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Bezpieczna wspinaczka klasyczna
Pierwszy na świecie mechaniczny asekurant  
z technologią napędową FAULHABER
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Purystyczny design i wygoda  
działania
Wózki E-Caddy – nowocześni partnerzy  
zmotywowanych golfistów
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In-vitro veritas.  
Szybka diagnostyka,  
automatyczne unikanie błędów. 
Napędy dla automatyki laboratoryjnej
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Miniaturowe laboratorium
Szybka i precyzyjna  
praca z próbkami

N O W O Ś C I

„To nie sztuczka. To inżynieria.”
Nowe systemy sterowania ruchem  
firmy FAULHABER

U R Z Ą D Z E N I A  D O Z U J Ą C E

Najwyższa wydajność przy 
niewielkich ilościach
Precyzyjne dozowniki do półautomatycznych  
i w pełni zautomatyzowanych systemów produk-
cyjnych 

T E C H N O L O G I A  I   Z A K U P Y

Ten sam zespół,  
dwa razy więcej projektów
Wywiad z: Reinerem Besseyem  
i Jochenem Hasenmaierem
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W S T Ę P

 Drodzy Czytelnicy,

W Niemczech znajdują się setki tysięcy słupów energetycznych. Za każdym razem, 

gdy któryś z nich wymaga przeglądu, do pracy rusza zespół składający się z dwóch 

osób – jedna się wspina, a druga ją asekuruje. Dzięki mocy i niezawodności ukła-

dów napędowych firmy FAULHABER rolę tej drugiej osoby może wkrótce przejąć 

EPIC – pierwszy na świecie mechaniczny asekurant. Układy te znacząco ogra-

niczają nakład pracy potrzebny przy tego typu zadaniach oraz w wielu innych 

zastosowaniach w obszarze prac wysokościowych.

Z kolei w laboratorium zapewniają one szybkie i precyzyjne rozmieszczanie 

materiałów, przekładające się na wysoki wskaźnik produktywności. Stanowią 

one decydujące wsparcie np. przy opracowywaniu dostosowanych do indywidu-

alnych potrzeb składników czynnych, tak zwanych produktów biologicznych, co 

czyni je ważnymi sojusznikami między innymi w walce z rakiem.

To właśnie jest FAULHABER – wysoka wydajność zamknięta w minimalnej prze-

strzeni, która sprawdza się zarówno przy pracy na słupach energetycznych, 

w laboratorium, na polu golfowym, jak i podczas dozowania w systemach pro-

dukcyjnych. Chodzi tu nie tylko o produkty, ale także o współpracę wewnątrz 

samej firmy – w ciągu zaledwie trzech lat jej wydajność uległa podwojeniu, 

o czym opowiedzą w wywiadzie Reiner Bessey i Jochen Hasenmaier.

Mam nadzieję, że lektura tego magazynu okaże się inspirująca!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

 
Dr Fritz Faulhaber 

Partner Zarządzający



Od 1 listopada 2016 roku dystrybucją wszystkich produktów i usług firmy FAULHABER Drive Systems zaj-
mować się będzie lokalny oddział: FAULHABER Polska sp. z o.o. Siedziba nowej firmy znajduje się w Poznaniu,  
a jej biuro handlowe zlokalizowane jest w okolicy Katowic.

„Od dziś możemy świadczyć kompleksową obsługę 
naszych polskich klientów z lokalnego biura w Pol-
sce” wyjaśnia Marcus Remmel, menadżer sprzedaży w 
FAULHABER i członek zarządu w FAULHABER Polska. 
„Już od dłuższego czasu doceniamy znaczenie Polski 
jako interesującego rynku wschodzącego, na którym 
chcemy oferować doskonałe wsparcie technicze i han-
dlowe. Na rynku tym jest wielu wyspecjalizowanych 
producentów oraz szereg aktywnie działających cen-
trów rozwojowo-badawczych i inżynieryjnych, które z 
pewnością skorzystają z naszej obecności na miejscu. 
Jesteśmy teraz w stanie wzmocnić wysiłki na rzecz 
obsługi najbardziej wymagających klientów, w przy-
padku których niezbędna jest szczegółowa znajomość 
zastosowań oraz obecność na każdym etapie rozwoju 
projektu. 

Firma FAULHABER specjalizuje się w rozwoju, pro-
dukcji i wdrażaniu wysoce precyzyjnych, niewielkich i 
miniaturowych systemów napędowych, serwokompo-
nentów i elektroniki sterującej o mocy do 200 watów. 
Nasza oferta obejmuje silniki bezszczotkowe, mikro-
silniki prądu stałego, enkodery i sterowniki ruchu. 
Zapewniamy także niestandardowe i kompleksowe 
rozwiązania dla branż: medycznej i laboratoryjnej, 
technologii automatycznych i robotyki, optyki precy-
zyjnej, lotniczej i wielu innych. Zatrudniamy ponad 
1700 osób na całym świecie.

N O W Y  O D D Z I A Ł  W  P O L S C E
Z W I Ę K S Z A M Y  O B E C N O Ś Ć  N A  P O L S K I M  R Y N K U

A D R E S  N O W E G O  
O D D Z I A Ł U  FA U L H A B E R

FAULHABER Polska sp. z o.o.  
Ul. Górki 7 
60-204 Poznań, Polska

Tel. +48 61 278 72 53  
Faks +48 61 278 72 54 
E-mail: info@faulhaber.pl

© FAULHABER Polska team, od lewej : Rolf Schmideder (Area Sales Manager), Krzysztof Pietrzak (Area Sales Manager Polska),  
Konrad Marcioha (Customer Service), Marcus Remmel (Managing Director) © FAULHABER
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Lifting sprawdzonego bezszczotkowego silnika DC 
1935 … BRE (w nowej wersji BRC) zaowocował kilko-
ma ulepszeniami. Nowy silnik osiąga ciągły moment 
obrotowy o wartości 3,5 mNm przy zachowaniu tej 
samej zwartej konstrukcji, dzięki czemu ma większą 
moc niż poprzedni model. Silnik może pracować w 
obu kierunkach. Jednocześnie zwiększono zakres 
prędkości obrotowej na 1000 do 11 000 obr./min 
i jeszcze bardziej poprawiono wydajność. Zwiększo-
no także znacznie zakres temperatury pracy, któ-
ry wynosi teraz od -25°C do 85°C. Nowe i wysoce 
wydajne łożyska zapewniają wydłużony okres użyt-
kowania. Ponadto wraz z serią 1935...BRC ustan-
daryzowano sprawdzoną koncepcję przyłączy serii  
1525...BRC i 3153...BRC. 

SE R I E  1935. . .BRC –  
W I Ę K SZ A MO C P OM P

I N N E  I N F O R M A C J E

www.faulhaber.com/news

Nowa seria 1016…SR firmy FAULHABER powięk-
sza sprawdzoną rodzinę silników o kompaktowe sil-
niki DC z komutatorem z metalu szlachetnego. Wraz 
z zaprezentowanymi już seriami 0816…SR i 1024…
SR napędy te – które można łączyć z odpowiednimi 
napędami i enkoderami firmy FAULHABER – nadają 
się idealnie do zastosowań wymagających maksy-
malnej mocy w minimalnej przestrzeni. Nowa seria 
silników 1016…SR osiąga ciągły moment obrotowy 
o wartości 0,9 mNm przy długości zaledwie 16 mm 
i średnicy 10 mm. Charakterystyka Δn/ΔM jest wyjąt-
kowo płaska, co pozwala uzyskać niezwykle miękkie 
przejścia podczas zmian obciążenia. Kolejnymi zale-
tami silnika są niskie zużycie energii, wysoka efek-
tywność energetyczna oraz minimalne drgania i niska 
emisja hałasu.

S E R I A  1016  …  S R  –  M A K S Y M A L N A  W Y D A J -
N O Ś Ć  W   M I N I M A L N E J  P R Z E S T R Z E N I

I N N E  I N F O R M A C J E

www.faulhaber.com/news
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Życie wspinacza dosłownie spoczywa w rękach asekuranta.  

Jeśli jest on bardzo uważny, zapobiegnie upadkowi, a lina zatrzyma spadającego już po jednym 

metrze lub dwóch. Ponieważ osoba wspinająca się również dba o swoje dobro, wypadki zdarzają się 

dość rzadko. Asekurowanie jest zatem nudne – oraz kosztowne, jeśli profesjonalni wspinacze 

pracują przy liniach wysokiego napięcia lub na fasadzie wysokiego budynku. W każdym razie tak 

było do niedawna. Sytuację odmieniła nowo powstała firma z Monachium, która wprowadziła na 

rynek pierwszego na świecie automatycznego asekuranta – urządzenie o nazwie EPIC. Dzięki niemu 

wspinacz może bezpiecznie wspinać się bez pomocy drugiej osoby. Silniki firmy FAULHABER zapew-

niają bezpieczny chwyt i naprężenie liny.

T E C H N O L O G I A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A

BEZPIECZNA 

KLASYCZNA
w s p i n a c z k a
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Historia elektronicznego partnera indywidual-
nej wspinaczki (Electronic Partner for Individual 
Climbing, EPIC) rozpoczęła się siedem lat temu na 
Uniwersytecie w Ratyzbonie. Florian Widmesser – 
student inżynierii i amator wspinaczki – w ramach 
pracy dyplomowej opracował koncepcję automatycz-
nej asekuracji. Nawet na tym etapie firma FAULHA-
BER pomagała wynalazcy, udostępniając mu swoją 
wiedzę na temat silników. Wspólnie z Janem Lohse, 
absolwentem studiów biznesowych, Florian założył 
w 2011 r. firmę Auroco GmbH, aby przemienić opra-
cowaną koncepcję w opłacalny komercyjnie produkt. 
Pierwszy prototyp powstał w 2012 r., a niezawodność 
nowatorskiej technologii asekuracji potwierdził 
w 2014 r. certyfikat DEKRA. Pierwszą serię w postaci 
stu zamówionych urządzeń Widmesser wyproduko-
wał własnoręcznie. W międzyczasie dzięki finanso-
waniu społecznościowemu i niesamowitej reakcji na 
produkt jego firma znacznie się rozrosła. 

Wspinaczka z asekuracją z dołu i z góry

– EPIC to pierwszy automatyczny system asekuracji 
dla wspinaczy, który dzięki rozwiązaniom mechatro-
nicznym zapewnia asekurację z dołu i z góry oraz 
opuszczanie się na linie – mówi Jan Lohse, opisu-
jąc szczególne cechy produktu, i wyjaśnia znacze-
nie tych pojęć (dla osób niezaznajomionych ze 
wspinaczką): – Podczas wspinaczki 
z asekuracją z dołu osoba wspi-
nająca się co dwa metry przy-
mocowuje linę do karabinka. 
 Asekurant zostaje na dole i trzy-
ma linę. Jeśli wspinacz poślizgnie się, 
spadnie tylko do wysokości najbliższego 
karabinka. Podczas wspinaczki z ase-
kuracją z góry wspinacz wspina się po 
linie, którą asekurant wcześniej zabez-
pieczył i teraz ciągnie do góry. Aseku-
rant musi pilnować, aby w trakcie 
wspinaczki z asekuracją z dołu 
i z góry lina była naprężona, co 
pozwoli mu natychmiast zapo-
biec upadkowi. 

EPIC może przejąć te zadania 
w całości. To niewielkie urządzenie 
wielkości cegły wykorzystuje dwa silniki do kon-
trolowania liny. Pierwszy silnik jest odpowiedzialny 
za zwijanie liny, natomiast drugi – za hamowanie. 
Lina biegnie między dwiema tarczami profilowymi, 



które zapobiegają jej ślizganiu się. Przy wspinaczce 
z asekuracją z dołu urządzenie przymocowuje się na 
poziomie gruntu. Jeśli wspinamy się po powierzchni 
stacjonarnej, takiej jak ścianka wspinaczkowa, urzą-
dzenie można przymocować do ściany śrubami lub 
mocowaniami zatrzaskowymi. W przypadku zasto-
sowań w terenie mamy do dyspozycji urządzenie 
zaciskowe. Można je przymocować do dowolnej nie-
ruchomej struktury, jak np. podstawa słupa energe-
tycznego. 

Podczas wspinaczki z asekuracją z dołu silnik liny 
pracuje na biegu jałowym, co umożliwia wspinaczo-
wi naciąganie liny bez użycia siły. Jeśli wyciągnie on 
za dużo liny, tworząc w ten sposób niebezpieczne 
zjawisko w postaci „luźnej liny”, wydaje przez radio 
polecenie naciągnięcia liny. W tym celu na ramieniu 
ma przymocowany moduł radiowy, który łączy się 
z urządzeniem asekurującym za pośrednictwem tech-
nologii Bluetooth. Po otrzymaniu komunikatu pierw-
szy silnik zwija poluzowaną linę. Podczas wspinaczki 
z asekuracją z góry, tj. wspinaczki po zawieszonej 
linie, wspinacz może wybrać, czy zasilany akumula-
torowo silnik ma naciągać luźną linę na polecenie, 
czy automatycznie. 

T E C H N O L O G I A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A

To niewielkie urządzenie wielkości cegły wykorzystuje 
dwa silniki do kontrolowania liny. 
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Asekuracja z podwójną redundancją

Zadaniem drugiego silnika jest hamowanie oraz 
blokowanie liny, gdy wspinacz chce zrobić przerwę 
i wyda odpowiednie polecenie. W trakcie opuszcza-
nia się na linie hamulec automatycznie rozwija linę 
z walca z określoną prędkością, a wspinacz może 
zawisnąć na linie i zrelaksować się. Silnik hamulca 
jest jednakże odpowiedzialny również za asekurację. 
W module radiowym zamontowano trójosiowy czuj-
nik przyspieszenia. W razie upadku w ciągu 30 milise-
kund czujnik przesyła sygnał alarmowy do urządzenia 
asekurującego, które następnie uruchamia hamulec.

– Naturalnie nie polegamy wyłącznie na jednym 
systemie – podkreśla Jan Lohse. – Projekt asekuracji 
zakłada podwójną redundancję. Drugi mechanizm 
wygląda następująco: w razie upadku lina wprawia 
krążek linowy – i tym samym silnik liny – w szybki 
ruch. Znaczny wzrost prędkości sprawia, że krążek 
staje się generatorem prądu. Zasila prądem silnik 
hamulca i uruchamia w ten sposób hamulec. Dzię-
ki temu nawet przy rozładowanym akumulatorze 
hamowanie działa niezawodnie. Trzecim mechani-
zmem zabezpieczającym jest w pełni zmechanizowa-
ne sprzęgło odśrodkowe, które zamyka hamulec, gdy 
tylko walec zaczyna obracać się z dużą prędkością. 

Moc silnika energią dla hamulca

Jednym z wielu wyzwań dla technologii napę-
dowej była duża prędkość obrotowa oddziałująca 
w razie upadku na silnik liny. Maksymalnie nawet 
25 000 obrotów na minutę mogłoby zepsuć gorszej 
jakości mechanizm zwijania w bardzo krótkim cza-
sie. – Po skonsultowaniu się z nami klient zdecydo-
wał się wykorzystać silniki z miedziano-grafitowymi 
komutatorami z serii 2657…CXR – wyjaśnia Andreas 
Eiler z firmy FAULHABER, który opiekuje się Auroco. 
 
 – Drugi napęd o większej mocy, 3257…CR, dostarcza 
moc potrzebną do opuszczania się na linie i hamo-
wania. Dzięki statycznemu momentowi obrotowe-
mu napęd ten dźwiga ciężar wspinacza. – Przekładnie 
serii 26/1 i 32A odpowiadają za przenoszenie ener-
gii, a wytrzymały enkoder IE3 monitoruje prędkość. 
Doskonała funkcjonalność tych napędzających i steru-
jących elementów urządzenia EPIC dosłownie ratuje 
życie. – Certyfikat dowodzi, że spełniają one swoje 
funkcje niezawodnie, nawet w trudnych warunkach 
panujących z reguły podczas wspinania – podkreśla 
Jan Lohse. – Silne drgania ani ekstremalne tempera-
tury nie oddziałują na te elementy w żaden nega-
tywny sposób.

08 0 2 . 2 0 1 6    T E C H N O L O G I A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A



I N N E  I N F O R M A C J E

Auroco GmbH 
www.auroco.de 

FAULHABER 
www.faulhaber.com

MIKROSILNIK DC

Seria 2657…CXR
∅ 26 mm, długość 57 mm
Moment obrotowy 40 mNm

Wspólnie z partnerem handlowym, specjalizującą 
się w ochronie przeciwupadkowej spółką Skylotec, 
obaj założyciele wyruszyli na podbój rynku. Pierwsi 
zainteresowani nie należeli do typowej grupy klien-
tów związanych ze wspinaczką sportową, lecz z prze-
mysłem. W samych Niemczech znajduje się ponad 
300 000 słupów energetycznych, które wymagają 
regularnej konserwacji. Rośnie także liczba urządzeń 
z utrudnionym dostępem, takich jak turbiny wiatro-
we, magazyny z regałami wysokiego składowania 
i wysięgniki żurawi. Dzięki EPIC firmy mogą znacząco 
zmniejszyć koszty stosowania przepisowych zabez-
pieczeń. Hale wspinaczkowe i parki linowe to kolej-
ni potencjalni klienci, dlatego też firma intensywnie 
pracuje nad optymalizacją urządzenia pod kątem 
wspinaczki sportowej. Firma zdradza, że niedługo 
pojawi się także aplikacja na smartfony, zapisująca 
i analizująca kilometry pokonane podczas wspinaczki, 
prędkość wspinania, zsumowaną pokonaną wysokość 
w metrach, zużycie energii, wysokość upadku, liczbę 
upadków, a także wartości obciążeń. Jan Lohse jest 
przekonany: – Nasze urządzenie radykalnie zmieni 
oblicze zarówno wspinaczki sportowej, jak i branży 
związanej z pracami wysokościowymi.

W SAMYCH NIEMCZECH 
ZNAJDUJE SIĘ PONAD 
300 000 SŁUPÓW  
ENERGETYCZNYCH

Urządzenie EPIC to w pełni zautomatyzowany, elektronicz-
ny asekurujący system linowy. Jest zasilany akumulatorem, 
co czyni go odpowiednim do zastosowań w terenie. Wspi-
nacz steruje urządzeniem zdalnie i jest zawsze asekurowa-
ny w 100%.

09 FAULHABER motion
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K O N S U M E N T

Połączenie ćwiczeń, relaksu i sportowych emocji – to właśnie motywuje 

golfistów, gdy wchodzą na pole. Najważniejszym towarzyszem golfisty  

jest lekki i zwrotny wózek golfowy. Najnowsze modele pojazdów  

asystujących amatorom golfa to wózki E-Caddy, takie jak TiCad Liberty – 

wózek golfowy klasy premium wyprodukowany przez firmę TiCad.  

Wózki te są napędzane mikrosilnikami z Schönaich.

Purystyczny

funkcjonalność

DESIGN,
i wygodna
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Imponuje na każdym terenie 

Praktyczny hamulec silnika zapewnia stałą pręd-
kość podczas zjazdów, przez co użytkownik może 
samodzielnie regulować prędkość wózka na każdym 
terenie. Dodatkowe dołki? Nie ma problemu! Przy-
najmniej jeśli chodzi o sprzęt – dzięki poręcznemu 
akumulatorowi litowemu TiCad Liberty gwarantuje 
pokonanie trasy potrzebnej do zaliczenia co najmniej 
27 dołków. Do pozostałych zalet należy przegub 
obrotowy, który umożliwia zmontowanie i rozmon-
towanie wózka w ciągu kilku sekund, jak również 
imponujące wymiary po złożeniu wózka, wynoszące 
zaledwie 68 x 63 x 7 cm. Oznacza to, że TiCad Liberty 
zmieści się w prawie każdym bagażniku samochodo-
wym.

Wyprodukowano w Niemczech 

TiCad GmbH & Co. KG z siedzibą w Altenstadt nie-
daleko Frankfurtu w Hesji zajmuje się ręczną produk-
cją wózków golfowych od 1989 r. Firma produkuje 
wózki z wysokiej jakości tytanu i wytwarza unikalne 
modele, które zachwycają klientów w całej Europie. 
Od niedawna firma TiCad montuje silniki FAULHABER 
we wszystkich swoich zmotoryzowanych wózkach. 
– FAULHABER to tak samo jak my niemiecka firma 
z tradycjami, czołowy dostawca w swoim sektorze, 
który oferuje najlepsze produkty „Made in Germany” 
– tak Björn Hillesheim, dyrektor zarządzający TiCad, 
opisuje firmę FAULHABER. – To idealnie pasuje do 
nas i obowiązujących w naszej firmie wysokich stan-
dardów dotyczących jakości i obsługi. – Hillesheim 
szczególnie ceni sobie szybką i pewną współpracę 
z firmą FAULHABER.

TiCad Liberty to najwygodniejszy wariant w rodzi-
nie tytanowych produktów TiCad, który łączy w sobie 
purystyczny design i niemal nieograniczoną funkcjo-
nalność. Nieważne, czy teren jest płaski, czy wyma-
gający – TiCad Liberty służy swojemu właścicielowi 
bez najmniejszego zarzutu. Dzięki ręcznie wykonanej 
ramie z tytanu oraz tytanowym kołom wózek sunie 
po polu golfowym z prawdziwym wdziękiem i uro-
kiem. Rączka z indywidualną regulacją wysokości 
oraz sterowanie przyciskami lub pokrętłami i opcja 
automatycznej jazdy do przodu zapewniają komfort 
użytkowania. TiCad Liberty wyposażono w elektro-
magnetyczny hamulec postojowy, przez co wózek jest 
niezwykle stabilny w każdym terenie. 



Rodzina tytanowych produktów 
TiCad – rama i koła z tytanu,  
praktyczny przegub obrotowy do 
zmontowania i rozmontowania  
wózka w kilka sekund, rączka  
z możliwością dostosowania do  
każdej budowy ciała. Wszystko  
to składa się na oszczędny,  
ekskluzywny design.
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TiCad GmbH & Co. KG  
www.ticad.de

FAULHABER 
www.faulhaber.com

Średnica 32 mm 

Wózki golfowe są napędzane mikrosilnikami DC 
z grafitowym komutatorem. Silniki o średnicy 32 mm 
i długości 72 mm są wyjątkowo lekkie i kompaktowe. 
Grafitowy komutator charakteryzuje się bardzo dużą 
wytrzymałością i nadaje się idealnie do dynamicznych 
zastosowań z szybkim uruchamianiem i zatrzymywa-
niem, jak również do okazjonalnego użycia w warun-
kach przeciążenia, takich jak te występujące podczas 
gry na polu golfowym.

Ugruntowana sieć sprzedaży 

Gdy firma TiCad rozpoczynała swoją działalność 
27 lat temu, zrewolucjonizowała sektor swoim wyna-
lazkiem w postaci pierwszego na świecie tytanowego 
wózka golfowego. TiCad zatrudnia obecnie w swo-
jej siedzibie w Altenstadt ponad 50 pracowników. 
W Niemczech dla TiCad pracuje 370 przedstawicieli 
handlowych, a w całej Europie jest ich łącznie ponad 
600 – to dzięki nim firma ma rozbudowaną i ugrun-
towaną sieć sprzedaży. Każdy produkt można nabyć 
wyłącznie w sklepach sportowych dla profesjonali-
stów i wybranych sklepach specjalistycznych.

MIKROSILNIK DC

Seria 3272…CR
∅ 32 mm, długość 72 mm
Moment obrotowy 120 mNm
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Inżynier w międzynarodowym  
dziale sprzedaży

A U T O M A T Y K A  L A B O R A T O R Y J N A

unikanie błędów.

I n - v i t r o

VERITAS.
automatyczne

Szybka diagnostyka,



Napędy dla automatyki laboratoryjnej

W laboratoriach analitycznych każdego dnia bada się wiele próbek. Korzyści z automatyzacji  

w tej branży są oczywiste: umożliwiają szybsze uzyskiwanie wyników, zapewniają wyższą  

produktywność, mniejszą liczbę błędów oraz niższe koszty personelu. Dla zapewnienia  

sprawnego działania niezwykle ważna jest duża dynamika i precyzja układów napędowych.  

Rozmawialiśmy z dr Aihuą Hong o wymaganiach i odkryciach w tym segmencie rynku,  

za który odpowiada ona w FAULHABER.

W których branżach automatyka laboratoryjna 
odgrywa dużą rolę? 
 

Zautomatyzowane procesy wykorzystuje się we 
wszystkich laboratoriach, czy to chemicznych, far-
maceutycznych, czy związanych z technologią żyw-
ności. Branża medyczna to sektor, w którym na całym 
świecie nastąpił znaczny rozwój. Od wielu lat zauto-
matyzowane rozwiązania są w nim niezbędne w tak 
zwanej diagnostyce in vitro (in-vitro diagnostics, IVD), 
tj. w analizie próbek medycznych, takich jak krew, 
mocz i tkanki. Również w laboratoriach firm farma-
ceutycznych opracowujących nowe leki wdrażane są 
coraz silniej zautomatyzowane procedury badawcze. 

Czym dokładnie jest automatyka laboratoryjna? 

Stopień automatyzacji w różnych laboratoriach 
znacznie się różni. Automatyzacja może polegać na 
przeprowadzaniu poszczególnych procesów z wyko-
rzystaniem odrębnych urządzeń, może też obejmo-
wać pełną analizę próbek w złożonych systemach. 
To drugie rozwiązanie jest zwłaszcza wymagane 
w miejscach, w których trzeba przeanalizować dużą 
liczbę próbek zgodnie ze standaryzowanym proto-
kołem i przy niewielkiej tylko elastyczności – np. IVD 
w głównym laboratorium szpitala lub w dużych labo-
ratoriach wykorzystywanych na potrzeby diagnostyki 
medycznej. 
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Które procesy dokonują się w tych miejscach  
automatycznie? 

W tych laboratoriach niemal cały proces analizy 
przebiega automatycznie. Zaczyna się od przygo-
towania próbek krwi w probówkach oznaczonych 
kolorami. Skaner rejestruje typ analizy wymaganej 
dla danej probówki i dopilnowuje, by ramię robota 
przemieściło taką probówkę w odpowiedni sposób. 
Niektóre próbki odwirowuje się w celu rozdzielenia 
składników krwi. Następnie próbki transportuje się 
w specjalnych jednostkach transportowych do wła-
ściwego stanowiska analitycznego, np. na przeno-
śniku taśmowym lub na małym wózku z napędem 
kołowym.

Co dzieje się na stanowisku analitycznym?

Najpierw identyfikuje się próbkę poprzez skiero-
wanie kodu kreskowego w stronę kamery i odczy-
tanie go. Następnie z probówki wyjmuje się korek 
i pobiera część próbki. Ponownie zamyka się szczelnie 
probówkę i odstawia do ewentualnego wykorzysta-
nia w późniejszych testach. Próbkę przenosi się do 
naczynia reakcyjnego na potrzeby faktycznej analizy, 
np. na płytkę testową lub szalkę Petriego. Podczas 
kolejnych testów technologię napędową wykorzystu-
je się głównie na potrzeby takich procesów jak pipe-
towanie, praca z cieczą, łączenie i mieszanie.

Jakie wymogi muszą spełniać silniki? 

W trakcie całego procesu trzeba wykonać wiele 
różnych ruchów. Wymogi w stosunku do technolo-
gii napędowej odpowiednio się różnią. Przenośniki 
taśmowe wymagają dużych silników o dużej mocy 
oraz możliwie małych i lekkich elementów. Dzięki 
naszej kompleksowej gamie produktów możemy 
zaspokoić całe spektrum potrzeb i zapewnić niezwy-
kle dobre rozwiązanie niemal w każdym przypadku. 
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Czy może Pani podać jakieś przykłady?

Wiele zastosowań wymaga wysoce dynamicznego 
systemu na potrzeby wielokrotnego zatrzymywania 
się/ruszania, na przykład podczas procesu podnosze-
nia i ustawiania oraz podczas pipetowania. Podczas 
tych czynności wymagana jest zarówno szybkość, jak 
i niezwykle dokładne rozmieszczanie. Rozmiar i masa 
również odgrywają tu pewną rolę: napęd odpowia-
dający za ruch ramienia uchwytu w górę i w dół lub 
głowicy do pipetowania znajduje się zwykle w rucho-
mym elemencie. Dlatego też musi być niezwykle mały 
i lekki. 

Jakie są zalety silników FAULHABER?

Mikrosilniki DC serii 1524SR i 2224SR są szczegól-
nie odpowiednie dla tych zastosowań. Nie mają żela-
znych elementów, przez co są dużo lżejsze i mniej-
sze niż inne modele o porównywalnej wydajności. 
Charakteryzują się przy tym niezwykle dużą dyna-
miką. Wykorzystuje się je głównie w połączeniu z  
enkoderem serii IE2, który zwiększa ogólną długość 
jednostki o zaledwie dwa milimetry. Tym samym uzy-
skuje się wysoką wydajność przy niezwykle małych 
rozmiarach. 

Czy istnieją jakiekolwiek inne powody, dla  
których należy wybrać produkty FAULHABER? 

Dla naszych klientów niezwykle ważne jest zdo-
bycie elementów wysokiej jakości, dzięki którym 
ich sprzęt będzie sprawnie działać przez długi czas. 
Około dziewięćdziesięciu procent ich zysków gene-
rują odczynniki sprzedawane wraz z urządzeniami 
do analizy próbek. Dlatego też okres użytkowania 
sprzętu oraz ciągłość sprzedaży ich odczynników są 
ze sobą bezpośrednio powiązane. 

Ponadto sprzęt do IVD musi przejść kosztowny 
proces certyfikacji, zanim będzie można zacząć z nie-
go korzystać. Aby uniknąć powtarzania tego procesu, 
w miarę możliwości unika się zastępowania istnieją-
cych urządzeń innymi modelami. Dlatego też dostęp-
ność części zamiennych również odgrywa ważną rolę. 
Jeśli trzeba wymienić podzespół firmy FAULHABER 
po długim okresie użytkowania, klient może mieć 
pewność, że taki podzespół u nas zakupi, nawet po 
wielu latach.

SILNIK DC Z PRZEKŁADNIĄ

Seria 1524 ... SR
∅ 15 mm, długość 24 mm
Moment obrotowy 2,9 mNm

I N N E  I N F O R M A C J E

FAULHABER 
www.faulhaber.com
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Naukowcy mają nadzieję, że będą wkrótce w stanie zwalczać komórki rakowe, nie niszcząc zdrowej 

tkanki, a wszystko to dzięki tak zwanym produktom biologicznym. Te nowe składniki czynne 

wykrywają określone cechy cząsteczkowe nieprawidłowych komórek i pomagają systematycznie je 

niszczyć. Trzeba zbadać dużą liczbę potencjalnych środków farmaceutycznych, by znaleźć produkty 

biologiczne dostosowane do różnych typów raka. Szwedzka firma Gyros opracowała urządzenie 

analityczne, które ułatwia takie poszukiwania: Gyrolab xPlore TM automatycznie i szybko przepro-

wadza testy na wielu próbkach równocześnie, co daje oszczędność czasu, siły roboczej i materiału. 

Silniki FAULHABER zapewniają szybkość i precyzję konieczne do przeprowadzania takich testów.

A U T O M A T Y K A  L A B O R A T O R Y J N A

LABORATORIUM
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Gdyby zobaczyło się urządzenie Gyrolab xPlore 
w biurze, można by je uznać za dużą drukarkę lase-
rową. Jednakże po podniesieniu pokrywy znajdzie-
my w nim niewielkie laboratorium. W samym sercu 
urządzenia umieszczona jest plastikowa płyta wiel-
kości płyty CD – tu właśnie analizowane są próbki. 
Na takiej płycie, zwanej „CD” znajduje się system 
utworzony z kanałów; średnica każdego z nich jest 
mniejsza niż jeden milimetr. Zjawiska kapilarne i siły 
odśrodkowe przenoszą próbki przez układ kanałów, 
analizując je w trakcie tego procesu. 

Substancje biologiczne jako broń przeciwko 
rakowi

– Większość naszych klientów to firmy farmaceu-
tyczne – wyjaśnia Maria Hjortsmark, kierownik Działu 
Marketingu w Gyros. Firmy wykorzystują ten system 
do badania swych produktów biologicznych. Pro-
dukty biologiczne to cząsteczki, które są zbyt duże 
i złożone, by można je było wytwarzać syntetycznie. 
Dlatego właśnie wytwarzają je żyjące – zwykle gene-
tycznie zmodyfikowane – komórki hodowane w płyn-
nej pożywce w laboratorium. Większość produktów 
biologicznych to białka. Badacze zajmujący się rakiem 
koncentrują swe nadzieje zwłaszcza na jednym rodza-
ju białek: przeciwciałach. Cząsteczki te są wytwarzane 
przez specjalne komórki układu odpornościowego. 
Rozpoznają one i wiążą obce białka – na przykład 
pochodzenia bakteryjnego lub wirusowego – które 
dostają się do organizmu podczas zakażenia. Dzięki 
temu patogeny można eliminować lub oznaczać do 
rozłożenia przez fagocyty. Tę samą zasadę można 
zastosować do zwalczania komórek rakowych.

Wykrywanie na CD

Gyrolab xPlore można wykorzystać do analizy 
nowego leku podczas dowolnej fazy opracowywa-
nia, na przykład w roztworze pożywki dla komórek 
lub we krwi zwierząt, na których przeprowadza się 
badania, oraz we krwi pacjentów. Korzystając z poje-
dynczego CD, można wygenerować równocześnie 
do 112 punktów danych. Dzięki mikrostrukturom CD 
Gyrolab xPlore potrzebuje bardzo małych ilości pró-
bek i minimalizuje zużycie odczynników. Płyn z prób-
ką jest pipetowany do otworów w płytce do mikro-
miareczkowania, która jest następnie umieszczana 
w urządzeniu. Wewnątrz próbki są przenoszone na 
CD przez ramię robota. Następnie są wprowadzane 
do odpowiednich kanałów dzięki zjawiskom kapi-
larnym. Do przeprowadzenia testu potrzebna jest 
zaledwie niewielka ilość płynu z próbką – od 20 do 
200 nanolitrów, w zależności od rodzaju CD. 



Dokładna objętość płynu z próbką mierzona jest 
na samym CD. W tym celu kanał rozszerza się, by 
utworzyć komorę mającą kształt odpowiedni dla 
wymaganej objętości. W niższym końcu znajduje się 
bariera hydrofobowa, która powstrzymuje płyn przed 
przepłynięciem do dalszej części kanału. Następ-
nie CD zaczyna się obracać. Siła odśrodkowa prze-
mieszcza płyn z próbką umieszczony ponad komorą 
poprzez kanał przelewowy. Następnie zwiększa się 
prędkość obrotu, by próbka pokonała barierę hydro-
fobową i została przeniesiona do kolejnego odcinka. 

Tę samą zasadę stosuje się podczas przeprowa-
dzania cykli płukania i dodawania kolejnych odczyn-
ników do eksperymentu. Cały proces badania jest 
w pełni zautomatyzowany – każdym krokiem steruje 
oprogramowanie dołączone do urządzenia. – Auto-
matyzacja nie tylko zmniejsza ilość pracy, ale też 
minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów – wyjaśnia 
Maria Hjortsmark.

Gyrolab xPlore ™ automatycznie i szybko przeprowadza testy na wielu  
próbkach równocześnie, co daje oszczędność czasu, siły roboczej i materiału.
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Wiązanie według modelu zamka i klucza

Szczególne cechy wiązania pomiędzy przeciwcia-
łem a jego białkiem docelowym – tak zwanym anty-
genem – wykorzystuje się, by wykryć składnik czyn-
ny. Podobnie jak w modelu zamka i klucza, antygen 
i przeciwciało wiążą się w bardzo szczególny sposób: 
bezbłędnie rozpoznają się nawet pośród milionów 
innych cząsteczek. W procesie ustalania stężenia 
przeciwciała, na przykład w płynie z próbką, jego 
antygen wiąże się silnie z krótkim odcinkiem ściany 
kanału CD. Gdy przeciwciało mija antygen w kanale, 
jest ono wychwytywane przez antygen i zatrzymy-
wane w kanale. Zgodnie z tą samą zasadą drugie 
przeciwciało, oznaczone barwnikiem fluorescencyj-
nym, wiąże się z pierwszym. Następnie barwnik jest 
aktywowany laserem. Wykrycie emitowanego światła 
wykorzystuje się do ustalenia stężenia białka w prób-
ce – w tym przypadku przeciwciała.

KORZYSTAJĄC 
Z POJEDYNCZE-
GO CD, MOŻNA 
WYGENEROWAĆ 
RÓWNOCZEŚNIE 
DO 112 PUNKTÓW 
DANYCH

20 NL

200 NL

3000  
NASTAW  
POŁOŻENIA

DUŻA
SZYBKOŚĆ DZIĘKI 
BX4
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Gyros DE GmbH 
www.gyros.com 

FAULHABER 
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SERWOMOTORY BEZSZCZOTKOWE DC

Seria 2232 ... BX4
∅ 22 mm, długość 74 mm
Moment obrotowy od 8,5 do 165 mNm

Szybkość zapewniająca wysoką  
produktywność

Firma Gyros wprowadziła Gyrolab xPlore na rynek 
w 2015 r. W tym czasie wiele firm wykorzystywało 
już starszego kuzyna nowego urządzenia, stanowisko 
robocze Gyrolab™ xP, które jest w stanie analizować 
pięć CD jednocześnie. Jednakże firmy ze względnie 
niskim wskaźnikiem produktywności oraz niewielkie 
oddziały dużych firm farmaceutycznych często docho-
dziły do wniosku, że takie urządzenie jest trochę za 
duże. Dzięki Gyrolab xPlore firma Gyros oferuje tym 
klientom alternatywne rozwiązanie dostosowane do 
ich potrzeb. 

Podczas opracowywania nowego urządzenia pro-
jektanci dopilnowali, by pod względem szybkości 
analitycznej odpowiadało ono swemu poprzedni-
kowi. Dlatego też ramię robota musi być w stanie 
transportować próbki w równie szybki i bezpieczny 
sposób. Niestety niezwykle szybkich silników kroko-
wych, które poruszały ramieniem robota Gyrolab xP, 
już nie produkowano. Poszukiwania alternatywne-
go rozwiązania doprowadziły firmę Gyros do firmy 
Compotech Provider AB. – Silniki muszą być bardzo 
szybkie, jednak bez obniżania momentu obroto-
wego. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się zastą-
pić silniki krokowe serwomotorami o dużej mocy 
– wyjaśnia Pelle Almgren z Compotech. Ostatecznie 
wybranym modelem był bezszczotkowy serwomo-
tor DC serii BX4 firmy FAULHABER z czterobiegu-
nową technologią i dużym momentem obrotowym. 
 Silniki wyposażone są w przyrostowe enkodery, 
a dzięki swym małym rozmiarom są tylko trochę więk-
sze niż silnik krokowy wykorzystywany w poprzednim 
modelu. Kolejną zaletą jest ich doskonały stosunek 
wydajności do ceny.

Gyrolab xPlore zawiera trzy serwomotory serii 
BX4, z czego dwa zamontowano na stole liniowym. 
Poruszają one ramieniem robota poziomo, by prze-
nieść próbki, a także sterują ruchami lasera podczas 
analizy. Trzeci silnik dysponuje przekładnią plane-
tarną, która podnosi i opuszcza głowicę do pipe-
towania. Dzięki wysoce precyzyjnemu elektronicz-
nemu sterowaniu z ponad 3000 nastaw położenia 
i małym wahaniom momentu obrotowego próbki są 
dokładnie rozmieszczane na CD bezpośrednio przy 
wlocie do danego kanału. Gyrolab xPlore wyposażo-
ny jest w silniki BX4, spełnia więc również wymogi 
dotyczące szybkości: – Generowanie 112 punktów 
danych zajmuje poniżej godziny – informuje Maria  
Hjortsmark.

Dzięki wysoce precyzyjnemu elektronicznemu sterowaniu z ponad 
3000 nastaw położenia i małym wahaniom momentu obrotowego próbki 
są dokładnie rozmieszczane na CD bezpośrednio przy wlocie do danego 
kanału.

21 FAULHABER motion



N O W O Ś C I

To INŻYNIERIA.
„To nie sztuczka.

”



Dzięki nowym systemom sterowania ruchem 
generacji V3.0 firma FAULHABER może zaoferować 
wysoce dynamiczne układy napędowe dla złożonych 
zadań związanych z rozmieszczaniem, a tym samym 
zapewnić klientowi największe korzyści przy mak-
symalnej elastyczności. Serwomotory ze zintegro-
wanym sterownikiem ruchu są już wstępnie skon-
figurowane, co sprawia, że można z nich korzystać 
bezpośrednio w środowisku automatycznym. Są one 
połączone okrągłymi złączami M12, zgodnie ze stan-
dardem branżowym. Ich solidna konstrukcja zgodna 
ze stopniem ochrony IP 54 zaspokaja nawet najbar-
dziej rygorystyczne wymogi branżowe. Inteligentny 
układ modułowy umożliwia zintegrowanie różnych 
typów silników, poprzez które można doskonale 
skalować zakres mocy systemów sterowania ruchem  
FAULHABER aż do szczytowego momentu obrotowe-
go wynoszącego 190 mNm przy działaniu S2.

Oprócz wykorzystywania jako serwonapęd z kon-
trolowanym położeniem można też kontrolować 
prędkość lub natężenie prądu. Wartości rzeczywiste 
prędkości i położenia są ustalane przez zintegrowa-
ne enkodery. Wyłączniki krańcowe i wyłączniki refe-
rencyjne można podłączać bezpośrednio. Nastawy 
sterowania można wstępnie skonfigurować poprzez 
interfejs komunikacyjny, wejście analogowe lub wej-
ście PWM; można je też uzyskać z wewnętrznych apli-
kacji dostępnych z różnymi interfejsami. Jako inter-
fejsy komunikacyjne obsługiwane są – w zależności 
od urządzenia – magistrale standardowe RS232 lub 
CANopen. Jednym z dostępnych interfejsów jest też 
EtherCAT, który umożliwia wygodne synchroniczne 
sterowanie wieloma osiami w zwykłych cyklicznych 
trybach CSP, CSV oraz CST wraz z np. PLC wyższego 
rzędu.

Rozbudowane funkcje dodatkowe i  funkcje 
wyświetlania upraszczają obsługę i monitorowanie 
systemu we wszystkich aplikacjach. Rozruch, jak 
zwykle, jest łatwy i szybki, dzięki oprogramowaniu 
Motion Manager 6.0 z adapterem do programowania.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia 
z automatyką laboratoryjną, przemysłową tech-
nologią automatyczną, robotyką czy przemysłem  
lotniczym bądź kosmicznym: dzięki nowym systemom 
sterowania ruchem generacji V3.0 firma FAULHABER 
może zaoferować optymalne rozwiązanie dla okre-
ślonych wymagań.

Obsługiwane interfejsy:

I N N E  I N F O R M A C J E

FAULHABER 
www.faulhaber.com/mc/en

Trudno uwierzyć, ile inteligentnej i wysoko wydajnej technologii napędowej pomieściliśmy w  

niewielkich systemach sterowania ruchem FAULHABER. Łączą one w małej przestrzeni potężne 

bezszczotkowe serwomotory DC z dostosowanym elektronicznym układem sterowania.

23 FAULHABER motion



Punktem centralnym urządzenia  
dozującego jest obracający się,  
w pełni uszczelniany próżniowo  
system wyporowy 

Miniaturyzacja to trend, który jest obecny we wszyst-

kich branżach. Jednakże coraz mniejsze wymiary 

produktów stanowią wyzwanie dla technologii 

automatycznej, np. jeśli chodzi o dokładne nałożenie 

odpowiedniej ilości pasty lutowniczej, środka wiążące-

go lub smarnego, materiału do osadzania lub uszczel-

niacza. Udowodniono, że w praktyce dozowanie 

według objętości jest najprostszą i najbardziej ela-

styczną metodą, jako że substancję, która ma być 

wykorzystana, wystarczy „tylko”  

przemieścić z powrotem do końcówki dozującej 

z wykorzystaniem pomp doprowadzających równe 

ilości. Precyzyjne dozowniki, takie jak te, również 

powinny być możliwie małe, tak by można je było 

łatwo włączyć do systemów produkcji. Dlatego też są 

one zależne od małych napędów o dużej mocy, które 

zapewniają jak najlepszą dynamikę i które można 

precyzyjnie kontrolować.

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH produkuje 
systemy dozowania i podzespoły do półautomatycznych 
i w pełni zautomatyzowanych systemów produkcji, jak 
również procesów montażowych. Korzystając z urządzeń 
preeflow®, dozujących niewielkie ilości, firma już niemal 
10 lat temu wyznaczyła standardy w dziedzinie precyzyj-
nych dozowników. 

Typowy zakres zastosowań sięga od produkcji półprze-
wodników i elektroniki, poprzez optykę i fotonikę aż po 
biochemię i technologię medyczną. Dozować można wie-
le różnych płynów. Dotyczy to pełnej gamy substancji, 
od klejów anaerobowych po roztwory chlorków cynku.

SERWOMOTORY BEZSZCZOTKOWE DC

Seria 2237...CXR
∅ 22 mm, długość 37 mm
Moment obrotowy 12 mNm

przy

Najwyższa

ilościachNIEWIELKICH
wydajność
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Obracający się, w pełni uszczelniany próż-
niowo system wyporowy 

Łatwo jest zrozumieć podstawową funkcję precy-
zyjnego urządzenia dozującego: Punktem centralnym 
urządzenia dozującego jest obracający się, w pełni 
uszczelniany próżniowo system wyporowy. Składa się 
on z samouszczelniającego wewnętrznego wirnika 
i zewnętrznego stojana. Wykorzystywana substancja 
jest wypierana dzięki kontrolowanym ruchom obro-
towym wirnika. Zmiana kierunku obrotu umożliwia 
systemowi także transportowanie w tył. Dzięki temu 
materiał jest oddzielany w schludny i kontrolowany 
sposób, bez ściekania. Sama substancja jest transpor-
towana w bezpieczny sposób, bez zmiany struktury. 
System zaprojektowano tak, by samodzielnie uszczel-
niał się wodą aż do ciśnienia tłoczenia wynoszące-
go 2 bary. Wraz ze wzrostem lepkości zwiększa się 
efekt samouszczelnienia. Dlatego też nietrudno jest 
uzyskać ciśnienie dozowania od 16 do 20 barów. 
Z kolei takie wysokie ciśnienie tłoczenia umożliwia 
wykorzystanie igły i dyszy o mniejszym przekroju 
w przypadku powierzchni wymagających delikatnych 
zastosowań. 

Niewielki blok napędowy składający się 
z silnika, enkodera i przekładni 

Wysokie ciśnienie tłoczenia w module dozownika 
wymaga napędu z dużym momentem obrotowym. 
– Przy ograniczonych rozmiarach urządzenia w grę 
wchodził tylko mikrosilnik z współpracującą prze-
kładnią – wspomina Diringer. – Dlatego też już od 
prawie dziesięciu lat ściśle współpracujemy z firmą  
FAULHABER. Wraz ze specjalistami ds. napędów 
z Schönaich szybko znaleźliśmy odpowiednią siłow-
nię. Niewielkie wymiary i duża gęstość mocy są waż-
ne, tak więc można również wyprodukować niewiel-
kie dozowniki preeflow® eco-PEN i bezproblemowo 
wmontować je bezpośrednio w robocie w zautoma-
tyzowanym procesie dozowania.

Okazało się, że najlepszy stosunek ceny do wydaj-
ności zapewnia mikrosilnik DC z enkoderem i pomoc-
niczą przekładnią planetarną. Komutacja szczotki 
umożliwia łatwą regulację szerokości impulsu oraz 
kierunku zmian rotacji. Enkodery i przekładnie pla-
netarne o tej samej średnicy co silnik umożliwiają 
zaprojektowanie cienkiego urządzenia. Niewielki 
blok napędowy ma zaledwie 22 mm średnicy, zaś cał-
kowita długość silnika wynosi 32 mm – w zależności 

od projektu dozownika. Z kolei przekładnia zapew-
nia przełożenie od 9:1 do 23014:1, przy czym długość 
wynosi od 27 do 48 mm. Mniejsze silniki zapewniają 
moment obrotowy ciągły o wartości 10 mNm, zaś 
większe silniki dochodzą do 28 mNm. Taki moment 
obrotowy wzrasta dzięki stosownej przekładni o war-
tość niezbędną przy 20 barach ciśnienia tłoczenia 
w urządzeniu dozującym. Wciskany enkoder zwięk-
sza ogólną długość o zaledwie 1,4 mm i zapewnia 
od 64 do 512 impulsów na obrót (w zależności od 
wersji). Umożliwia to precyzyjne wybranie ilości, 
a także separację substancji bez kapania dzięki pre-
cyzyjnemu sprzężeniu zwrotnemu położenia wirnika 
napędu. Przekładnie i łożyska silnika nasmarowano 
w stopniu wystarczającym na cały okres eksploatacji; 
nie wymagają one konserwacji. – Znaleźliśmy nie-
zawodny, solidny i dynamiczny napęd dla naszych 
mikrodozowników – stwierdza Diringer.

Małe urządzenia dozujące wykorzystywane są w wielu różnych branżach na  
całym świecie i często pracują przez całą dobę. 

I N N E  I N F O R M A C J E

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH 
www.preeflow.com 

FAULHABER 
www.faulhaber.com
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FIRMA FAULHABER podwoiła swoją produktywność 

i liczbę projektów w ciągu ostatnich trzech lat. 

W realizację tego zadania zaangażowani są Reiner 

Bessey (Dział Rozwoju) oraz Jochen Hasenmaier 

(Dział Zakupów). Cały proces udało się przyspie-

szyć, ponieważ kierownictwo zaczęło kontrolować 

zdolności produkcyjne za pomocą tablicy zadań, 

a projektami można zajmować się kolejno jeden  

po drugim. Doświadczenia firmy FAULHABER 

pokazały, że dzięki wielozadaniowości pracownicy 

nie pracują szybciej, a procesy nie są szybciej 

realizowane – efekty wielozadaniowości są całkiem 

odwrotne.

Panie Bessey, kontroluje pan projekty przy pomocy 
tablicy zadań. Kto jeszcze jest w to zaangażowany?

Reiner Bessey: Lider projektu, kierownik Działu 
Rozwoju oraz przełożeni wszystkich uczestników pro-
jektu spotykają się ze sobą dwa razy w tygodniu. Na 
tych spotkaniach omawiamy problemy ograniczające 
wydajność oraz priorytety na poziomie kierownika 
Działu Kadr. Ponadto omawiamy wtedy również od 
20 do 30 otwartych projektów. Mimo to spotkania 
trwają tylko 10 minut.

Jochen Hasenmaier: Jednakże wszyscy są tak 
naprawdę proszeni o zarezerwowanie 25 minut, 
ponieważ potem omawiamy tematy, których nie dało 
się przedyskutować podczas głównego spotkania. To 
jest bardzo skuteczne.

Czy zespoły projektowe wykorzystują podobne 
metody?

Reiner Bessey: W tym przypadku organizujemy 
spotkania zespołów, które dzielimy na spotkania trzo-
nów zespołów i ogólne spotkania całych zespołów 
projektowych. Wykorzystujemy też przeglądy planów 
i zarządzania oraz kamienie milowe. 

Zatem nie rozstali się jeszcze Państwo całkowicie 
z klasycznym zarządzaniem projektami? 

Reiner Bessey: Kierujemy się naszym własnym 
elastycznym podejściem, a nasi programiści pracują 
w sposób elastyczny, ale w całym obszarze rozwoju 
wolimy skupiać się na tych kwestiach, które są dla nas 
pomocne.



T E C H N O L O G I A  I   Z A K U P Y

R E I N E R  B E S S E Y 
( p o  l e w e j )

Kierownik Działu Platform Rozwoju 
i Technologii 

J O C H E N  H A S E N M A I E R 
( p o  p r a w e j )

Kierownik Działu Zakupów

ZESPÓŁ,
WIĘCEJ

Ten sam

dwa razy
projektów
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Gdy procesy przyspieszają, koordynacja musi funkcjonować.  
Które kwestie są krytyczne? 

Jochen Hasenmaier: Tak naprawdę mamy bardzo dużo pro-
jektów, przez co zawsze powstaje problem z niewystarczającymi 
zdolnościami produkcyjnymi. To główny temat, który omawiamy na 
posiedzeniach zarządu. Analizujemy ścieżkę krytyczną i uzgadniamy 
priorytety. 

Reiner Bessey: Uzgadniamy priorytety lub rozpisujemy projekty 
na etapy. Trzy lata temu zadaniem kierownictwa firmy było podwo-
jenie liczby projektów bez zwiększenia potrzebnych zdolności pro-
dukcyjnych oraz przy zachowaniu tej samej jakości i niezawodności. 

To nie jest takie proste. Jak udało się Państwu to osiągnąć? 

Reiner Bessey: Udało nam się głównie dzięki kontroli przy uży-
ciu tablicy zadań oraz rozplanowywaniu projektów. Osiągnęliśmy 
cel i podwoiliśmy liczbę projektów. Obecnie znaleźliśmy się w sytu-
acji, w której mamy problem ze zdolnościami produkcyjnymi, ponie-
waż doszło nam wiele nowych projektów.

Na co tracili Państwo najwięcej energii?

Jochen Hasenmaier: Poważnym problemem jest szkodliwa 
wielozadaniowość. Jeśli pracownicy nie mogą skupić się na jednej 
rzeczy, lecz muszą wykonywać wiele zadań jednocześnie, pracują 
ostatecznie wolniej, niż gdyby wykonywali je jedno po drugim. 
Oznacza to: jeśli zajmujemy się jedną rzeczą na raz, nawet gdy 
jesteśmy zaangażowani w wiele projektów, będziemy pracować 
szybciej, niż gdybyśmy realizowali te projekty jednocześnie. To był 
jeden z pierwszych wniosków, do których doszliśmy, pracując nad 
przyspieszaniem przebiegu procesów: trzeba zaczynać pracę nad 
projektami, ale później być może trzeba sobie powiedzieć, że do 
któregoś z nich wrócimy dopiero za miesiąc. 

Jak chronicie pracowników, aby nikt nie oczekiwał żadnych 
wyjątków?

Reiner Bessey: Informujemy o tym kierownictwo; Dział Sprze-
daży też musimy rzecz jasna poinformować, a w niektórym przypad-
kach odpowiednie informacje przekazywane są nawet klientowi. 

Jochen Hasenmaier: To właśnie ma miejsce w drugim kwa-
dransie po spotkaniu w sprawie tablicy zadań. Wtedy jasno widać 
– w tym tygodniu mamy przykładowo 13 pomarańczowych kart przy 
zakupach, czyli jest ich zbyt wiele i musimy to podzielić na etapy. 
Przesuwamy, co trzeba, i na nowo uzgadniamy priorytety.

To naprawdę takie proste? Wszyscy są ze sobą 
zgodni? 

Reiner Bessey: Próbowaliśmy to zobiektywizować 
poprzez plan buforowy. Decyzja zapada w zależno-
ści od wykorzystania buforu oraz od postępu prac 
nad projektem przed kolejnym ważnym terminem. 
To oznacza, że projekty, które ze względu na wyko-
rzystanie buforu znajdują się w zielonym polu, trzeba 
odłożyć na później, a nadać priorytet tym z czerwo-
nego pola. 

Współpraca dobrze u Państwa funkcjonuje. Jaką 
mają Państwo receptę na sukces?

Jochen Hasenmaier: Jest nią przede wszystkim 
przejrzystość. Przejrzystość pomaga w prezentowaniu 
przełożonym tematów związanych ze zdolnościami 
produkcyjnymi oraz tworzeniu jasnych sytuacji z pra-
cownikami. Aby wszyscy wiedzieli, czemu to robimy. 
Tablica zadań znajduje się zaraz przed pomieszcze-
niami działu – każdego dnia pracownicy przechodzą 
obok niej i widzą statusy projektów. Ma to tym więk-
sze znaczenie, że dzięki temu nasi kupcy projektowi 
są również angażowani strategicznie w produkcję 
naszych serii i mają na nią wpływ. 

Jakie cele mają Państwo obecnie?

Jochen Hasenmaier: Z punktu widzenia Działu 
Zakupów chcielibyśmy móc w krótkim czasie nabywać 
części o standardzie produkcji zbliżonym do naszych 
serii, które następnie służyłyby nam do tworzenia 
prototypów, jak również do zaopatrywania produkcji 
serii na jej starcie. Potrzebne nam są części o standar-
dzie bliskim standardowi produkcji serii i chcielibyśmy 
nabywać je w sposób szybki i elastyczny. Zgromadzi-
liśmy pewne zasoby, jednakże zawsze znajdzie się 
jakaś technologia, której u siebie nie mamy. Z usług 
dostawców korzystamy obecnie w sposób optymalny. 
Ponieważ nasze części są często niemalże niemożli-
we do wyprodukowania, jesteśmy zdani na naszych 
sprawdzonych dostawców, dostarczających produkty 
spełniające normy jakości.

Reiner Bessey: Dla Działu Rozwoju cel jest jasny: 
wprowadzać na rynek nowe technologie, stać się 
liderem innowacyjności i dalej rozwijać współpracę. 
Chcemy, aby wszystko u nas było ze sobą powiązane, 
wliczając w to dostawców. 
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Z okazji swojej setnej rocznicy Grupa BMW spogląda ku przyszłości 
i swoją wystawą „Iconic Impulses” próbuje pokazać, w jaki sposób 
będziemy się może przemieszczać za około sto lat. W przestrze-
ni marki BMW kinetyczno-cyfrowa rzeźba prezentuje odwiedza-
jącym wizję konstruktorów dotyczącą interakcji między kierowcą 
a pojazdem – Alive Geometry, czyli żywa geometria. W następnym 
numerze magazynu motion opiszemy, jak setki cieniutkich węglo-
wych łusek wraz ze złożonym sterownikiem i wieloma elementami 
technologii napędowej firmy FAULHABER ożywiają ten wizjonerski 
pomysł na oczach odwiedzających.

PRZYSZŁOŚCI

GEOMETRIA
Ży w a

Z JAZDYRADOŚĆ i l u s t r u j e

Dodatkowe informacje:

 faulhaber.com

 faulhaber.com/facebook

 faulhaber.com/youtubeEN

 faulhaber.com/linkedin

 faulhaber.com/instagramWE CREATE MOTION
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FAULHABER motion jest teraz  
dostępny także jako aplikacja.

Aby bezpłatnie ją pobrać,  
należy zeskanować ten  
kod QR.


