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Wiele zakładów produkcyjnych ma dziś ponad 

20 lat i – jak ocenia firma Rockwell Automa-

tion, ma starsze systemy automatyki, które już 

osiągają przewidywany czas eksploatacji. Starszy 

sprzęt i wyposażenie linii produkcyjnych utrudnia 

skuteczną rywalizację na wymagającym rynku kon-

sumentów i odbiorców produktów. 

Specjaliści zwracają uwagę na dwa możliwe sce-

nariusze w prowadzonych modernizacjach. Można 

usprawnić jeden z elementów procesu produk-

cyjnego np. zmodernizować jedno urządzenie lub 

przeprowadzić modernizację i remont całego ciągu 

produkcyjnego. Ten drugi pozwoli w szerszym za-

kresie zastosować współczesne technologie, ale taki 

zakres prac wiąże się z wyższymi kosztami i wymaga 

odpowiedniego przygotowania oraz czasu na jego 

realizację. Otwiera to możliwość poprawy produk-

tywności obecnie, ale też wiele wskazuje, że pozwoli 

na wykorzystanie nowych technologii w przyszłości. 

Warto przyjrzeć się jakie technologie rewolucjoni-

zują dziś wykorzystanie maszyn i urządzeń w nowo-

czesnych zakładach produkcyjnych. Zgodnie z oceną 

specjalistów z firmy Siemens, technologie, które 

nawet dziś zaczynają pojawiać się na liniach produk-

cyjnych to sztuczna inteligencja (AI) lub „ulepszone 

algorytmy uczenia maszynowego” co pozwala na 

radykalne skrócenie czasu produkcji. Z przygotowa-

nych przez firmę informacji wynika, że już w 2017 

r. 66% światowych firm produkcyjnych wdrożyło 

technologię chmury obliczeniowej do obsługi swo-

ich linii produkcyjnych. W nadchodzących latach 

przewiduje się, że gromadzenie danych w chmurze 

będzie dotyczyć każdego działu produkcji fabrycznej. 

To oczywiście wiąże się z wykorzystaniem różnego 

typu czujników w maszynach i na liniach produkcyj-

nych oraz komunikację z nimi poprzez przemysłowy 

Internet Rzeczy (IIoT). Unowocześnienie maszyn 

i urządzeń i wykorzystanie w nich nowych techno-

logii daje możliwość sprawniejszej obsługi w tym 

wykonywania napraw przy wykorzystaniu technolo-

gii takich ja rozszerzona rzeczywistość (AR) oraz tzw. 

cyfrowych bliźniaków (Digital Twins) do wirtualnego 

modelowania procesów i takiego ich testowania. 

Przed podjęciem decyzji o zakresie modernizacji 

specjaliści radzą, żeby zadać sobie pytanie: czy brak 

możliwości zaspokojenia zapotrzebowania ze strony 

klientów i oczekiwań dotyczących efektywności wy-

nika z naszych przestarzałych procesów i systemów, 

a nie tylko z wykorzystania pojedynczych starszych 

maszyn? Jak bardzo jest nam potrzebna (i jak 

szczegółowa) bezpośrednia informacja o wykonywa-

nych operacjach i dostęp do zgromadzonych takich 

danych? Pamiętajmy, że dostępne nowe systemy 

i urządzenia mają już wbudowane nowoczesne czuj-

niki i oferują pozyskiwanie danych we wszystkich 

punktach procesu produkcyjnego. Warto dodać, że 

obecnie jest kilka sposobów na umieszczanie nowo-

czesnych czujników IIoT na liniach i w urządzeniach 

produkcyjnych oraz na instalowanie koniecznej 

infrastruktury bez specjalnej konieczności przepro-

wadzenia prac remontowych. 

Na pewno podstawą do osiągnięcia sukcesu jest 

właściwe opracowanie planu modernizacji. Zaleca 

się np. zastosowanie metodyki Front-End Engine-

ering Design (FEED), czyli podejścia do projektowania 

inżynierskiego zastosowanego do kontroli wydatków 

projektu i dokładnego jego planowania. Jak pokazują 

badania porównawcze, dzięki zastosowaniu FEED 

można uzyskać obniżenie kosztów do 30% i krótszy 

czas realizacji projektu. Ocenia się, że jeśli budżet 

inwestycji kapitałowych jest ograniczony, to FEED 

można wykorzystać do właściwego zaplanowania po-

działu projektu modernizacji na etapy, w celu zmniej-

szenia początkowych wydatków, przy maksymalizacji 

produktywności i zminimalizowaniu ryzyka.

Modernizacja w praktyce
Zapytaliśmy specjalistów z firm zajmujących się 

modernizacją maszyn, kiedy ich zdaniem warto 

zastanowić się nad modernizacją i jakie mogą być 

praktyczne jej efekty. Również – jakiego wsparcia 

z ich strony mogą oczekiwać firmy zainteresowane 

modernizacjami. Jak mówi Marcin Kismanowski 

dyrektor techniczny w firmie BIBUS MENOS, moder-

Modernizacja maszyn

Prowadzenie nowoczesnej produkcji coraz częściej wiąże się 
z wymianą lub modernizacją wykorzystywanych dotychczas 
maszyn i urządzeń. W wielu przypadkach umiejętne 
przeprowadzenie modernizacji przynosi też znaczące 
oszczędności. Dlatego od razu zadajmy pytanie, jaki byłby 
konieczny zakres planowanych prac.

Bohdan Szafrański
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nizacja zawsze powinna być poprzedzona analizą 

pokazującą jej zasadność. Warto ją rozważyć, gdy 

widzimy konieczność dłuższego i bardziej efektywne-

go wykorzystania maszyny. Przy rosnących kosztach 

osobowych konieczne jest maksymalne wykorzy-

stanie maszyn, które często można uzyskać przez 

modernizację będącą tańszą alternatywą od zakupu 

nowego urządzenia. Jak dodaje, firma wykonuje 

modernizacje maszyn u wielu klientów, szczególnie 

tych, którzy zwiększają produktywność. Problemem 

często jest brak dokumentacji, ale kadra specjali-

stów firmy radzi sobie z tymi przeszkodami stosując 

najnowsze narzędzia wspomagające projektowanie. 

Klienci Bibus Menos mogą też liczyć na wsparcie przy 

modernizacjach w pełnym zakresie – od identyfikacji 

problemu, poprzez przeprojektowanie części i podze-

społów po jej wykonanie. Firma zapewnia dokumen-

tację oraz montaż wraz z późniejszym serwisem.

Zgodnie z opinią Adriana Lewandowskiego – inży-

niera mechatroniki w firmie Symatic – w rozmowach 

z klientami, którzy prowadzą działalność produkcyj-

ną, coraz częściej spotyka się z problemami, które 

dotyczą awarii istniejącego już parku maszynowego. 

Liczne awarie maszyn powodują długotrwałe prze-

stoje produkcyjne, które w konsekwencji generują 

dodatkowe koszty oraz inne, zazwyczaj jeszcze po-

ważniejsze w skutki, np. związane z niedotrzymaniem 

terminów dostawy. Te i wiele innych czynników może 

często przesądzić o tym, by być albo nie na rynku 

producentów. Jak dodaje, dziś trudno sobie wyobrazić 

halę produkcyjną bez parku maszynowego, który (bio-

rąc pod uwagę polskie realia) często ma swoje lata, 

a technologia w nim wykorzystana jest przestarzała. 

W celu zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej pracy 

maszyn, poza wykonywaniem podstawowych prze-

glądów konserwacyjnych, należy w odpowiednim 

czasie dokonywać wymiany kluczowych elementów. 

Każdy z podzespołów ma swoją określoną żywotność 

technologiczną (podawaną w cyklach, czasie itp.). 

W chwili, gdy dany element przestaje być produkowa-

ny, traci wsparcie producenta i staje się niedostępny 

na rynku, zostaje określony mianem EoL (End-of-life). 

W takim przypadku, gdy dany podzespół maszyny nie 

nadaje się już do użytku, jedyną szansą na jego za-

stąpienie jest wykorzystanie nowszej wersji produktu 

lub posiłkowanie się zapasami magazynowymi. 

Jak twierdzi Adrian Lewandowski, każda znacząca 

modyfikacja danej maszyny, powinna być dostoso-

wana do obecnie obowiązujących przepisów. Dlatego 

jednym z najistotniejszych elementów, przy podej-

mowaniu decyzji i doborze sprzętu, jest wsparcie 

doświadczonego integratora, który poza weryfikacją 

możliwości i zasadności przeprowadzania inwestycji, 

przeprowadzi użytkownika przez cały proces, począw-

szy od fazy projektowej, przez fazę wykonania, na 

oddaniu i wdrożeniu gotowego urządzenia kończąc. 

Znacząca jest również obsługa serwisowa kompetent-

nego zespołu, który w chwilach krytycznych wesprze 

lokalny oddział utrzymania ruchu lub w przypadkach 

małych przedsiębiorstw całkowicie go zastąpi. Z uwa-

gi na złożoność projektów, niejednokrotnie wymaga-

jących specjalistycznych narzędzi i oprogramowania, 

często to właśnie firmy integratorskie odpowiadają 

kompleksowo za proces wdrożenia rozwiązania 

u klienta, a ich zadania obejmują o wiele szerszy 

zakres niż tylko umieszczenie danej maszyny na hali 

produkcyjnej. Jak dodaje, oprócz gwarancji utrzyma-

nia maszyn w ruchu, coraz częściej firmy produkcyj-

ne wskazują na takie aspekty jak: wzrost wydajności, 

poprawę bezpieczeństwa czy komunikację z oprogra-

mowaniem wyższego rzędu MES, WMS czy ERP. 

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, trudno jest 

odpowiedzieć jednoznacznie czy istnieje właściwie 

odpowiedni czas na modernizację maszyny – jest to 

indywidualna kwestia. Z obserwacji firmy Symatic 

jednak wynika, że przedsiębiorstwa, które wciąż 
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modernizują, rozbudowują i inwestują w swój park 

maszynowy, osiągają przewagę na bardzo konkuren-

cyjnym rynku. Firmy te pozyskują bardziej precyzyjne 

dane i utrzymują stabilną produkcję, dzięki czemu są 

w stanie szybciej reagować na zmieniające się zapo-

trzebowanie klientów. Firma Symatic świadczy usługi 

w dziedzinie integracji rozwiązań automatyki i AKPiA 

z zakresu projektowania, wykonywania oraz moder-

nizacji urządzeń i maszyn przemysłowych. Dostarcza 

też kompleksowe rozwiązania związane z: automaty-

ką, elektrotechniką, elektroniką, inżynierią informa-

tyczną, specjalizując się w automatyzacji procesów 

produkcyjnych, ich optymalizacji oraz monitoringu.

Modernizacje maszyn wykonuje się również w celu 

zapewnienia ich bezpieczeństwa. Przykładem mo-

dernizacja przeprowadzona przez firmę Automatech 

z wykorzystaniem rozwiązań firmy Siemens prasy 

mechanicznej P1 o sile nacisku 250 kN i prędkości 

100–500 cykli na minutę, wyposażonej w sprzęgło cier-

ne wraz ze zintegrowanymi maszynami dla jednego 

z producentów w naszym kraju. Ważnym powodem tej 

modernizacji było spełnienia wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 oraz 

dyrektywą 2009/104/WE) i dostosowania starych tech-

nologii 23-letniej prasy mechanicznej do współcze-

snych wymagań. W trakcie przeprowadzonej w 2015 

roku modernizacji urządzenia przeprowadzono kon-

trolny audyt bezpieczeństwa i zweryfikowano bieżący 

stan prasy oraz wykonano pomiary dobiegu według 

obowiązujących norm PN EN ISO 13855. Prace obejmo-

wały m.in. uzupełnienie osłon blokujących maszyny, 

instalację nowych czujników RFiD oraz wyłączników 

ryglowanych na osłonach maszyny, a także wykona-

nie aktualizacji schematu elektrycznego maszyny, 

uwzględniającego nowe elementy bezpieczeństwa. 

W 2017 roku prowadzono drugi etap modernizacji, 

którego celem było skrócenie czasu przezbrojenia ma-

szyny, pozwalający jednocześnie na wymianę układu 

sterowania i bezpieczeństwa na nowe rozwiązanie. 

Wykonano nowy układ sterowania prasy, zgodny z wy-

maganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz 

współczesnych norm, w szczególności normy dla pras 

mechanicznych PN EN 692. Jak podaje firma, wykony-

wanie układów sterowania dla pras, w szczególności 

pras mechanicznych ze sprzęgłem ciernym, to typowe 

projekty, w których się specjalizuje. W tym przypadku 

wykorzystano sterownik ET200S w wersji Fail Safe fir-

my Siemens. Uzupełnieniem oprogramowania sterow-

nika była wizualizacja oraz pełna diagnostyka układu 

sterowania i bezpieczeństwa maszyny co pozwoliło 

zminimalizować czas potrzebny do zmian w ustawie-

niach urządzeń, oraz w przypadku ich konserwacji. To 

tylko przykład możliwej modernizacji.

Na naszym rynku działa wiele firm oferujących 

wykonanie modernizacji maszyn produkcyjnych. 

Przykładem firma Partner Serwis oferująca mię-

dzy innymi kompleksowa modernizacja maszyn 

produkcyjnych. Jak podaje, w zależności od potrzeb 

modernizacja maszyny może obejmować polepszenie 

właściwości ruchowych poprzez wdrożenie systemów 

wykorzystania/obciążenia maszyny (SCADA), rezy-

gnację z mechanicznych elementów sprzęgających 

na rzecz synchronizacji ruchu poszczególnych osi 

maszyny, wprowadzenie receptur, obliczeń wstęp-

nych, stałych pomiarów i synchronizacji pozwalają-

cych na szybsze przystosowanie maszyny do nowego 

produktu, skrócenie biegów próbnych, co pozwala 

na lepsze wykorzystanie czasu pracy maszyny, jak 

i ograniczenie strat materiałowych i odpadów, oraz 

zastosowanie elementów programowalnych w miej-

sce stałych powiązań mechanicznych. W zakres mo-

dernizacji wchodzi też bezpieczeństwo polegające na 

dostosowaniu do aktualnie wymaganego dla danych 

urządzeń poziomu bezpieczeństwa. Wdraża systemy 

realizacji produkcji MES z przystosowania elementów 

biorących udział w procesie produkcyjnym do współ-

pracy z systemem. Kolejny obszar oferowanych mo-

dernizacji to zastosowanie napędów regulowanych. 

Firma zwraca też uwagę na diagnostykę maszyn 

produkcyjnych, w których w nowych rozwiązaniach 

z zakresu automatyki zaimplementowano funkcje 

autodiagnostyki, a modułowa konstrukcja usprawnia 

usuwanie awarii. W wielu sytuacjach możliwe jest 

również stosowanie zdalnej diagnostyki, co pozwala 

na szybszą reakcję i jak podaje firma nawet znaczne 

ograniczenie zakresu awarii.

Podsumowując, na pewno warto rozważyć mo-

dernizację, jeśli chcemy obniżyć koszty operacyjne, 

poprawić wydajność lub skrócić czas przestoju. Nie 

można też zapominać o wyzwaniach, jakie dziś stoją 

przed zakładami produkcyjnymi i dotyczą bliskiej 

przyszłości – chodzi o responsywność, a do tego po-

trzebna jest pełna informacja o wykonywanych opera-

cjach. Chcemy też sprawnie identyfikować pojawiające 

się problemy, by poprawiać i doskonalić procesy. W ta-

kim przypadku musimy mieć możliwość zbierania 

informacji również ze starszych urządzeń, w których 

ich producenci nie przewidzieli takich możliwości. Jak 

pokazano w raporcie stowarzyszenia PMMI (Packaging 

and Processing Technologies) opublikowanym w 2017 

r., już wtedy 96% firm planowało rozwijać automaty-

zację w zakresie pakowania. Nie wszystkich przy tym 

stać na wymianę posiadanego parku maszynowego na 

nowy. Wdrażanie ulepszeń maszyn zawsze wymaga 

planowania i wstępnej analizy w celu opracowania 

kompleksowego planu dla prowadzonego projektu. 

Czasem jesteśmy zmuszeni migrować z wycofanego 

już produktu, aby zmniejszyć ryzyko problemów, jakie 

mogą wynikać z braku części zamiennych, wsparcia 

producenta urządzenia itp. Jednak warto wyprzedzać 

również przyszłe wyzwania, zyskując na wydajności 

i minimalizując czasy przestoju. Dzięki modernizacji 

możemy zwiększyć zdolności produkcyjne i elastycz-

ność, wprowadzać nowe produkty na rynek i poprawić 

jakość tych już produkowanych. Nie bez znaczenia 

jest zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepi-

sami branżowymi i dyrektywami. 
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Modernizacje maszyn 

wykonuje się również 

w celu zapewnienia 

ich bezpieczeństwa.


