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Racjonalne użytkowanie maszyn i urządzeń

stanowi o odpowiedzialności i sukcesie w rozwoju

społeczeństw w dobie cywilizacji przemysłowej

Eksploatacja jest tą fazą postępu technicznego,

która inicjuje nowe rozwiązania, weryfikuje ich 

przydatność i wytycza kierunki dalszego rozwoju

Wśród kryteriów oceny poczesne miejsce 

zajmuje ekonomia. 

eksploatacja

EKSPLOATACJA - użytkowanie maszyn

i urządzeń od ich uruchomienia do zużycia

Wymyślanie narzędzi 

i posługiwanie się nimi 

stanowi

o rozwoju

człowieka jako

istoty rozumniej.

Nie sposób przecenić 

roli,

jaką odegrały 

pompy

Warto 

zapamię

tać



Od połowy XIX wieku problematyka eksploatacji rośnie do rangi odrębnej 

dziedziny naukowej. 

Stan tej dyscypliny w Polsce jest daleki od wdrażania do praktyki. 

Posługuje się językiem angielskim i niejednoznacznymi terminami polskimi(1. 

Powoduje  to konieczność stosowania zastrzeżeń w wykładzie. 

Na przykład:
przyjmujemy, że terminowi MAINTENANCE (zamiast  OBSŁUGA), odpowiada 

UTRZYMANIE RUCHU – działania o charakterze technicznym

i organizacyjnym mające na celu zapewnienie wykonywanie      

funkcji zadanych urządzeniom i maszynom

a terminowi MAINTENANCE MANAGEMENT

NADZÓR STANU TECHNICZNEGO – kontrola i oddziaływanie na stan techniczny 

maszyn i urządzeń ( w ramach utrzymania ruchu)  

(wymagające pogłębionej wiedzy inżynierskiej)

1) Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne

Warto 

zapamięta

ć



TOTALNA WŁADZA EKONOMII

TPM = TOTAL PRODUCTIVE MANAGEMENT
„całkowite produktywne utrzymanie ruchu”
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Dobór

odbiór

Instalacja

uruchomienie

odbiór

nadzór działania, remonty, modernizacje 

liwidacja

(eko) 

eksploatacja

Production Asset Reliability- A New Tool for the Reliability Engineer
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Dobór,

odbiór

LCC (Live Cycle Cost / koszt cyklu życia)= 

koszt zakupu +      

koszt zainstalowania + 

koszty eksploatacji (energia!!, serwis) + 

koszt utrzymania ruchu + koszt likwidacji

Warto 

zapamięta

ć
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TOTALNA WŁADZA EKONOMII

Production Asset Reliability- A New Goal for the Reliability 

Engineer

Sprawność (efektywność energetyczna), niezawodność

NIEZAWODNOŚĆ (Reliability) „Zdolność obiektu do wypełniania

wymaganej funkcji w określonych warunkach, określona czasem”
Dziedzina: technika kosmiczna, obronna, informatyka > rafinerie…

Parametry niezawodności.. 

MTBF (Mean Time Between Failures) średni okres czasu między..., MTBR ( ...repaires )

MTBF = liczba pomp : liczba niesprawności / czas     [średni czas]

Nadzór

Warto 

zapamię-

tać
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Parametry niezawodności.         Prostota i …niejednoznaczność.

MTBF (Mean Time Between Failures) średni okres czasu między..., MTBR (... repaires )

Konieczność wyjaśnień (failures = repaires ?) czy usterka wymaga wyłączenia z ruchu? Czy z sumy wyłącza się postój?

Czy „mean” odnosi się do cyklu, czy do grupy urządzeń?

Liczba pomp: 120

Liczba niesprawności w okresie 5 lat  - 150 

MTBF =  120: (150:5) = 4 lata  = 48 miesięcy

Przykład: ocena pomp w rafineriach USA
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Parametry niezawodności. Prostota i …niejednoznaczność.

DOSTĘPNOŚĆ, DYSPOZYCYJNOŚĆ (availability)

A=  czas pracy do czasu pracy i postoju

MTBR : (MTBR + MTR) 

Przykład:

W łącznym czasie 40000 godzin pompa była niesprawna przez 2000 godzin.

MTBR = 40000 – 2000 = 38000 

A = 38000 : 40000 = 0,95
Prawdopodobieństwo niedostępności wynosi 100 – 0,95 = ca 5%

Dostępność zespołu: pompa 0,95; przemiennik częstotliwości 0,95; silnik 0,97

wynosi 

A = 0,95 x 0,95 x 0,97 = 0,875

Warto 

zapamię-

tać



Strategie utrzymania ruchu (maintenance strategy)

K
o
s
z
ty

 (
n
a
d
z
ó
r,

 r
e
m

o
n
ty

…
)

czasMTBF.......MTR
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reactive

preventive

predictive

proactive
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eksploatacja STRATEGIE UTRZYMANIA RUCHU

Praktyka „dramatyczna” (reactive maintenance): 

praca od awariii do awarii i do likwidacji. Zgodna z zasadą

NIE INTERWENIUJ BEZ POTRZEBY

zalety: najniższe koszty utrzymania ruchu

wady: skutki niespodziewanych awarii, koszty wymiany

Praktyka zachowawcza (preventive, scheduled 

maintenance) : okresowe przeglądy  i remonty wg 

harmonogramu, na podstawie dokumentacji 

techniczno-ruchowej (DTR) producenta, korzystniej 

wg instrukcji na podstawie DTR i doświadczeń 

własnych. Sprzeczna z zasadą 

NIE INTERWENIUJ BEZ POTRZEBY

zalety: ograniczenie ryzyka, utrzymanie                

wysokiej sprawności

wady: najwyższe koszty (części zamienne i płace)Praktyka zapobiegawcza (predictive maintenance): 

interwencje na podstawie analizy stanu technicznego 

dokonywane w przewidywalnych terminach i zakresie.

Zgodna z zasadą INTERWENIUJ ODPOWIEDNIO DO POTRZEBY

Zalety: 

- eliminacja niespodziewanych awarii, 

- przygotowanie organizacyjne  i materiałowe 

odpowiednie do spodziewanego zakresu interwencji

- gromadzenie doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji

- okazja do remontów modernizacyjnych

Wady: koszty wdrożenia i działania systemu

Praktyka zapobiegawcza, zaawansowana

(proactive maintenance): interwencje na podstawie 

pogłębionej wiedzy o stanie technicznym, przyczynach

i zagrożeniach, pozwalającej ograniczyć skutki

niesprawności i przedłużyć okres bezpiecznej pracy.

Zalety- jak praktyki zapobiegawczej, w wyższym

stopniu

Wady- wyższy koszt         ale WIĘKSZY ZYSK

.             

Klasy pomp (zależnie od ważności, kosztu…) : od pomocniczych  do krytycznych 



manometr

amperomierz

Monitoring organoleptyczny:
nieuzbrojonym wzrokiem, słuchem, dotykiem

Doświadczony operator:

- sprawdza wskazania przyrządów,

- ocenia poziom drgań, temperatury, hałasu,

szczelności, 

- zgłasza spostrzeżenia nadzorowi  utrzymania ruchu  
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Nadzór

bieżący

MONITORING, DIAGNOSTYKA

Warto 

zapamię-

tać



Monitoring- condition monitoring

monitoring wg harmonogramu 

sygnał zmiany ? 

stany zagrożenia,

decyzji i akcji

rozpoznanie

przygotowanie

akcja

p
a
ra

m
e
tr

Idea strategii opartej o monitoring

parametrów/ stanu technicznego

- Temperatura,

- Drgania,

- Hałas

Wydajność

Sprawność

diagnostyka
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Monitoring- condition monitoring

p
a
ra

m
e
tr

Idea strategii opartej o monitoring stanu technicznego:

- nie interweniować bez potrzeby,

- oceniać i diagnozować stan techniczny,

- reagować na pierwsze objawy,

- prognozować rozwój sytuacji,

- identyfikować i umiejscawiać zagrożenie,

- wykluczyć lub ograniczyć negatywne skutki dla układu / obiektu,

- przygotowywać interwencję: części zamienne, personel, ustalić termin

- przywrócić pożądany stan + dokumentacja + wnioski !!

czyli  OGRANICZYĆ DO MINIMUM RYZYKO I KOSZTY  

diagnostyka
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h*

Analizowane parametry

A.Sprawność 
- jako wynik pomiaru

h* = Q (pt –ps ) / Pw

- metodą termowizyjną

h* = 1 : (1+ r cp DT/Dp)

- sprawnościomierzem

Q

Tt pt

Ts ps

A.Nadwyżka antykawitacyjna

(NPSHA – NPSHR)Q

(ps- pv) :r g + cs
2 /2g  - NPSHR
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eksploatacja

monitoring DRGAŃ

Wykrywanie i ocena

przyczyn zagrażających

pogorszeniem stanu 

Pomiary on-line/ off line

w ustalonych punktach
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Analizowane parametry

DRGANIA
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Analizowane parametry

B1. DRGANIA    ( B2. HAŁAS )

f
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OPTYMALIZACJA UKŁADÓW POMPOWYCH

Stan : zużycie energii na poziomie kilkunastu procent (do 20%)

Zadanie : redukcja do poziomu 15%



Efektywność energetyczna transportu cieczy

obiekt zasilany                     układ pompowy – analiza

w granicach: wlot-wylot układu pompowego,

w reprezentatywnym przedziale czasu

OPTYMALIZACJA UKŁADÓW POMPOWYCH

De 

Analiza 

energochłonności

Odrębne zadanie 
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