Jak generować oszczędności w branży produkcyjnej?
Warszawa, 31 sierpnia 2017 – Koszty środków smarnych stanowią około 1-2%
całkowitych kosztów utrzymania przedsiębiorstw produkcyjnych. Jak pokazują
doświadczenia ekspertów działu olejowego Shell dzięki odpowiednim produktom
smarnym oraz efektywniej gospodarce smarowniczej można osiągnąć oszczędności
nie tylko równe łącznym wydatkom na oleje i smary, ale wynoszące nawet 30%
budżetu przeznaczonego na utrzymanie1. Oszczędności te wynikają przede wszystkim
z niższych kosztów utrzymania czy ograniczenia przestojów maszyn i awarii.
Wybór ma znaczenie
Pierwszym krokiem do znacznego obniżenia kosztów utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej
jest wybór właściwego środka smarnego, który zapewni poprawne funkcjonowanie układu
hydraulicznego, czyli serca większości maszyn produkcyjnych. Większość przedsiębiorstw
zdaje sobie sprawę, że właściwa konserwacja sprzętu ma istotne znaczenie dla jego
wydajności, jednak wpływ oleju hydraulicznego na kondycję maszyny jest często
niedoceniany. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Shell Lubricants wynika, że 61%
przedsiębiorstw produkcyjnych nie spodziewa się, że środki smarne wyższej jakości mogą
ograniczyć nieplanowane przestoje2. Jednak badania przeprowadzone przez producentów
sprzętu hydraulicznego i organizacje branżowe udowadniają, że od 50% do 70% awarii
sprzętu jest związanych z „niewłaściwym stanem oleju hydraulicznego”3.
„Wysokiej jakości środek smarny, skutecznie chroni maszyny przed powstawaniem osadów,
korozją oraz zużyciem. Nowoczesne formulacje, w tym ostatnio wprowadzony Shell Tellus
S2 MX i VX, pozwalają znacząco wydłużyć okres eksploatacji sprzętu, zmniejszyć ryzyko
awarii i zwiększyć dyspozycyjność maszyn. W ten sposób można znacznie obniżyć koszt
części zamiennych i zapewnić utrzymanie ciągłości produkcji” – powiedział Cezary
Wyszecki, ekspert techniczny Shell Polska.
Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą Edelman Intelligence na zlecenie Shell Lubricants w okresie od listopada do
grudnia 2015 r. Objęło 493 decydentów z przemysłu wytwórczego z 8 krajów (Brazylii, Kanady, Chin, Niemiec, Indii, Rosji,
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych).
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Lepsze osiągi potwierdzone faktami
Przykładem produktu, który w pełni spełnia wymagania maszyn i urządzeń produkcyjnych
jest olej hydrauliczny Shell Tellus S4 ME, który osiąga nawet 10 razy dłuższą żywotność4
niż przyjęty w branży minimalny standard dla żywotności oleju. Tak długa żywotność
produktu umożliwia klientom dłuższe użytkowanie sprzętu bez zakłóceń, a także pomaga
wydłużyć okres eksploatacji pompy hydraulicznej dzięki doskonałej ochronie przed zużyciem.
Udowodniono również, że ten olej przyczynia się do ograniczenia zużycia prądu. Producent
urządzeń do formowania wtryskowego ocenił na podstawie monitorowanego cyklu
testowego, że wartość zaoszczędzonej energii w odniesieniu do układów hydraulicznych,
w których zastosowano Shell Tellus S4 ME, wyniosła nawet 4%5.
Redukcja kosztów w praktyce
Brytyjski producent tworzyw sztucznych – firma Amaray, specjalizująca się w formowanych
wtryskowo wkładkach do pudełek na płyty DVD chciało obniżyć koszty eksploatacji dwóch
wtryskarek tworzywa sztucznego Engel Victory VC 500/150. Zwróciło się do Shell Lubricants
o poradę. Eksperci techniczni Shell dokonali oceny wtryskarek i ustalili, że oszczędności
można uzyskać poprzez wydłużenie okresów między wymianami oleju, zmniejszenie zużycia
energii i ograniczenie strat produkcyjnych ponoszonych w związku z przestojami sprzętu.
Zaproponowali przejście na olej hydrauliczny Shell Tellus S4 ME 46, zapewniający dłuższe
okresy między wymianami niż dotychczas stosowany środek smarny. Shell Tellus S4 ME 46
pracował w maszynie bez problemów przez ponad 45.000 godzin, czyli ponad 7 razy
dłużej niż zalecany przez producenta OEM okres, wynoszący 6.000 godzin. Produkt ten
został również opracowany z myślą o poprawie efektywności energetycznej układów
hydraulicznych, bez uszczerbku dla ich ochrony. Oprócz zmiany klasy produktu, eksperci
zalecili również skorzystanie z usługi Shell LubeAnalyst. Ta najnowocześniejsza metoda
monitorowania stanu olejów i smarów ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
firmy produkcyjnej poprzez identyfikację potencjalnych problemów, które mogą prowadzić
do awarii i nieplanowanych przestojów. Dzięki przejściu na wyższej klasy środki smarne,
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Według badań laboratoryjnych Shell. Rzeczywista wysokość oszczędności / rzeczywiście osiągnięte korzyści mogą się różnić
w zależności od warunków pracy i zastosowania.
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Rzeczywista wartość zaoszczędzonej energii zależy od zastosowania, aktualnie stosowanego oleju, procedur konserwacji,
stanu sprzętu, warunków pracy i intensywności wykorzystywania energii hydraulicznej.

obniżeniu kosztów utrzymania i wydłużeniu okresów między wymianami firma zaoszczędziła
10 708 dolarów6.
Rozwój technologii, zmieniające się wymagania konsumentów i coraz bardziej restrykcyjne
przepisy to tylko niektóre z czynników wpływających na ciągłą transformację w branży
produkcyjnej. Aby pozostać konkurencyjnymi, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą dążyć
do ciągłego zwiększania produktywności i ograniczenia przestojów w celu dotrzymywania
terminów, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższej jakości produktów. Aby zaspokoić
potrzeby branży produkcyjnej i sprostać przyszłym wyzwaniom, Shell Lubricants nieustannie
rozwija ofertę środków smarnych, które pomagają zmniejszyć zużycie energii i kosztów
eksploatacji oraz podnieść produktywność, jakość produktów i wydłużyć czas nieprzerwanej
pracy sprzętu.
O Shell
Shell jest wiodącym globalnym dostawcą środków smarnych dla samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli i maszyn
przemysłowych. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne powstają w trzech głównych centrach badawczorozwojowych w Hamburgu, Szanghaju i Houston. Shell produkuje oleje w 50 blendowniach, a smary w 17 zakładach
produkcyjnych na świecie, na bazie oleju powstałego z gazu naturalnego, w największej instalacji petrochemicznej
zlokalizowanej w Katarze. Niezmiennie od 10 lat Shell zajmuje pierwsze miejsce wśród dostawców środków smarnych
na świecie (źródło: Kline&Company).
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Oszczędności opisane w studium przypadku zostały odnotowane przez jednego z klientów. Rzeczywista wysokość
oszczędności może się różnić od podanych.
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