatycznej, w której dzięki fachowości 
i doświadczeniu personelu także czujemy się mocni.

Dzwonią pewnie jeszcze wtedy, gdy coś się zepsuje, i trzeba 
naprawić, bo przestój kosztuje.
Tak, owszem, ale coraz rzadziej, bo staramy się zmieniać podejście do 
utrzymania ruchu. Chcemy działać prewencyjnie, bo łatwiej zapobiegać, 
niż leczyć. Tylko że klienta do takiej akcji prewencyjnej ciężko przekonać. 
W Polsce wciąż ludzie płacą, jak widzą, że coś się dzieje – na przykład 
maszyna nie działa. I to jest podejście, które marnuje wiele zasobów, przez 
co w konsekwencji jest dla klienta o wiele droższe niż zdecydowanie się na 
diagnostykę całej nawet na pierwszy rzut oka sprawnej linii. 

I klienci tego nie rozumieją?
Powoli zaczynają do tego dojrzewać. Ale jeszcze duża praca zarówno 
przed nami, jak i naszą konkurencją. Tu działamy razem, edukujemy i tłu-
maczymy. 

A jak taka diagnostyka wygląda w praktyce?
Po pierwsze, czujniki. Dysponujemy całą gamą przenośnych urządzeń 
tego typu. One mierzą np. poziom drgań i wibracji, temperaturę, hałas, 
stan izolacji itp. Dane zbierane są w naszym specjalistycznym systemie 
informatycznym. Dzięki doświadczeniu i statystyce jesteśmy w stanie 
na podstawie zebranych w pomiarach danych powiedzieć klientowi, że 
w którymś miejscu maszyna za bardzo się grzeje i wiemy ze statystyk 
oraz z własnego doświadczenia, że za jakiś czas, na przykład trzy miesią-
ce, trzeba będzie coś wymienić, dajmy na to: łożysko. I to jest właśnie 
klucz do sukcesu. Bo skuteczna diagnostyka to wstęp do dobrego pla-
nowania remontów w zakładzie. Powiem więcej. Dobra diagnostyka au-
tomatycznie przekłada się na plan remontowy, który redukuje przestoje 
produkcyjne, na początek – według mojej oceny – nawet o mniej więcej 
10%. Innymi słowy, klient jest w stanie przy tym samym parku maszy-
nowym, ale wyższej niezawodności wyprodukować więcej najwyższej 
jakości wyrobów. Oczywiście my tylko sugerujemy, co trzeba zrobić. 
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Kiedy wymienić jedną część, a kiedy całą maszynę. Dzięki tym prewen-
cyjnym pomiarom diagnostycznym tworzymy podstawę do lepszej kal-
kulacji finansowej całej działalności produkcyjnej. I takie kompleksowe 
spojrzenie na sprawę to klucz do sukcesu, zarówno dla nas, jak i naszych 
klientów. 

Czyli dzięki diagnostyce można uniknąć większych awarii?
Dokładnie tak. Zespół diagnostyki, dzięki doświadczeniu oraz nowoczes- 
nemu sprzętowi, może oferować swoje usługi na zewnątrz. W wypadku 
Z. Ch. Police cały czas prowadzony jest nadzór diagnostyczny online dla 
turbokompresorów na Wydziale Syntezy Amoniaku. Podnosząc jakość 
oferowanych usług, zabiegamy o zamontowanie czujników drgań na ło-
żyskach wentylatorów chłodnic w Jednostce Biznesowej Nitro oraz na 
przekładniach wentylatorów chłodni kominowych na Wydziale Gospo-
darki Wodnej. Pomysłów dla klientów mamy sporo. Co ważne, bardzo 
często, gdy już nastąpi awaria, jesteśmy w stanie rozwiązać problem 
zdalnie, dzięki czujnikom przesyłającym dane online. To duża zaleta dla 
klienta. 

A jak wygląda w tej chwili rynek, na którym działacie? Do-
strzegacie dla niego jakieś zagrożenia?
To bardzo trudny kawałek chleba, dlatego że marże są bardzo niskie. 
Dodatkowo w najbliższych latach czeka nas wymiana pokoleniowa 
fachowców. Dzisiaj zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów. Oni 
są już w wieku 50 lat i musimy zacząć myśleć o młodych talentach. 
Inwestycji w samych tylko zakładach Police szybko przybywa. Dla-
tego wdrożyliśmy wiele programów mających na celu przekazanie 
wiedzy i umiejętności tym młodym talentom. Wykorzystujemy 
naszych emerytowanych już pracowników do tego, by szkolili mło-
dych. Wszystko po to, by jakość usług stała na najwyższym poziomie. 
Poza tym jesteśmy przy końcu zmian organizacyjnych wynikających 
z połączenia dwóch największych spółek zajmujących się remontami 
i utrzymaniem ruchu na terenie Z. Ch. Police. To połączenie spowo-

dowało, że jesteśmy jeszcze bardziej konkurencyjni na tym trudnym, 
jak wspomniałem, rynku.

Proszę powiedzieć o tym połączeniu nieco więcej.
Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. powstała na bazie firmy Remech Gru-
pa Remontowo-Inwestycyjna, mającej swe korzenie w dawnym Zakładzie 
Mechanicznym Z. CH. „Police” SA oraz przejęcia z dniem 31 maja 2015 r. 
spółki Automatika. Jako samodzielny podmiot gospodarczy firma działa od 
1 marca 2002 r. Połączenie Spółek Remech i Automatika stworzyło poten-
cjalne korzyści w obszarze operacyjnym, kosztowym i rynkowym. Podsta-
wową spodziewaną korzyścią połączenia jest stworzenie silnego i stabilnego 
podmiotu gospodarczego, specjalizującego się w świadczeniu komplekso-
wych usług z zakresu branży mechanicznej, automatycznej i elektrycznej. 
Uzasadnieniem połączenia spółek należących do jednej grupy kapitałowej 
i prowadzących działalność w zakresie częściowo pokrywającym się i kom-
plementarnym są możliwości: wzmocnienia pozycji rynkowej połączonych 
podmiotów, wzbogacenia i optymalizacji struktury oferty usług, odniesie-
nia korzyści wynikających z efektów skali i synergii związanych ze wzrostem 
przychodów, redukcją kosztów oraz wykorzystaniem wiedzy operacyjnej 
obu spółek. Grupa Azoty Police Serwis sp.  z  o.o. jako podmiot silniejszy 
ekonomicznie i kadrowo będzie dysponował potencjałem zdolnym do re-
alizowania bardziej kompleksowych zadań. Połączenie branży mechanicznej, 
automatycznej oraz elektrycznej w powiązaniu z rozwojem biura handlowe-
go umożliwi szerszy dostęp do rynku zewnętrznego w zakresie sprzedaży 
usług klientom spoza grupy kapitałowej.

Kierując się wyżej wymienionymi intencjami zarząd spółki przyjął wspo-
mnianą na początku strategię rozwoju na lata 2015–2020. Niewątpliwie 
atuty spółki to wysoko specjalistyczne uprawnienia i certyfikowane sys-
temy jakościowe (m.in. w spawalnictwie i zakładowej kontroli produkcji), 
wyspecjalizowany potencjał pracowniczy, pełna infrastruktura techniczna 
niezbędna do świadczenia usług będących podstawowym przedmiotem 
działalności. ■
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Wspomaganie utrzymania ruchu  
przez systemy diagnostyki

TROCHĘ HISTORII
Drgania dla nadzoru Stanu Technicznego (ST) są wykorzystywane od lat 
30. ubiegłego wieku. Najpierw stosowano czujniki sejsmiczne, choć zda-
wano sobie sprawę, że dla maszyn łożyskowanych ślizgowo winny być 
stosowane (niedostępne wtedy) czujniki drgań wałów. W latach 50. Do-
nald W. Bently skutecznie zastosował w tym celu bezkontaktowe czuj-
niki wiroprądowe, które zainicjowały rozwój Systemu Monitorowania 
i Zabezpieczeń (SMiZ). W początku lat 60. rozpoczęto budowę Z.Ch. 
Police i powstała firma BENTLY NEVADA (BN). Za sprawą Bently’a za-
istniały nowe narzędzia (np. Keyphasor®), a analiza ORBITY zrewolucjo-
nizowała rozwój diagnostyki technicznej. W konsekwencji w roku 1976 
pojawił się standard API 670, który do dziś króluje w zakresie wytycznych 
opomiarowania dla nadzoru ST maszyn wirnikowych. W tychże latach 70. 
w Policach rozpoczęto produkcję nawozów dwu- i trzyskładnikowych, 
a w 1975 r. Bently uruchomił produkcję SMiZ SYSTEM 7200. Produkcję 
amoniaku w Policach rozpoczęto w 1984 r. Od samego początku na sied-
miu turbosprężarkach zainstalowano urządzenia zabezpieczające maszyny 
przed nadmiernymi drganiami. Były to urządzenia serii 7200 firmy Bently 
Nevada. W 1987 r. Bently rozszerza Systemu Nadzoru Stanu Technicz-
nego (SNST) o systemy diagnostyki pracujące w czasie rzeczywistym: 
DDM oraz bardziej zaawansowany TDM, a w roku 1988 wypuszcza na 
rynek pierwszy na świecie cyfrowy SMiZ: SYSTEM 3300. API 670 dopie-
ro w trzeciej edycji (1993 r.) wprowadza regulacje dotyczące cyfrowych 
SMiZ. Aby je spełnić, w 1995 r. Bently uruchamia produkcję SYSTEMU 
3500 i to właśnie ten SMiZ zastępuje w roku 1996 użytkowane wcześniej 
w Policach SYSTEMY 7200. Nie on sam, bo wraz z systemem diagnostyki 
DATA MANAGER 2000. Kolejna dekada przynosi drugą generację SYS-
TEMU 3500 oraz (za sprawą rozwoju technik komputerowych) prowadzi 
do zdynamizowanego rozwoju systemów diagnostyki. 

Na świecie dynamizuje się rozwój prac na rzecz diagnostyki sprawności 
termodynamicznej. Pojawiają się nowe systemy diagnostyki, umożliwiające 
lepszą diagnostykę problemów przepływowych – w tym także wykrywania 
pompażu. BN w Polsce prowadzi aktywną działalność na rzecz popraw-
nych aplikacji zarówno w zakresie SMiZ, jak i zapobiegania pracy sprężarek 
w warunkach pompażu, nie zawsze wystarczająco skuteczną. W jednym 
z przedsiębiorstw dochodzi do katastrofalnego uszkodzenia sprężarki nim 

spowodowanego. Traf chciał, że zdarzenie to nastąpiło jakiś czas po su-
gestiach ze strony BN co do celowości modernizacji zabezpieczającego 
tę sprężarkę SMiZ (spełniającego warunki prewencyjnego Utrzymania 
Ruchu [=UR]) na system umożliwiający predykcyjne UR (tzn. posiadający 
także system diagnostyki) i zapewniający zabezpieczenia antypompażowe. 
Kilka lat później (w roku 2014) pojawia się piąta edycja API6701, która 
tradycyjną tematykę SMiZ rozszerza właśnie o zagadnienia antypompażo-
we i zabezpieczenia przed zwyżką obrotów2. W tymże roku 2014 Police 
rozpoczynają modernizację użytkowanych SNST na SYSTEMY 3500 trze-
ciej generacji wraz z najnowszą wersją oprogramowania diagnostycznego 
SYSTEM 1. Na uwagę zasługuje zastosowane rozwiązanie informatyczne. 
Dzięki mechanizmom wirtualizacji na serwerach fizycznych pracuje osiem 
maszyn wirtualnych, a każdy uprawniony użytkownik ma swobodny do-
stęp do aplikacji z każdego miejsca i o każdej porze.

WSPÓŁCZESNY KSZTAŁT SNST
Pomiary procesowe umożliwiają ocenę sprawności termodynamicznej 
maszyn oraz całych systemów produkcyjnych, natomiast ważne maszyny 
są na ogół włączone do SNST, który ma wykryć zmiany ich integralności 
mechanicznej. 

Na Rysunku 13 wymieniono komponenty współczesnego SNST i dla naj-
częściej stosowanych strategii UR, a mianowicie: reakcyjnej, prewencyjnej, 
predykcyjnej, proaktywnej i bazującej na sprawności termodynamicznej 
oraz wskazano te elementy SNST, które warunkują możliwość realizacji 
każdej z nich.

Rysunek 1. Wymagane komponenty systemu wspomagania 
nadzoru ST dla różnych strategii UR

Pomiary realizowane na rzecz sprawności termodynamicznej są realizo-
wane w DCS i w znacznej części są regularnymi pomiarami wykonywany-
mi na rzecz kontroli i regulacji procesu. Jeśli natomiast mają służyć również 
ocenie sprawności termodynamicznej, to winny być wykonywane z po-
mocą systemów pomiarowych charakteryzujących się wystarczająco dużą 
1   Machinery Protection Systems, API STANDARD 670, ed. 5th, NOV 2014.
2   R. Nowicki, Nadobroty: skutki, systemy detekcji i zabezpieczenia, „Napędy i Sterowanie”,  
Nr 10 (198), Październik 2015, s. 86.
3   R. Nowicki, Ku lepszemu: możliwości systemowe w utrzymaniu ruchu – cz. 1, „Chemia Prze-
mysłowa”, 3/2015 (609), s. 24.

dokładnością. Pomiary realizowane na rzecz integralności mechanicznej są 
realizowane w ramach SNST i współcześnie nie ograniczają się wyłącznie 
do pomiarów położeń, drgań i temperatur, tak jak to specyfikuje API670. 
Dojrzały użytkownik SNST musi być świadomy faktu, że upłynie jeszcze 
wiele lat, zanim nowatorskie metody wykorzystywane już współcześnie 
w SNST (np. dla nadzoru ST silników elektrycznych, stosowanych w che-
mii jako napędy zarówno agregatów krytycznych4, jak i tych mniej waż-
nych5 zostaną usankcjonowane w ewoluujących lub nowych standardach. 

To od kadry zarządzającej przedsiębiorstwa zależy podejmowanie dzia-
łań na rzecz oceny poprawności struktury i skonfigurowania stosowanych 
SNST. W konsekwencji do nich należą decyzje o zakresie modernizacji 
lub podejmowanie ryzyka związanego z zaniechaniami działań na tę oko-
liczność. Oni także decydują o przygotowaniu kadry w zakresie możliwie 
dobrego wykorzystania różnych systemów – w tym także SNST. Zapew-
nienie poprawności działania SMiZ leży w obowiązku zakładu, natomiast 
dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania SNST może być także 
zrealizowane przez podwykonawców zewnętrznych.

W procesie podejmowania decyzji dotyczących SNST należy liczyć się 
z tym, że slogan „małe czyni znaczącą różnicę” ma szczególnie duże zna-
czenie. Kilka przykładów na udokumentowanie tej tezy (z przywołaniem 
prostych analiz, których zrozumienie nie wymaga specjalistycznej wiedzy) 
zostanie podanych w kolejnej części.

PRZYKŁADY WYKORZYSTYWANIA SNST

A. PĘKNIĘCIE TARCZY WIRNIKA SPRĘŻARKI A
W czasie pracy sprężarki nastąpił skokowy wzrost drgań o godzinie 14.10. 
Zmianę poziomu drgań jednego z punków pomiarowych pokazano kur-
sorem na Rysunku 2A. W związku z tym, że wszystkie pomiary realizowa-
ne dla maszyny pozostawały poniżej nastawy OSTRZEŻENIE (60 µmP-P), 
fakt ten nie powodował emocji operatorów. Kilka godzin później (około 
19.00) nastąpiło odstawienie agregatu z przyczyn procesowych. W czasie 
wybiegu wirnika przekroczone zostały nastawy NIEBEZPIECZEŃSTWO 
(75 µmP-P). Fakt ten również nie spowodował należytej ostrożności ope-
ratorów, bowiem próbowali oni wkrótce ponownie uruchomić sprężarkę 
– tym razem bez powodzenia. Zadziałały zabezpieczenia w SMiZ.

Rysunek 2. Trend drgań wirnika sprężarki (A) i uszkodzona 
tarcza wirnika (B)

4   R. Nowicki, Monitorowanie OnLine stanu technicznego izolacji silników indukcyjnych, „Napędy 
i Sterowanie” Nr 5 (181), Maj 2014, s. 84.
5   J. Song, R. Nowicki, A. Duyar, Sprzętowe rozpoznawanie anomalii pracy agregatów napędza-
nych silnikami elektrycznymi, „Napędy i Sterowanie”, Nr 1, Styczeń 2014, s. 96.

Skorzystano wtedy z konsultacji zewnętrznego serwisu diagnostycznego. 
Dysponując dostępem na odległość do serwera diagnostyki, na bazie zgro-
madzonych analiz, postawiono diagnozę o pęknięciu tarczy wirnika i moż-
liwym oderwaniu się jego części, co znalazło potwierdzenie po rozebraniu 
sprężarki. Na Rysunku 2B pokazano fragment uszkodzonego wirnika.

Wykorzystywany zaawansowany SNST umożliwia konfigurację nie tylko 
alarmów sprzętowych w SMiZ, lecz także programowych, pod warun-
kiem zoptymalizowania konfiguracji systemu diagnostyki. Ta optymalizacja 
dotyczy m.in. wprowadzenia danych o rzeczywistych luzach łożysk, zde-
finiowania na bazie normalnych poziomów drgań alarmów programo-
wych, zdefiniowania tzw. obszarów akceptacji itd. Po takim tuningu system 
diagnostyki winien samodzielnie alarmować o odstępstwach maszyny od 
normalnego stanu technicznego, a zmiany wektorów drgań wykraczają-
ce poza zdefiniowane obszary akceptacji są poważną przesłanką na rzecz  
diagnozy jak sformułowana powyżej. 

W tym konkretnym przypadku, na podstawie przesłanek płynących ze 
zgromadzonych analiz, próby ponownego uruchomienia maszyny nie po-
winny już być podejmowane, bowiem mogły się zakończyć jej dalszym i to 
dużo poważniejszym uszkodzeniem.

B. PĘKNIĘCIE TARCZY WIRNIKA SPRĘŻARKI B
W czasie pracy innej sprężarki nastąpił skokowy wzrost drgań około godz. 
9.07, co zostało pokazane na pełnym widmie potokowym (Rysunek 3A). 
W związku z faktem, że tym razem nie mamy dostępu do charakterystyk 
w stanach przejściowych, bowiem sprężarka znajdowała się w ciągłej pra-
cy, poszukiwanie przyczyny umożliwiały inne charakterystyki gromadzone 
w systemie diagnostyki pracującym w czasie rzeczywistym, a także były 
one uzupełnione o analizy wykonywane z pomocą dodatkowych czujni-
ków i sprzętu przenośnego. Pokazane na Rysunek 3B i 3C kolejno cha-
rakterystyki (i) trendu składowej obrotowej drgań wału, który cechuje 
się skokową wartością amplitudy i fazy (podobne jakościowo przebiegi 
zarejestrowano dla pozostałych czujników obserwujących wirnik) oraz 
(ii) brak zmiany położenia czopa w łożysku (SCL) sugerują – podobnie 
jak w poprzednim przykładzie – skokową dezintegrację wirnika (bowiem 
podstawowa zmiana dotyczy charakterystyk dynamicznych i nie jest silnie 
powiązana ze zmianą położenia czopa, o którym mówi niebieski fragment 
tej charakterystyki). Zauważmy jednak, że pokazana na Rysunek 3B zmia-
na amplitudy drgań spowodowała alarm sprzętowy, bowiem został prze-
kroczony poziom OSTRZEŻENIA.

Podobnie jak w wypadku sprężarki A powinno się przeprowadzić tuning 
systemu diagnostyki, który stanowiłby pomoc w alarmowaniu i diagnozo-
waniu dla szeregu innych uszkodzeń oraz zwiększeniu wrażliwości systemu 
na zmiany sygnałów w warunkach przejściowych pracy maszyny. 

A B
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C. USZKODZENIE ŁOŻYSKA OPOROWEGO
Standard API 670 zaleca nadzór łożysk oporowych z pomocą dwóch 
czujników położenia wału oraz z pomocą pomiarów temperatury me-
talu, jego segmentów oraz oleju. W analizowanym przypadku można 
mówić o nadzorze szczątkowym, bowiem do pomiaru położenia osio-
wego wykorzystywano pojedynczy czujnik, a monitoringu temperatur 
metalu zaniechano. Na wykresie trendu położenia osiowego wirnika 
(Rysunek 4A) widać, że wirnik przekroczył poziom OSTRZEŻENIA 
i zbliża się do poziomu NIEBEZPIECZEŃSTWO – granicy, której prze-
kroczenie spowoduje odstawienie sprężarki – co w końcu następuje 
(chwilę odstawienia zaznaczono na charakterystyce kursorem piono-
wym). Takie odstawienie może być spowodowane nie tylko rzeczywistą 
zmianą położenia osiowego wirnika ( jako konsekwencji zmiany stanu 
technicznego łożyska), lecz także… zmianą charakterystyki czujnika 
(z czym użytkownik musi się liczyć). Z tego względu API 670 dla moni-
torowania łożyska oporowego zaleca stosowanie (i) dwóch czujników 
(redundancja pomiaru uzupełniona odpowiednio zaawansowaną logiką 
zabezpieczeń) oraz (ii) pomiarów temperatury segmentów (dywersyfi-
kacja monitorowania). W tym wypadku okazało się, że reakcja systemu 

była poprawna, bowiem doszło do uszkodzenia łożyska (którego frag-
ment pokazuje Rysunek 4B).

Poprawność wyłączenia automatycznego (lub realizowanego przez operato-
ra) na podstawie opomiarowania skromniejszego niż zalecane przez API670 
nie w każdym przypadku jest spowodowana stanem technicznym łożyska. 
Może ono być także konsekwencją uszkodzenia czujnika lub monitora albo 
zaszumienia kabli sygnałowych (tzn. zachodzącego między maszyną a sys-
temem monitorowania). Redundantny tor pomiarowy minimalizuje ryzyko 
błędnych decyzji. Koszt drugiego kanału pomiarowego przesuwu osiowego 
– z punktu widzenia całkowitej liczby kanałów wykorzystywanych w kasecie 
dla monitorowania agregatu – jest marginalny, a jego instalacja zazwyczaj 
nie stanowi problemu technicznego. Z pewnymi problemami natury tech-
nicznej można się liczyć, gdy chce się zainstalować cztery czujki pomiaru 
temperatury metalu segmentów łożyska. Wymagając natomiast w SIWZ-ie 
dostawy maszyny zgodnie z pomiarami, jakie opisano w API 670, unika się 
później, tzn. na etapie jej eksploatacji, szeregu problemów, bowiem mini-
malizuje się liczbę błędnych odstawień oraz zwiększa pewność oceny zmian 
stanu technicznego maszyny w warunkach pracy.

D. CAŁKOWITE ZNISZCZENIE MASZYNY Z POWODU 
ŁOŻYSKA OPOROWEGO
W jednym z krajowych przedsiębiorstw uruchomiono maszynę, której łoży-
sko oporowe było monitorowane za pomocą dwóch czujników skonfiguro-
wanych w logice „2 z 2” i obserwujących kołnierz z jego dwóch przeciwległych 
stron. W procesie konfiguracji SYSTEMU 3500 popełniono jednak błąd, bo-
wiem wpisano, że obydwa czujniki znajdują się po jednej stronie kołnierza. 
W konsekwencji logika „2 z 2” nie mogła być wyegzekwowana. Dziwne (bo 
skorelowane ujemnie) trendy zmiany położenia osiowego wału nie zostały za-
uważone przez obsługę, przekroczenie położenia granicznego wału nie mog- 
ło spowodować automatycznego odstawienia maszyny, co w konsekwencji 
doprowadziło do uszkodzenia węzła łożyskowego i zniszczenia maszyny.

Także w tym wypadku nad SMiZ był stosowany system diagnostyki. Gdyby 
została wykorzystana oczywista możliwość skonfigurowania w tym syste-
mie alarmów programowych (tzn. tych, które nie powodują awaryjnego 
odstawienia maszyny, ale jedynie alarmują obsługę), to najprawdopodobniej 
dałoby się uniknąć skutków uszkodzenia, bowiem zużycie łożyska następo-
wało stosunkowo wolno (o czym świadczyły charakterystyki zarejestrowane 
w systemie diagnostyki), a więc byłby czas na skuteczną reakcję obsługi.

E. RETROFIT SMIZ BEZ UPGRADE’U SNST
Na pewnej instalacji przedsiębiorstwa z Grupy AZOTY rozpatrywano 
możliwość przeprowadzenia modernizacji SMiZ dla maszyn krytycznych 
tej instalacji. Stare systemy BN chciano zastąpić nowymi i rozważano 
możliwość dodania systemu diagnostyki. Przeprowadzenie modernizacji 
„1-do-1” oraz dodanie systemu diagnostyki nie przedstawia najmniej-
szych problemów. Natomiast z punktu widzenia poprawności postępo-
wania powyższy zamiar winien być poprzedzony audytem mającym na 
celu stwierdzenie: (i) jak dalece użytkowany od kilkunastu lat SMiZ był 
zaimplementowany poprawnie i (ii) jak dalece jest on kompletny z punktu 
widzenia aktualnie obowiązujących standardów.

Wynik tego audytu wypadł negatywnie. Okazało się, że kilka agregatów było 
jedynie częściowo wyposażonych zgodnie z wytycznymi API670. W każdym 
przypadku monitoring drgań obejmował sprężarki, jedynie w niektórych 
przekładnie (mimo że te nieobjęte pomiarami były przygotowane przez 
producenta do zainstalowania czujników) i wyłącznie jeden napęd. 

Oferowanie fragmentarycznego SNST jest mało racjonalne, bowiem 
wnioskowanie na podstawie ograniczonych danych diagnostycznych mini-
malizuje pewność i wiarygodność diagnoz.

W interesie użytkownika, gdyby był on faktycznie zainteresowany predykcyjnym 
utrzymaniem ruchu, w pierwszej kolejności leży zapewnienie dla maszyn kry-
tycznych poprawnie skonfigurowanego SMiZ, bowiem system niekompletny nie 
gwarantuje nawet efektywnej prewencji! Często zapomina się o tym, że dosko-
nale utrzymana sprężarka nie będzie pracować, jeżeli awarii ulegnie jej napęd.

ZAKOŃCZENIE
Mając poprawnie wdrożony SMiZ, można zacząć myśleć o jego nadbudowie 
systemem diagnostyki. Właściwa dbałość winna być położona na popraw-
ność doboru, kompletność i zabudowanie czujników, a także na skonfiguro-
wanie SMiZ. W razie prowadzenia modernizacji SMiZ, należy ją poprzedzać 
audytem mającym na celu ocenę poprawności i kompletności dotychczas 
stosowanego systemu. Wciąż jeszcze można się zetknąć z maszynami, które 
posiadają błędnie zainstalowane pomiary temperatury łożysk, a błędy te były 
popełnione przez producenta maszyny (sic!) i przez wiele lat użytkowania 
systemów nie zostały rozpoznane przez właścicieli maszyn. Nakłady związa-
ne z takim audytem stanowią jedynie drobny procent kosztów modernizacji. 
Zwiększają one świadomość inwestora co do punktu, w którym się on fak-
tycznie znajduje w stosunku do wymaganych komponentów SNST z punktu 
widzenia stosowania określonej polityki UR. 

Zauważmy, że wysiłek każdego przedsiębiorstwa na rzecz wdrożenia SNST 
w zakresie monitorowania, zabezpieczeń i diagnostyki może dawać mniejsze 
korzyści, jeśli zostaną pominięte działania na okoliczność zoptymalizowania 
wstępnie przeprowadzonej konfiguracji systemu. W ramach wstępnej konfi-
guracji można skonfigurować system diagnostyki dla maszyny, natomiast nie 
ma możliwości skonfigurowania maszyny w systemie diagnostyki. Ten dru-
gi krok nie jest możliwy, bowiem na etapie instalacji systemu nie są jeszcze 
znane charakterystyki fazowo-amplitudowe oraz ich rozrzut powodowany 
zróżnicowaniem obciążenia procesowego. Tak więc ten drugi krok konfigura-
cji może być przeprowadzony jedynie po zgromadzeniu przez system repre-
zentatywnej bazy danych, co trwa na ogół od kilku tygodni do kilku miesięcy. 

Optymalizacja systemu diagnostyki i zaprogramowanie w nim alarmów pro-
gramowych może stanowić przysłowiową ostatnią deskę ratunku w sytuacji, 
w której popełniono krytyczny błąd w konfiguracji SMiZ, tak jak to np. opisano 
w Przykładzie D.

Współczesne systemy diagnostyki umożliwiają wdrożenie modułów wspoma-
gających konwersję danych pomiarowych w informacje użyteczne dla UR (tak 
jak pokazano na Rysunku 1). Wdrażanie tego poziomu SNST ma sens wyłącznie 
w sytuacji, kiedy niższe poziomy pokazanej na rysunku struktury są zrealizowane 
poprawnie w zakresie rodzaju i liczby zastosowanych czujników, miejsca i spo-
sobu ich utwierdzenia, sposobu podłączenia do SMiZ, a także po kompletnym 
skonfigurowaniu i optymalizacji systemu diagnostyki w zakresie akwizycji danych.

Na zakończenie zaznaczmy, że fakt samego nabycia systemu diagnosty-
ki nie jest równoznaczny ze zmianą polityki UR z prewencyjnej na pre-
dykcyjną lub silniejszą. To przejście jest możliwe po wdrożeniu systemu 
diagnostyki zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki i wdrożeniu procedur 
konwersji danych w informacje oraz rozprzestrzeniania informacji do zain-
teresowanych nimi specjalistów przedsiębiorstwa, co może być realizowa-
ne siłami własnymi lub poprzez wystarczająco profesjonalnego wykonawcę 
zewnętrznego. ■

Rysunek 3. Uszkodzenie wirnika sprężarki B: (A) pełne widmo potokowe drgań wirnika oraz charakterystyki (B) trend 1X (C) 
położenie osi czopa wału w luzie łożyska

Rysunek 4. Charakterystyka położenia osiowego wirnika (A) i uszkodzenie łożyska oporowego (B)
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