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Oszcz!dza",
ale jak?
W ostatnim czasie daje si! zauwa"y# nag$e poruszenie w bran"y szkoleniowo-doradczej w obszarze szkole% 
technicznych zwi&zanych z utrzymaniem ruchu. Takiego boomu dawno nie widzia$em – kolejki ch!tnych na cykl 
szkole% praktycznych, zapisy na nast!pne edycje. Czym jest spowodowane to zainteresowanie?

 Rys. 1 . Grafi czna defi nicja poj!cia Maintenance (na podstawie EN 13304) 

 Fot. 1. Systematyczna dba"o#$ o stan techniczny 
urz%dze& ma du'y wp"yw na ekonomi!

 Fot. 2. Szczelno#$ uk"adów pneumatycznych daje 
realne oszcz!dno#ci

 Fot. 3.Efekt „pocenia si!” maszyny jest jedn% z przy-
czyn powstawania zb!dnych kosztów eksploatacji

WOJCIECH M!CZY"SKI, WoMa Solution

Po rozmowie z uczestnikami na te-
mat rekordów popularno'ci, jakie 
bij& szkolenia w zakresie utrzyma-

nia ruchu, na pytanie o przyczyny nasuwa 
mi si! kilka odpowiedzi, ale liderem jest 
has$o „redukcja kosztów”. W$a'nie, czy 
mo"na zredukowa# koszty w dziale UR? 
Pewnie wielu z nas nie raz, nie dwa stawa$o 

pod 'cian& z wytapetowanymi banknota-
mi, nad którymi widnia$o has$o – saving. 
Wówczas ró"ne my'li przychodzi$y do g$o-
wy, a najcz!stsz& by$a taka: „Jak mam tego 
dokona# z takim parkiem maszynowym, 
który ju" dawno powinien by# wystawiony 
jako eksponat w muzeum technicznym?”. 
Celowo pomijam tutaj niecenzuralne s$o-
wa, które mog$yby t! odpowied( skróci# 
do zaledwie trzech, czterech s$ów.

Jak wypracowa! saving?
No w$a'nie, jak ten saving wypracowa#, aby 
osi&gn&# cele stawiane przed dzia$em UR? 
Odpowied( mo"e i nie jest $atwa, ale niech 
za przyk$ad pos$u"& zdj!cia kilku sytuacji 
z "ycia wzi!tych.
Fot. 1 prezentuje typowe podej'cie z uk$a-
dami hydraulicznymi w krajowych przed-
si!biorstwach. Odpowied( na pytanie, 
jak wypracowa# oszcz!dno'ci, jest tylko 
jedna: doprowadzi# do nale"ytego sta-
nu technicznego i systematycznie dba# 
o czysto'#, kontrolowa# temperatury oleju 
i ci'nienia etc.

Ju" w tym przypadku mamy wypracowany 
saving na poziomie kilku, je'li nie kilkuna-
stu procent.
Fot. 2 pokazuje standardow& dba$o'# 
o systemy steruj&ce i wykonawcze pneu-
matyki. Na zdj!ciu widoczne jest 'rodo-
wisko, w którym elementy wykonawcze 
pracuj&, co w sposób bezpo'redni wp$y-
wa na szczelno'# uk$adów pneumatycz-
nych. To w$a'nie ze szczelno'ci& uk$adów 
pneumatycznych zwi&zane s& oszcz!d-
no'ci i – jak to pokazuj& niektóre wylicze-
nia – kwota ta wcale nie jest taka ma$a. 
Dla przyk$adu nieszczelno'# 1 mm przy 
ci'nieniu 8 barów w ci&gu roku kosztuje 
nas oko$o 1314 z$, natomiast nieszczelno'# 
5 mm przy tym samym ci'nieniu w ci&gu 
roku kosztuje oko$o 29 000 z$. Có", liczby 
nie k$ami& i jak wida# podstawowa dba$o'# 
o uk$ady spr!"onego powietrza pozwoli 
generowa# oszcz!dno'ci liczone w dzie-
si&tkach, je'li nie w setkach tysi!cy z$otych 
w ci&gu roku.
Inny przyk$ad obrazuje najcz!stsz& przy-
czyn! powstawania zb!dnych kosztów 
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jak np. dba$o'# o czysto'#. Trzy przyk$ady 
pokazuj& typowe podej'cie reakcyjne 
w utrzymaniu ruchu, które w praktyce 
jest bardzo kosztowne. Id&c tym tropem, 
mo"na stwierdzi# nast!puj&c& rzecz: chc&c 
wypracowa# saving, musimy by# w opozy-
cji do reakcji, czyli musimy by# proaktywni. 
I tu le"y ca$y sekret, proaktywno'# jest klu-
czem do osi&gni!cia znacz&cych oszcz!d-
no'ci. Proaktywny znaczy taki, który nie 
dopuszcza do powstania takich anomalii, 
jakie wida# na zdj!ciach. Proaktywny to ta-
ki, który my'li i potrafi  przewidywa# skut-
ki, do których mog& doprowadzi# drobne 
anomalie. Proaktywny w ko%cu to nie 
znaczy wcale „czy'ci#, czy'ci#, za wszelk& 
cen! czy'ci#”. 
W wielu przypadkach zauwa"y$em, 
"e w przedsi!biorstwach istnieje system 
tzw. prewencji. Wi!kszo'# fi rm stwierdza, 
"e takowy plan posiada, bo przecie" ist-
nieje system certyfi kacji ISO, w którym 
jest mowa o Preventive maintenance, 
a co wi!cej – s& stworzone kalendarze 
przegl&dów. Wszystko niby jest w porz&d-
ku, a jednak zdj!cia zamieszczone w arty-
kule s& faktem. Faktem zarchiwizowanym 
w przedsi!biorstwach z systemami ISO. 

Id&c tym tokiem rozumowania, mo"na 
stwierdzi#, "e system zarz&dzania UR, 
który dzia$a w takim przedsi!biorstwie, 
jest po pierwsze: prewencyjny (zgodnie 
z ISO), a po drugie, jest drogi. St&d nasze 
d&"enie do szukania tych magicznych sa-
vingów. Najlepiej strategi! UR odzwiercie-
dla rys. 1 (na podstawie EN 13304), który 
pokazuje, jak jest defi niowany termin Ma-
intenance i z czego si! on tak naprawd! 
sk$ada.
Jak wida# na schemacie, Maintenance 
to obs$uga, która sk$ada si! z dwóch 
elementów Preventive Maintenance 
i Corective Maintenance. Ca$a tajemnica 
polega na tym, "e PM to nie jest jeden 
worek, do którego wrzuca si! wszystko 
i w którym wszystko si! miesza. Tutaj tak 
naprawd! le"y sedno sprawy. Wszyst-
kie dzia$ania powinny by# przesuwa-
ne w kierunku obs$ugi diagnostycznej 
w$a'nie w grupie Preventive Maintenace, 
czyli obs$ugi profilaktycznej. Dzi!ki temu 
saving b!dzie $atwiej osi&galny. Pozornie 
wszystko jest jasne i oczywiste, zatem 
dlaczego w niemal ka"dym zak$adzie 
da si! znale(# takie zdj!cia jak zamiesz-
czone w artykule?  

w eksploatacji poszczególnych maszyn 
i urz&dze%. Na fot. 3 pokazany jest frag-
ment uk$adu nap!dowego – silnik – prze-
k$adnia. To, co zwraca uwag!, to widocz-
ne 'lady „pocenia”. Tak, pocenia. Zjawisko 
to nie tylko jest obserwowane u ludzi, 
ale równie" w obiektach technicznych, 
a w szczególno'ci w maszynach pro-
dukcyjnych. Mo"na zada# sobie pytanie, 
czym to jest spowodowane i do czego 
to mo"e doprowadzi#. Mówi&c o przy-
czynach, mo"na tutaj wylicza# szereg 
zjawisk, zaczynaj&c od luzów w po$&cze-
niach, a" na zanieczyszczeniach ko%cz&c. 
Jednak"e wa"ne jest, do czego to mo"e 
doprowadzi#, a mianowicie do powstania 
jak"e kosztownego uszkodzenia. 
Podstawowa dba$o'# o te urz&dzenia 
prowadzi do wypracowania znacznych 
oszcz!dno'ci zarówno po stronie ener-
gii elektrycznej, jak i kosztów zwi&zanych 
z naprawami, przestojami etc.

Proaktywno"!
metod# na sukces
Jak wida#, trzy ró"ne przyk$ady, a $&czy 
je tak wiele, zaczynaj&c od kosztów, ko%-
cz&c na prozaicznych czynno'ciach, takich 

reklama

...by wiat nie sta  w miejscu


