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Koronawirus 
a zmiany w przemyśle
Co do tego, że pandemia koronawiursa na trwałe 
zmieni znany nam świat, nikt nie ma wątpliwości. 
Uderzy w przemysł, konsumpcję, wpłynie na wzrost 
bezrobocia i spadek inflacji. To bez wątpienia 
największe wyzwania, z jakimi przyjdzie nam się 
zmierzyć w najbliższych kilkunastu miesiącach, jeśli 
nie latach.

P rzedłużające się, a przy tym coraz surowsze restrykcje i ograniczenia 
dotykają nas wszystkich. Poszczególne aspekty życia codziennego 
– praca, rodzina, znajomi, kultura, sport, rozrywka – uległy prze-

modelowaniu praktycznie z dnia na dzień. Ostatnie tygodnie na nowo 
zdefiniowały naszą codzienność i priorytety. Nowy świat, którego mu-
simy się spodziewać, będzie pełen wyzwań i zmusi do podejmowania 
trudnych decyzji, także tych inwestycyjnych.

Co prawda rząd pracuje cały czas nad kolejnymi wersjami tzw. tarczy 
antykryzysowej, która ma stanowić swego rodzaju poduszkę ochronną 
dla przedsiębiorców i pracowników, żeby w możliwie najmniejszym 
stopniu odczuli skutki przestojów i spowolnienia gospodarczego, jednak 
nie można liczyć tylko na pomoc polityków. Oni nie rozwiążą wszystkich 
problemów, z  jakimi się mierzą i mierzyć będą zakłady produkcyjne. 
Eksperci z branży przemysłowej przekonują, że nie warto pozostawać 
biernym w obliczu nowej sytuacji, a wyjściem z niej może być wdraża-
nie rozwiązań Przemysłu 4.0.

Dziś doskonale widać, jak pomocne mogą się okazać nowoczesne tech-
nologie. Automatyzacja i robotyzacja produkcji, druk 3D czy praca on-
line to tylko przykłady rozwiązań, które sprawdziły się w tym trudnym 
czasie i udowodniły, że warto w nie inwestować, nie tylko w kontekście 
szalejącego wirusa. W chwili kryzysu wyraźnie pomagają utrzymać 
produktywność i ciągłość łańcucha dostaw.

Oczywiście pojawia się olbrzymia wątpliwość, czy z dnia na dzień 
jesteśmy w stanie zrezygnować z tradycyjnych procesów. 

Czy zakład przemysłowy, w którym większość prac 
wykonuje się ręcznie, rzeczywiście jest w  stanie 

utrzymać obecnie produktywność i zagwaranto-
wać ciągłość realizacji zleceń? Sytuacja na świecie 
pokazuje jednak, że nie tyle jest to możliwe, ile 
wydaje się wręcz nieuniknione. Szybko odnaleźć 

się w nowej rzeczywistości – to jedyna dziś 
droga do przetrwania i sukcesu.

Dariusz Łuciów  
redaktor prowadzący  
„MM Magazynu Przemysłowego“
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14 175 13 833 12 774
11 255

9 635

Liczba patentów w Polsce i na świecie

źródło: EPO

o tyle wzrosła liczba  
zgłoszeń patentowych  
do EPO w 2019 r.

o tyle wzrosła liczba  
zgłoszeń chińskich firm  
i instytucji w 2019 r.

+4,0% +29,2% 

taki był spadek liczby patentów 
polskich firm  
i instytucji w 2019 r.

-9,6%  
najwięcej zgłoszonych patentów 
na milion mieszkańców w 2019 r.  
zanotowała Szwajcaria

tylko tyle patentów  
na milion mieszkańców  
w 2019 r. zgłosiła Polska

988,1  12,2 

Liczba patentów zgłoszonych  
do Europejskiego Urzędu Patentowego

źródło: EPO

Branże z największą liczbą patentów zgłoszonych do 
Europejskiego Urzędu Patentowego w 2019 r.

 
komunikacja 

cyfrowa
technologia 
medyczna

technologia 
komputerowa

maszyny  
i urządzenia 
elektryczne

transport

źródło: EPO

2018
2019

2017

166 594 174 481 181 406

Liczba patentów zgłoszonych do 
EPO przez polskie firmy i instytucje

2014

393

2015

2016

566

482

2017

2018

2019

446

519

469

Udział zgłoszonych patentów do Europejskiego Urzędu Patentowego 
w 2019 r. w wybranych krajach

źródło: EPOFrancja

6% 

Polska

0,3% 

Szwajcaria

5% 

Korea Płd.

5%

NiemcyUSA Japonia

12% 7%

Chiny

25% 15% 

źródło: EPOźródło: EPO
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MSPO 2020 bez zmian
Targi –  Przygotowania do Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego zaplanowanego na 
8–11 września br. trwają. Na pięć miesięcy przed 
wystawą swój udział w niej potwierdziło przeszło 
100 firm z Polski i ze świata.

Stan przygotowania jest podobny jak 
w analogicznym okresie w latach poprzed-
nich. Obok polskich firm w Targach Kielce 
pojawią się przedstawiciele Niemiec, Fran-
cji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych. Wśród nich znajdą się 
największe międzynarodowe firmy zbro-
jeniowe, takie jak Kongsberg Defence and 
Aerospace, Nammo, MBDA, Rheinmetall, 
Raytheon, Lockheed Martin Corporation, 
Boeing czy Saab Technologies Poland.

Tradycją MSPO od 2004 r. są wystawy 
narodowe. W 2020 r. już po raz drugi w hi-
storii targów będzie można odwiedzić 
Pawilon Brytyjski. Brytyjska wystawa bę-

dzie zajmowała ponad 500 m2 w hali i dru-
gie tyle na terenie zewnętrznym. 

Oprócz ekspozycji organizatorzy 
MSPO przygotowali szereg wydarzeń 
towarzyszących: seminaria, prezentacje 
i konferencje, które będą okazją do wy-
miany doświadczeń i pogłębienia wiedzy 
na temat najnowocześniejszych rozwią-
zań z  dziedziny techniki wojskowej. 
W ostatnim dniu wystawy podczas gali 
Defender tradycyjnie już zostaną wrę-
czone nagrody.

źró
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Fanuc wprowadza spotkania online
Szkolenia –  Fanuc Polska, odpowiadając na 
nowe wyzwana rynku związane z pandemią 
Covid-19, uruchamia cykl interaktywnych spo-
tkań online. Pozwalają one specjalistom tech-
nicznym i doradcom pozostać w bliskim kontak-
cie z klientami.

Polski oddział Fanuca proponuje klien-
tom wspólne wykorzystanie czasu kwa-
rantanny na przygotowanie się do no-
wych warunków rynkowych, w których 
firmy będą musiały zarówno odrabiać 
nieuniknione straty, jak i budować swo-
ją nową przyszłość. To dobra okazja, by 
poświęcić czas na edukację i zostać eks-
pertem w zakresie robotyzacji i/lub au-
tomatyzacji w swojej branży.

W ramach cyklu spotkań online, skie-
rowanego zarówno do obecnych, jak 

i  nowych klientów firmy, specjaliści 
Fanuc Polska będą niezobowiązująco 
i bezpłatnie dzielić się wiedzą oraz do-
świadczeniem z zakresu zastosowania 
robotów przemysłowych i robomaszyn 
CNC w wybranych procesach produkcji 
przemysłowej.

Ponadto, w zależności od indywidu-
alnych zainteresowań rozmówców, do-
radcy firmy pomogą klientom w poszu-
kiwaniu obszarów, które wymagają 
podniesienia jakości, wydajności lub 
zapewnienia higieny produktu, a także 
w przygotowaniach do inwestycji w ro-
botyzację lub automatyzację i szacowa-
niu czasu jej zwrotu.

Więcej szczegółów na stronie www.
fanuc.eu/pl/pl.

Wirtualne wizyty w igus
Konsultacje  – W obecnej globalnej sytuacji 
większość przedsiębiorstw produkcyjnych musiała 
ograniczyć kontakty bezpośrednie i zamknąć drzwi 
przed zainteresowanymi. Firma igus oferuje prostą 
alternatywę – wizytę wirtualną.

Wskazówki dotyczące montażu i anali-
zy projektów, wizyty 
w miejscu pracy ma-
szyny, a także interak-
tywne prezentacje 
online dla konstruk-
torów, kupujących 
i innych chętnych – to 

wszystko czeka na zainteresowanych. 
Wirtualne konsultacje igus mogą być udo-
stępniane poprzez różne kanały cyfrowe, 
zgodnie z wymaganiami klientów: za po-
średnictwem smartfona, udostępniania 
pulpitu lub czatu. Specjaliści motion pla-

stics są również dostępni 
w klasycznych formach ko-
munikacji, takich jak e-mail 
i telefon. 

Więcej o  możliwościach 
wizyty online w igus: www.
igus.pl/info/virtual-visit.źró

dło
: ig

us
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E pidemia koronawirusa posta-
wiła ogromne wyzwanie 
przed zakładami pracy. Co 

prawda przyjęta przez rząd spec- 
ustawa przewiduje pracę zdalną, 
jednak w wielu firmach jest to nie-
możliwe i praca wciąż odbywa się 
w sposób tradycyjny. Dlatego na-
leży pamiętać o prewencji i zacho-
waniu szczególnych środków 
ostrożności.

Przyjrzymy się wybranym do-
stępnym na rynku rozwiązaniom, 
które mogą podnieść bezpieczeń-
stwo w zakładach produkcyjnych, 
przemysłowych i magazynach.

|  Szczególna rola odzieży 
roboczej i czyściw

W każdym zakładzie pracy ko-
nieczne jest przestrzeganie przepi-
sów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w niektórych do-
datkowo wymagane jest noszenie 
odzieży ochronnej lub roboczej 
przystosowanej do charakteru wy-
konywanych obowiązków i same-
go miejsca pracy. Wielu pracowni-
ków na co dzień z niej korzystają-
cych wykonuje szczególnie istotne 
w czasach pandemii zawody – to 
osoby pracujące przy produkcji 
żywności, w  sprzedaży, placów-
kach opieki, aptekach, gabinetach 
lekarskich czy laboratoriach.

O tym, dlaczego w tym newral-
gicznym czasie można polegać na 
certyfikowanym systemie prania 
tekstyliów przemysłowych, mówi 
Matthias Zoch, kierownik Działu 
Techniki Ochrony Środowiska 
i Technologii Przetwarzania w fir-
mie Mewa: – Nasz system zarzą-
dzania higieną gwarantuje bezpie-
czeństwo mikrobiologiczne pra-
nych przez nas i wysyłanych po-
tem tekstyliów. Wirusy nie dają 
rady przetrwać takiego profesjo-
nalnego prania przemysłowego – 
podkreśla.

Jak tłumaczy, wszystkie procesy 
prania odzieży zawodowej prze-
biegają w temperaturze 60–75°C. 
– Takie temperatury wraz ze stoso-

Dariusz Łuciów

Jak się chronić w miejscu pracy
KORONAWIRUS W wyzwaniu, z którym obecnie się mierzymy, nie ma 
miejsca na kompromisy. Trzeba działać zdecydowanie i chronić 
wrażliwe obszary. To oznacza dziś przede wszystkim dbanie 
o odpowiedni poziom higieny – czyszczenie i dezynfekcja powinny być 
już codziennymi nawykami w miejscu pracy.

Covid-19 to nowy rodzaj 
zagrożenia, niezbadany 
jeszcze w stopniu  
wystarczającym  
do ustalenia certyfikacji  
dla konkretnych urządzeń
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Artykuł powstał na bazie materiałów firm 
Denios, Kärcher i Mewa
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wanymi przez nas środkami dezyn-
fekcyjnymi całkowicie dezaktywują 
koronawirusy. Wirusobójcze dzia-
łanie tych środków jest potwierdzo-
ne. Wszystkie nasze zakłady, w któ-
rych prana jest odzież, posiadają 
w zakresie higieny tekstyliów cer-
tyfikat Instytutu Technologii Prania 
i Czyszczenia (wfk – Cleaning Tech-
nology Institute) – wyjaśnia.

W  przypadku prania 
czyściw wielokrotnego 
użytku temperatury są 
jeszcze wyższe. Czyściwa 
prane są w 90°C przez mi-
nimum 15 minut. – Insty-
tut Roberta Kocha (jedna 
z ważniejszych w Niem-
czech placówek badaw-
czych zajmujących się 
chorobami zakaźnymi – 
przyp. red.) definiuje, że 
termiczna dezynfekcja 
ma miejsce przy tempera-
turze 90°C w  czasie od-
działywania wynoszącym 
10 minut. Nasze technolo-
gie prania mają parame-
try wyższe i tym samym 
działają dezynfekująco. 
Wszystkie zarodki ulegają 
całkowitej dezaktywacji 
– tłumaczy Matthias Zoch.

|  Środki dezynfekujące 
mogą być zagrożeniem 

Specjalne rozwiązania 
z  obszaru zakładowej 
ochrony środowiska 
i BHP opracowuje, wdra-
ża i sprzedaje firma De-
nios. W  odpowiedzi na 
aktualną sytuację dostar-
cza ona pierwsze mobilne 

i bezkontaktowe centrum testów 
na obecność koronawirusa, dodat-
kowo też ma w swojej ofercie środ-
ki ochrony indywidualnej: okulary, 
kombinezony, ochraniacze, sprzęt 
do ochrony dróg oddechowych 
i rękawice ochronne. – Natomiast 
standardowy sprzęt Denios, jak 
pompy, wanny wychwytowe, 
zbiorniki IBC czy beczki, pomogą 
w miejscach, gdzie użycie środków 
dezynfekujących niesie ze sobą 
zagrożenie pożarem, wybuchem 
lub przedostaniem się szkodliwych 
substancji w sposób niekontrolo-
wany do środowiska – mówi Jacek 
Szczepanik, wiceprezes Denios.

Jak podkreśla, jest to szczególnie 
ważne tam, gdzie duże ilości ta-
kich środków trafiają w ręce ludzi 
nieświadomych lub nieprzeszko-
lonych w tym zakresie: – Wszyscy 
szybko zdobywają wiedzę o wiru-
sie, a  mało kto myśli o  tym, że  
1000 litrów środka odkażającego 
to dosłownie bomba. A 1000-litro-
we opakowanie jest od niedawna 
standardem rynkowym. Tu nawet 
zwykły sorbent już robi różnicę, 
a sprzęt uziemiający dodatkowo 
zabezpiecza przed elektrycznością 
statyczną.

– Dbajmy o siebie i środowisko 
poprzez prawidłowe posługiwanie 
się materiałami niebezpiecznymi. 
Nie potęgujmy niepotrzebnie za-
grożeń związanych ze zwiększoną 
ilością niebezpiecznych chemika-
liów – apeluje Jacek Szczepanik. – 
W chwili obecnej nie możemy za-
oferować szkoleń na miejscu w za-
kładach, zapewniamy natomiast 
pełne wsparcie telefoniczne i mej-
lowe konieczne przy doborze za-
bezpieczeń.

|  Czyszczenie i dezynfekcja 
przestrzeni przemysłowych

Firma Kärcher zapewnia, że nie-
które jej urządzenia mogą stanowić 
istotny element procesu dezynfek-
cji. Czyszczenie parowe emituje 
parę o temperaturze do 155°C, dzię-
ki czemu metoda ta pozwala wyeli-
minować nieodporne na działanie 
wysokiej temperatury bakterie i wi-
rusy, do jakich – według ekspertyz 
naukowych – zalicza się koronawi-
rus. Urządzenia te w normalnych 
warunkach stosowane są w rolnic-
twie do przeciwdziałania wiruso-
wym chorobom zwierząt gospodar-
skich (ptasiej grypie i afrykańskie-
mu pomorowi świń). Co warto za-
uważyć, były one zalecane (a ich 
zakup był subsydiowany) przez 
instytucje i służby delegowane do 
walki z tymi chorobami.

Jak przekonują przedstawiciele 
firmy Kärcher, jej parownice świet-
nie sprawdzą się w  czyszczeniu 
i dezynfekcji przestrzeni przemysło-
wych i magazynowych, zwłaszcza 
punktów wymagających precyzyj-
nego dotarcia, ale też np. wózków 
widłowych. Parownice można też 
zastosować do czyszczenia wszel-
kich powierzchni i  przedmiotów 
wodoodpornych, jak też różnego 
rodzaju tekstyliów, np. ubrań. 

|  Dbajmy o siebie

Covid-19 jest nowym rodzajem 
zagrożenia, dlatego nie został jesz-
cze zbadany w stopniu wystarcza-
jącym do ustalenia certyfikacji dla 
konkretnych urządzeń. Nie zdefi-
niowano też zamkniętego katalogu 
metod zapobiegających rozprze-
strzenaniu się wirusa. Wiadomo 
jednak z cała pewnością, że dbanie 
o  szeroko rozumianą higienę to 
podstawowa i kluczowa reakcja na 
sytuację, w jakieś się znaleźliśmy. 

Rozwiązania podnoszące po-
ziom ochrony nigdy jednak nie 
będą wystarczająco skuteczne, je-
żeli my sami nie będziemy dbali 
o siebie i przestrzegali podstawo-
wych zasad BHP, jak chociażby do 
znudzenia już powtarzane częste 
i prawidłowe mycie rąk oraz sto-
sowanie się do wydawanych na 
bieżąco zaleceń. MM
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PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

kennametal.com/HARVI-Ultra-8X

HARVI™ ULTRA 8X

Obróbka tytanowych (Ti6Al-4V) 
elementów konstrukcyjnych w lotnictwie 
i kosmonautyce z trwałością narzędzia 
wynoszącą godzinę lub dłużej.
Innowacyjne frezowanie z 8 ostrzowymi 
płytkami skrawającymi, z wydajnością  
508 cm3/min (20 cali sześciennych/min).
HARVI™ Ultra 8X to podstawa  
przemysłu lotniczego

PODSTAWA
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F irmy dostrzegły, że wysoce 
sprawna logistyka wewnętrz-
na, integrująca ogniwa łańcu-

cha zaopatrzenia i dostaw w efek-
tywnie funkcjonującą sieć, umożli-
wia lepsze wykorzystywanie po-
tencjału firmy i szybsze reagowanie 
na zmieniające się oczekiwania 
klientów. W sumie oznaczać to mo-
że grubszy portfel zamówień 
i mocniejszą pozycję przetargową 
w starciu z konkurencją. Sfera lo-
gistyki musi się jednak dostosowy-
wać do wymagań zglobalizowa-
nych rynków, których wyznaczni-
kiem są takie zjawiska jak: skróce-
nie cyklu życia produktu, 
postępująca personalizacja wyro-
bów i usług, wyśrubowane stan-
dardy jakościowe i  wdrażanie 
przełomowych technologii kojarzo-
nych z ideą Przemysłu 4.0. Co istot-
ne, rynek oczekuje, że mimo tych 

wszystkich zmian przedsiębiorcy 
zdołają utrzymać koszty krańcowe 
na relatywnie niskim poziomie, 
charakterystycznym dla tradycyj-
nej produkcji wielkoseryjnej. 

Zakres zadań, jakie stoją przed 
logistyką, sukcesywnie się posze-
rza – na etapie produkcji musi 
ona zapewnić ciągłość zaopatrze-
nia w  materiały, komponenty 
i media do poszczególnych ma-
szyn oraz gniazd wytwórczych, 
często realizowanego według 
ścisłego harmonogramu określa-
jącego precyzyjnie moment lub 
kolejność dostaw, zgodnie z me-
todą just-in-time oraz just-in- 
-sequence. 

Z kolei na etapie magazynowa-
nia gotowych wyrobów i przygo-
towania ich do wysyłki system 
logistyczny musi się uporać z iden-
tyfikacją oraz właściwym posorto-

waniem i kompletacją wytworzo-
nej produkcji stosownie do złożo-
nych zamówień oraz oczekiwań 
klientów. Do tego dochodzi ko-
nieczność zapewnienia obsługi 
posprzedażnej, w tym zwłaszcza 
serwisu, a ponadto przyjmowania 
zwrotów, dostarczania części za-
miennych i materiałów eksploata-
cyjnych, a nawet prognozowania 
przyszłego popytu. Biorąc pod 
uwagę rosnącą złożoność operacji 
logistycznych i wielkość nakładów 
inwestycyjnych, wielu przedsię-
biorców – w tym także coraz licz-
niejsza grupa firm małych i śred-
nich – decyduje się na zlecanie 
działań w tej sferze operatorom 
zewnętrznym. Praktyka pokazuje, 
że outsourcing usług logistycznych 
często oznacza oszczędności 
i płynnie funkcjonujące łańcuchy 
zaopatrzenia i zbytu. 

Logistyka coraz  
bardziej nowoczesna

 LOGISTYKA Upowszechnienie modelu zarządzania produkcją zgodnego z ideą lean 
manufacturing, kładącego nacisk na eliminację zbędnych operacji i procedur 

w procesach wytwarzania dobrej jakości towarów i usług, zwiększyło zaintereso-
wanie przedsiębiorców intralogistyką. Jest to widoczne także w Polsce.

Andrzej Ostrowski

Zakres zadań, jakie stoją 
przed logistyką, sukcesywnie 
się poszerza 
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|   Uwarunkowania rozwoju 
logistyki

Na kształt i kierunek obserwo-
wanych od kilku lat zmian w sys-
temach logistycznych firm wpływ 
mają uwarunkowania rynkowe, 
technologiczne i  produkcyjne. 
Widoczne są tu zwłaszcza cztery 
czynniki:
1) krystalizowanie się nowej formu-
ły handlu wewnętrznego w na-
stępstwie szybkiego rozwoju ryn-
ku e-commerce (w Polsce zakupy 
online robi co najmniej 15 mln 
osób i liczba ta stale rośnie, wobec 
czego w 2020 r. wartość branży 
e-commerce może przekroczyć  
70 mld zł), a także pojawienia się 
nowatorskich modeli bizneso-
wych, szczególnie w ramach tzw. 
gospodarki współdzielenia (sha-
ring economy);
2) upowszechnianie przełomo-
wych technologii kojarzonych 
z czwartą rewolucją przemysłową, 
w tym zwłaszcza internetu rzeczy 
(IoT), big data, chmur obliczenio-
wych oraz sztucznej inteligencji;
3) rozwój środków technicznych 
ułatwiających pracę logistykom, 
zwłaszcza poprzez jej automaty-
zację i cyfryzację (np. roboty i ma-
nipulatory przemysłowe, układni-
ce, dźwignice, taśmociągi, sortery, 
ładowarki, wózki jezdniowe); po-
stęp w tym zakresie jest w Polsce 
widoczny, co nie zmienia faktu, że 
nadal 3/4 systemów logistycznych 
krajowych firm funkcjonuje bez 
istotnego wsparcia zaawansowa-
nych technologii;
4) zmiany w zakresie organizacji 
procesów wytwarzania polegające 
na stopniowym odchodzeniu od 
tradycyjnych linii produkcyjnych 
na rzecz systemów składających 
się z autonomicznych samojezd-
nych wózków (robotów) transpor-
towych, które dostarczają nie-
zbędne materiały i podzespoły do 
odpowiednich gniazd obróbko-
wych. Gniazda te muszą się dziś 
charakteryzować wysoką elastycz-
nością i zdolnością do wykonywa-
nia zróżnicowanych operacji tech-
nologicznych z  bardzo krótkim 
czasem przezbrajania maszyn, 
dlatego na znaczeniu zyskuje sze-
rokie wykorzystywanie inteligent-

Automatyczne magazyny blach i profili,
automatyzacja procesu cięcia blach

Automatyczne regały windowe Modula

1/2 HOCH, 
angeschnitten 
107 x 303 mm

1/2 HOCH, 
94 x 270 mm
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nych czujników (tagów RFID) two-
rzących bezprzewodowe sieci zin-
tegrowane z urządzeniami wytwór-
czymi i  elementami systemu 
logistycznego, które umożliwiają 
przesyłanie cyfrowych informacji 
na temat używanych w produkcji 
materiałów i podzespołów. Na tej 
podstawie następuje automatyczny 
wybór kolejnych operacji technolo-
gicznych niezbędnych do wytwo-
rzenia danej partii wyrobu, a także 
dobór maszyn i narzędzi. 

Wdrażanie innowacyjnych roz-
wiązań logistycznych napotyka 
w Polsce na podobne problemy jak 
upowszechnienie automatyzacji 
i cyfryzacji przemysłu w ramach 
dochodzenia do standardów 4.0. 

Bariery techniczne i ekonomiczne, 
które przez długi czas zniechęcały 
polskich przedsiębiorców do inwe-
stowania w zaawansowaną logisty-
kę, ostatnio (w okresie przed pande-
mią koronawirusa) nieco straciły na 
znaczeniu. Wciąż jednak dawały 
o sobie znać bariery mentalnościo-
we. Część przedsiębiorców zniechę-
ca do takich inwestycji konieczność 
uprzedniego uporządkowania fir-
my. Gruntowny przegląd musi objąć 
wszystko, co składa się na potencjał 
przedsiębiorstwa, a  więc m.in. 
strukturę organizacyjną, ciągi tech-
nologiczne, sposób wykorzystania 
systemów informatycznych, stan 
zatrudnienia, powiązania koopera-
cyjne, gospodarkę magazynową itp. 

|   Logistyczne centrum Europy
Namacalnym wyrazem rosnącej 

roli outsourcingu logistyki jest roz-
budowa infrastruktury magazyno-
wej w  Polsce, która w  grudniu  
ubiegłego roku obejmowała już 
łącznie powierzchnię szacowaną 
na 18,5 mln m2 (w ciągu 5 lat uległa 
podwojeniu). W  nieodległej per-
spektywie można się spodziewać 
dalszego wzrostu komercyjnej po-
wierzchni magazynowej: do  
20,0 mln m2 w końcu 2020 r. i może 
nawet 30,0 mln m2 w latach 2025–
–2027, chyba że inwestorzy prze-
straszą się spowolnienia dynamiki 
PKB w  Polsce. Wiele zależy też 
oczywiście od skali pogorszenia się 
parametrów makroekonomicznych 
polskiej gospodarki – trudno tu na 
razie o  precyzyjne prognozy, 
zwłaszcza w związku z licznymi 
obawami o  gospodarcze następ-
stwa epidemii koronowirusa. Gdy-
by jednak wspomniane 30,0 mln m2 
stało się faktem, można by uznać, 
że potrzeby w zakresie inwestycji 
w  powierzchnię magazynową 
w Polsce zostały z grubsza zaspo-
kojone na dłuższy czas.

Na przestrzeni minionej dekady 
w  szybko rozbudowującej się 
w kraju infrastrukturze magazyno-
wej nastąpiły istotne zmiany w za-
kresie lokalizacji i wymagań tech-
niczno-budowlanych wznoszonych 
obiektów. Posiłkując się ekspertyzą 
firmy AXI IMMO, specjalizującej się 
w kompleksowej obsłudze rynku 
nieruchomości komercyjnych, moż-
na wskazać w tym kontekście kilka 
trendów: 
• rosnące zapotrzebowanie na ma-
gazyny w miejscowościach średniej 
wielkości, zwłaszcza w  miastach 
wojewódzkich; w łańcuchu dostaw 
nadal popularne pozostaną ponad- 
regionalne centra dystrybucyjne 
budowane na ogół przy autostra-
dach w pobliżu największych aglo-
meracji, ale jednocześnie zyskuje na 
znaczeniu sieć centrów magazyno-
wych obsługujących rynki lokalne 
i  zorientowanych na dostawy 
w krótkim cyklu;
• szerokie wykorzystanie różnego 
typu narzędzi software’owych 
umożliwiających połączenie pra-
cy maszyn i  urządzeń z  pracą 
ludzką przy wykorzystaniu spe-
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Komercyjna powierzchnia magazynowa w Polsce (w mln m2)

Główne centra komercyjnej powierzchni magazynowej tworzy 5 dominujących rynków 
regionalnych: Aglomeracja Warszawska, Polska Centralna, Poznań, Górny Śląsk i Dolny Śląsk.  
Dobre połączenia komunikacyjne i korzystna relacja dostępności pracowników do ich wydaj-
ności i kosztów pracy powodują widoczny  wzrost zainteresowania nowymi lokalizacjami  dla 
działalności logistyczno-transportowej w takich miastach jak: Białystok, Elbląg, Gorzów 
Wlkp., Kielce,  Olsztyn, Olsztynek, Szczecin i Zielona Góra.  

W budowie na koniec września 2019 r. było 1,85 mln m2 z perspektywą  realizacji do końca 
2020 r. Deweloperzy wykorzystywali dobrą koniunkturę w  polskiej gospodarce i budowali 
niejako na zapas – znaczna część nowo powstałej w latach 2018–2019 powierzchni magazy-
nowej na etapie realizacji inwestycji nie miała jeszcze  podpisanych umów najmu. Jednocze-
śnie na polskim rynku logistycznym szybko przybywa  tzw. magazynów BTS.

Wybrane projekty oddane do użytku w 2019 r. 
(inwestor – projekt – region – powierzchnia)

• Panattoni, BTS, Amazon Gliwice, Górny Śląsk, 210 tys. m2 

• Hillwood, BTS, Zalando, Polska Wschodnia, 120,5 tys. m2 

• Panattoni, BTS, Leroy Merlin, Polska Centralna, 62,0 tys. m2 

• Panattoni,  BTS, Castorama, Polska Centralna, 51,6 tys. m2 

• Panattoni, Pannattoni Wrocław IX, Dolny Śląsk, 45,8 tys. m2 

• 7R, 7R Park Kraków, Małopolska, 41,5 tys. m2 

• P3, P3 Park Piotrków, Polska Centralna, 36,7 tys. m2 

• Hillwood, Hillwood Kutno, Polska Centralna, 34,0 tys. m2 

• Hillwood, Hillwood Ruda Śląska, Górny Śląsk, 30,5 tys. m2
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cjalistycznych aplikacji, czujni-
ków i bezprzewodowej łączności, 
co przyczyni się do dalszej popra-
wy efektywności zarządzania 
magazynami; przewiduje się też 
szybki rozwój niekonwencjonal-
nych narzędzi wspomagających 
funkcjonowanie obiektów maga-
zynowo-logistycznych, jak drony 
dostarczające przesyłki czy auto-
nomiczne samochody (coraz po-
pularniejsze na świecie); 
• narastające trudności firm pro-
dukcyjnych i e-commerce z pozy-
skaniem wykwalifikowanych 
pracowników (to skutek niskiego 
wskaźnika aktywności zawodo-
wej, starzenia się społeczeństwa 
i obniżonego wieku emerytalne-
go); aby temu zaradzić, poszukuje 
się możliwości ulokowania maga-
zynów w miastach średniej wiel-
kości, gdzie możliwości pozyska-
nia kadr są większe; 
• projektowanie i budowa obiek-
tów magazynowo-logistycznych 
według podwyższonych standar-
dów technicznych, dzięki czemu 
obiekty takie zyskują nowe lub 
ulepszone funkcjonalności; na 
polskim rynku logistycznym szyb-
ko przybywa tzw. magazynów 
BTS (build-to-suit) zaprojektowa-
nych i realizowanych według in-
dywidualnych potrzeb klientów 
wynikających ze specyfiki reali-
zowanych przez poszczególne 
firmy procesów wytwórczych 
i logistycznych; 
• upowszechnienie rozwiązań pro-
ekologicznych, w tym racjonalizu-
jących zużycie energii w obiek-
tach magazynowych, takich jak: 
oświetlenie LED, dobrej jakości 
materiały izolacyjne, wysoko-
sprawne systemy ogrzewania, 
baterie słoneczne i wydajne syste-
my zarządzania mediami; 
• dalszy napływ kapitału zagra-
nicznego (zwłaszcza azjatyckiego) 
do branży logistyczno-magazyno-
wej, do czego przyczynia się poło-
żenie Polski na przecięciu najważ-
niejszych szlaków transporto-
wych Europy, a  także duży 
i  chłonny rynek wewnętrzny 
z  szybko rozwijającym się seg-
mentem e-commerce; obecnie 
kapitał azjatycki kontroluje ponad 
1/5 rynku magazynowego w Pol-

sce i udział ten prawdopodobnie 
wkrótce wzrośnie.

|   Krajowy rynek urządzeń  
dla logistyki

Jak wynika z danych Instytutu 
Logistyki i Magazynowania, w Pol-
sce wytwarza się niektóre rodzaje 
urządzeń wykorzystywanych w lo-
gistyce, w tym zwłaszcza urządze-
nia do składowania (regały maga-
zynowe), jednostki ładunkowe 
(kontenery i palety), a także środki 
transportu technologicznego, takie 
jak: wózki jezdniowe napędzane 
(elektryczne i spalinowe), pracują-
ce w cyklu automatycznym układ-
nice umożliwiające obsługę urzą-
dzeń do składowania o wysokości 
sięgającej 45 m, dźwignice, dźwigi, 
przenośniki, ładowarki oraz urzą-
dzenia pomocnicze wspomagające 
formowanie jednostek ładunko-
wych i mechanizację prac. Dosta-
wą regałów magazynowych zaj-
muje się grupa ok. 170 firm, 
głównie z  sektora małych 
i  średnich przedsiębiorstw. 
Podobna liczba firm dostar-
cza wózki jezdniowe, a licen-
cję na produkcję palet tupu 
ULC posiada 41 firm. 

Zaopatrzenie polskiego 
rynku we wskazanym zakre-
sie opiera się przede wszyst-
kim na produkcji krajowej, 
ale dostępne są także wyroby 
zagraniczne, zarówno uzna-
nych marek zachodnich, jak 
i  pochodzących z  państw 
azjatyckich. Jeśli natomiast 
chodzi o wyroby zaawanso-
wane technologicznie z ob-
szaru automatyki i robotyki, 
to wspomniane proporcje się 
odwracają – w ofercie prze-
ważają propozycje dostaw-
ców o ugruntowanej pozycji 
na rynkach międzynarodo-
wych (Siemens, Omron, Al-
len-Bradley, IDEC, Fanuc, Ku-
ka, Kawasaki) przy raczej 
małym udziale rozwiązań 
będących efektem pracy pol-
skich inżynierów i informa-
tyków. 

Uwagę zwraca jednak ak-
tywność polskich przedsię-
biorców w zakresie integracji 

systemów: projektują oni aplikacje 
do konkretnych zastosowań, do-
starczają niezbędne oprogramo-
wanie i wyposażenie dodatkowe 
oraz wdrażają poszczególne roz-
wiązania, a ponadto zapewniają 
serwis i doradztwo techniczne.  

Od automatyzacji i  cyfryzacji 
logistyki nie ma już odwrotu, 
a utrzymywanie polskiej gospo-
darki przez pewien czas na ścież-
ce szybkiego wzrostu z pewnością 
ułatwiało ten proces. W 2020 r. 
uwarunkowania makroekono-
miczne i  koniunktura w  Polsce 
ulegnie pogorszeniu, do czego 
przyczyni się zwłaszcza epidemia 
koronowirusa. Nie powinno to być 
jednak powodem wstrzymywania 
działań zmierzających do dostoso-
wania systemu logistyczno-maga-
zynowego firm do standardów 4.0. 
Jest to bowiem proces konieczny, 
który musi być bezwzględnie kon-
tynuowany nawet w mniej sprzy-
jających okolicznościach. MM
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MM Magazyn Przemysłowy: Logistyka 
10 lat temu i teraz – mamy do czynie-
nia z ewolucją czy rewolucją?

Marcin Kozłowski, prezes zarządu 
Baumalog: 
– W ciągu ostatnich 10 lat zdecy-
dowanie możemy mówić o rewo-
lucji w logistyce, a to głównie za 
sprawą branży e-commerce. Nasz 
rynek stał się jednym z najwięk-
szych w  Europie, jeśli chodzi 
o  e-handel, jednak swój duży 
udział w tym procesie mieli opera-
torzy logistyczni, którzy potrafili 
wdrażać innowacyjne technolo-
gicznie rozwiązania, aby sprostać 
wymaganiom obsługiwanych skle-
pów i ich klientów.

Paweł Zieliński, Area Sales Manager 
Eastern Europe w Remmert:
–  Moim zdaniem dzisiejsza logisty-
ka to efekt ewolucji – automatyza-
cja nie jest nagłym przełomem, ale 
procesem, który jest wdrażany 
sukcesywnie w coraz większej licz-
bie polskich firm. Ewolucja widocz-
na jest też także w rozwiązaniach 
proponowanych przez firmy zaj-
mujące się tematyką logistyczną, 
od lat udoskonalanych zgodnie 
z  oczekiwaniami klientów. Dla 
przykładu spółka Remmert, zało-
żona w 1945 r. jako zakład ślusar-
ski, w minionych 75 latach prze-
kształciła się w duże przedsiębior-
stwo intralogistyczne.

Jakub Czyżkowski, wiceprezes Sente: 
–  Zdecydowanie rewolucja. To, co 
w ostatnich 10 latach się zmieniło, 
to prędkość i zmienność działań 
logistycznych. Kiedyś zarówno po 
stronie dostawców usług logistycz-
nych, jak i odbiorców była zdecy-

dowanie większa „ociężałość” – do-
minowały długotrwałe umowy, 
zdecydowanie mniejsza była 
zmienność przepływów towarów 
i stałość potoków towarów. Dzisiaj 
wszystko jest dużo bardziej dyna-
miczne. Czasy dostawy skróciy się 
z kilkunastu dni do jednego dnia. 
Doprowadziło to do znacznego 
zmniejszenia zapasów towaro-
wych, w niektórych branżach wy-
brane szczeble dystrybucji wręcz 
się ich pozbyły. Zmiany w zakresie 
komunikacji i dostępność do szero-
kiego rynku sprawiły, że firmy 
znacznie szybciej są w stanie ada-
ptować się do zmiennych sytuacji. 
Ale czy aż tak, jak będzie tego wy-
magał aktualny kryzys? Na pewno 
nie wszystkie.

Bartosz Jankowski, Sales Director 
w SSI Schäfer:
– To zdecydowanie rewolucja, 
szczególnie w Polsce. W olbrzymim 
tempie zmieniają się wymagania 
stawiane logistyce. Jest silna presja 
na optymalizację kosztów, a Polska 
przestała być traktowana jako kraj 
o taniej sile roboczej. Zmieniają się 
również wymagania rynkowe. Ma-
my do czynienia z coraz większym 
rozdrobnieniem wysyłek (praktycz-
nie brak zaplecza magazynowego 
w  sklepach w  galeriach handlo-
wych) i dostawami na linie produk-
cyjne JIS (just in sequence). Nie 
należy również zapominać o coraz 
szerszym asortymencie. Kiedyś 
w sklepie kupowało się żółty ser. 
Teraz mamy ich dziesiątki rodza-
jów u każdego producenta, których 
też jest wielu. 10 lat temu pojęcie 
automatyzacji traktowano jako cie-
kawostkę, niewiele przedsiębiorstw 
podchodziło do tego zagadnienia 

poważnie. Od mniej więcej pięciu 
lat praktycznie każda większa fir-
ma, przynajmniej na etapie kon-
cepcji, z tym się zmierzyła. W Pol-
sce mamy kilkaset magazynów 
wyposażonych w  bardziej lub 
mniej zaawansowane systemy au-
tomatyki. Coraz większą rolę odgry-
wają również systemy informatycz-
ne optymalizujące operacje we-
wnątrzmagazynowe i  łańcuchy 
dostaw.

Czy można powiedzieć, że czwarta 
rewolucja przemysłowa na dobre 
wkroczyła do logistyki? 

Marcin Kozłowski, Baumalog: 
– Czwarta rewolucja przemysłowa 
w logistyce stała się faktem. W obec-
nych warunkach jest to jedyna dro-
ga do bycia konkurencyjnym. Trud-
no sobie wyobrazić, aby firmy logi-
styczne i  centra dystrybucyjne, 
które czasem obsługują tysiące 
przesyłek dziennie, mogły obejść się 
bez udziału systemów informatycz-
nych służących do zarządzania 
przedsiębiorstwem i automatycz-
nych systemów magazynowych czy 
transportowych. Doskonałym przy-
kładem rozwiązania stosowanego 
w tym zakresie są automatyczne 
regały windowe Modula, które wy-
korzystują całą dostępną wysokość 
pomieszczenia, co pozwala zaosz-
czędzić do 90% powierzchni, towar 
dostarczany jest w krótkim czasie 
bezpośrednio do operatora, a dodat-
kowe akcesoria umożliwiają bez-
błędną, szybką kompletację. Ofero-
wane wraz z  regałami Modula 
oprogramowanie Modula WMS 
umożliwia zarządzanie gospodarką 
magazynową oraz integrację z sys-
temami klasy ERP i WMS.

Rewolucja w logistyce 
AUTOMATYZACJA  Czwarta rewolucja przemysłowa w logistyce stała się faktem. 
O tym, dlaczego automatyzacja i cyfryzacja to dziś jedyna droga do zachowania 
konkurencyjności, rozmawiamy z przedstawicielami firm logistycznych.

Artykuł sponsorowany

źró
dł

o:
 Ad

ob
e

Rozmawiał Dariusz Łuciów

Marcin Kozłowski, prezes 
zarządu Baumalog:
„Kluczową rolę odgrywa komuni-
kacja między maszynami, oprogra-
mowaniem sterującym i człowie-
kiem. W związku z tym wszelkie 
czynności logistyczne związane są 
z zapewnieniem informacji”.

Paweł Zieliński, Area Sales 
Manager Eastern Europe 
w Remmert:
„Coraz więcej firm inwestuje 
w automatyzację. To właśnie ona, 
a także wiążąca się z nią cyfryza-
cja, zapewniają firmie perspekty-
wę tworzenia wyższej wartości na 
bazie kompleksowej strategii 
kontroli ruchu”.
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Paweł Zieliński, Remmert: 
– Tak – widać to nie tylko w proce-
sach logistycznych, ale także intra-
logistycznych, np. w  przypadku 
transportu wewnętrznego. Dotych-
czas większość polskich przedsię-
biorstw w dużej mierze opierała się 
na wykorzystywaniu wózków wi-
dłowych. Okazuje się jednak, że 
warunki lokalowe magazynów 
przy dużej liczbie różnego rodzaju 
elementów często komplikują kwe-
stie związane z poruszaniem się 
wielu wózków. Doskonałym przy-
kładem może być składowanie 
i transport wszelkiego rodzaju ele-
mentów długich (np. profili okien-
nych). Coraz częściej wykorzystuje 
się więc zautomatyzowane rozwią-
zania z zakresu Przemysłu 4.0, ta-
kie jak suwnice czy podnośniki, 
które pozwalają na znacznie szyb-
szy transport wewnętrzny.

Jakub Czyżkowski, Sente: 
– To jest proces. I będzie trwał kil-
kanaście lat, szczególnie w obecnej 
sytuacji. W różnych krajach jest to 
widoczne w różnym stopniu – od-
noszę wrażenie, że w Polsce jeste-
śmy na dość wczesnym etapie. 
Stopień automatyzacji polskich 
magazynów jest niski, są to wciąż 
bardzo drogie inwestycje. Obecny 
kryzys spowoduje zmniejszenie 
popytu na towary i zmniejszenie 
kosztów pracy, więc prawdopodob-
nie presja na wdrażanie nowych 
rozwiązań spadnie. Przynajmniej 
na rok lub dwa możemy mieć spo-
wolnienie.

Bartosz Jankowski, SSI Schäfer: 
–  Logistyka weszła w czwartą re-
wolucję przemysłową w  sposób 

Artykuł sponsorowany

bardzo płynny. Systemy automa-
tyczne, obecne na świecie już od lat 
70. poprzedniego wieku, sukcesyw-
nie stawały się coraz bardziej inte-
ligentne. W prostych magazynach 
praca wózkowego została w czasie 
rewolucji 3.0 zastąpiona automa-
tycznymi układnicami magazyno-
wymi czy przenośnikami. Ewolu-
owały systemy uczące się i optyma-
lizujące ułożenie towaru w maga-
zynie, potrafiące przekierowywać 
strumienie towarów w taki sposób, 
aby nie powstawały korki. Systemy 
informatyczne spinają wszystkie 
obszary logistyki, dając bardzo do-
brą bazę do podejmowania decyzji. 
Tak przygotowane dane mogą być 
przy użyciu odpowiednich algoryt-
mów w sposób automatyczny opra-
cowywane.

Jaki wpływ na współczesną logistykę 
ma Przemysł 4.0?

Marcin Kozłowski, Baumalog: 
– Kluczową rolę odgrywa komuni-
kacja między maszynami, oprogra-
mowaniem sterującym i człowie-
kiem. W związku z tym wszelkie 
czynności logistyczne związane są 
z zapewnieniem informacji – po-
czynając od magazynu, gdzie pra-
cownik korzysta z narzędzi infor-
matycznych, które na podstawie 
analizy założonych warunków 
wskazują miejsce składowania to-
warów, wspomagają kompletację 
czy optymalizują proces wysyłki. 
Nie wolno zapominać o procesach 
i  narzędziach optymalizujących 
lub wspomagających zarządzanie 
bądź podejmujących decyzje np. 
w przypadku tworzenia tras w pro-
cesie kompletacji. Uwzględniają 

one wiele czynników, by umożli-
wić rozwiązywanie problemów 
ad hoc pojawiających się w trakcie 
wykonywania czynności. Na przy-
kład w automatycznym magazy-
nie blach, wspieranym systemem 
ich transportowania do konkret-
nych maszyn, można na podsta-
wie otrzymanej od klientów listy 
zleceń przeprowadzić szeroką ich 
analizę pod względem wielu kry-
teriów i przygotować optymalny 
plan produkcji. System informa-
tyczny grupuje zadania wykorzy-
stujące ten sam rodzaj materiału, 
aby raz dostarczony zestaw su-
rowca służył do wykonania całej 
listy zleceń. W razie jakichkolwiek 
zmian, np. w ilości potrzebnego 
materiału, system zareaguje ela-
stycznie i dobierze ze zbioru kolej-
ne zadania, w których można wy-
korzystać tzw. odpad produkcyjny. 
To zapewnia wysoką wydajność 
produkcji.

Paweł Zieliński, Remmert: 
– Rozwiązania z zakresu Przemy-
słu 4.0 upraszczają procesy logi-
styczne i  pozwalają na znaczne 
oszczędności – zarówno w zakresie 
finansów, jak i powierzchni. Wiele 
przedsiębiorstw (np. producenci 
profili okiennych) składuje mate-
riały na ziemi, nie wykorzystując 
przestrzeni magazynu rozciągają-
cej się aż do sufitu. Niektóre decy-
dują się nawet na budowę kolejnej 
hali, podczas gdy wyposażenie 
dotychczasowej w zautomatyzo-
wane systemy składowania mogło-
by się okazać o wiele lepszym wa-
riantem kosztowym. Inwestycja 
w automatyczne, zaprojektowane 
na miarę regały, charakteryzujące 
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się bardzo wysoką gęstością skła-
dowania, jest bardziej ekonomicz-
nym rozwiązaniem niż budowa 
bądź dzierżawa dodatkowego ma-
gazynu. Zautomatyzowane roz-
wiązania z zakresu Przemysłu 4.0 
zapewniają także przedsiębior-
stwom elastyczność. Jeśli planują 
one rozbudowę magazynów czy 
linii produkcyjnych, to mogą zain-
westować w systemy składające 
się z modułów. W przypadku mo-
dułowej budowy, niezależnie od 
tego, jak szybko pojawi się kon-
kretna potrzeba, kolejne elementy 
będą mogły zostać w prosty sposób 
zintegrowane z  już istniejącym 
systemem. Modułowość jest jedną 
z cech, dzięki którym automatyka 
pozwala na stworzenie wysoko 
wydajnej inteligentnej fabryki 
i magazynu.

Jakub Czyżkowski, Sente: 
– Przede wszystkim zmienia do-
tychczasową organizację proce-
sów, sposób pracy, wymiany infor-
macji i  podejmowania decyzji. 
Wszystko dzieje się szybciej i bar-
dziej dynamicznie.

Bartosz Jankowski, SSI Schäfer: 
– Przeanalizujmy poszczególne 
obszary, w których Przemysł 4.0, 
a właściwie logistyka 4.0 jest obec-
na. To Smart Logistics, gdzie na 
podstawie kodów kreskowych, 
tagów RFID czy systemów wizyj-
nych w  zasadzie każdy towar 
można w sposób automatyczny 
zidentyfikować, a następnie dzię-
ki zaszytym algorytmom odpo-
wiednio przekierować w  syste-
mie. Dzięki wymianie danych 
mamy również możliwość wizu-
alizacji zarówno w ramach danej 
firmy, jak i  łańcucha dostaw. 
Smart planing i smart data to bez-
problemowe łączenie różnych 
systemów zapewniające integra-
cję wertykalną i  horyzontalną. 
W czasie rzeczywistym informa-
cje wymieniane są pomiędzy sys-
temami odpowiedzialnymi za 
pracę w  poszczególnych obsza-
rach magazynu. Dane te przepły-
wają do systemów nadrzędnych, 
umożliwiając reakcję odpowied-
nim służbom. W  prosty sposób 
można je kumulować następnie 

w hurtowniach danych i wyko-
rzystywać do celów analitycznych 
i kontrolingowych. Z kolei smart 
production w  logistyce oznacza 
inteligentne systemy magazyno-
we, transport do linii produkcyj-
nych JIS lub JIT (just in time), wi-
zualizację transportu i składowa-
nia oraz normatywny serwis.

Z jakimi trendami mamy obecnie do 
czynienia w logistyce?

Marcin Kozłowski, Baumalog: 
–  Przewodnimi trendami są obec-
nie automatyzacja i  cyfryzacja, 
które znacząco zmniejszają koszty 
i przyspieszają operacje logistycz-
ne. Automatyzacja procesów ma-
gazynowania i kompletacji pozwa-
la istotnie zredukować rosnące 
koszty związane z  wynagrodze-
niem pracowników, a  jednocze-
śnie umożliwia zwiększenie efek-
tywności przedsiębiorstw, co 
wprost przekłada się na wzrost ich 
konkurencyjności. Przykładowe 
narzędzia to oprogramowanie 
WMS, umożliwiające zarządzanie 
zapasami i zamówieniami, czy sys-
temy Put to Light i RFID, które uła-
twiają kompletację.

Paweł Zieliński, Remmert: 
– To wspomniane już optymalizacja 
procesów intralogistycznych i dba-
łość o całkowity proces przepływu 
materiału – od magazynu po pro-
dukcję. W tym celu coraz więcej firm 
inwestuje w automatyzację. To wła-
śnie ona, a także wiążąca się z nią 
cyfryzacja zapewniają firmie per-
spektywę tworzenia wyższej warto-
ści na bazie kompleksowej strategii 
kontroli ruchu. Coraz więcej przed-
siębiorstw stawia więc na optymal-
ne rozwiązania, które usprawniają 
intralogistykę i  wspierają firmę 
w długofalowej perspektywie. Przy-
szłością są rozwiązania o moduło-
wej budowie, niezależne od produ-
centów maszyn obróbczych.

Jakub Czyżkowski, Sente: 
– O trendach będzie można mówić 
za pół roku. Dzisiaj wszystko staje 
do góry nogami. Przygotowałbym 
się na cztery miesiące zarządzania 
kryzysowego, krótkookresowego. 
Najdalej do końca kolejnego tygo-

dnia. Dalej nie ma sensu sięgać. To 
obecnie największe wyzwanie, 
z którym będzie musiała poradzić 
sobie logistyka i wszystkie pozosta-
łe sektory rynku.

Bartosz Jankowski, SSI Schäfer: 
– Najnowsze trendy to niezawod-
ność i ekologia. W praktyce oznacza 
to serwis normatywny, czyli działa-
nie proaktywne. Jeszcze w niedale-
kiej przeszłości dział utrzymania 
ruchu w magazynie zajmował się 
głównie usuwaniem awarii. Kolej-
nym krokiem w rozwoju był serwis 
prewencyjny, czyli przeglądy, które 
miały na celu smarowanie wydłu-
żające żywotność elementów me-
chanicznych i  automatycznych 
oraz wyeliminowanie „mało zepsu-
tych” elementów, aby zapobiec 
większej awarii. Takie kroki są wy-
starczające w prostych systemach. 
Jeśli jednak chce się zagwaranto-
wać bezawaryjną pracę złożonych 
układów, to takie działanie nie wy-
starczy. Najnowsze systemy SCADA 
analizują dane historyczne, zbiera-
ją informacje z wielu różnych czuj-
ników (np. temperatury, wilgotno-
ści, obciążenia procesora, czasu 
odpowiedzi bazy danych itp.) i sta-
rają się przewidzieć, co się może 
wydarzyć. Na podstawie tych wnio-
sków przeprowadzane są prace 
konserwacyjne. W ten sposób prak-
tycznie unika się dłuższych przesto-
jów związanych z awariami.

Kolejny trend to smart energy, 
czyli inteligentne zarządzanie 
energią. Funkcjonalność taka jak 
odzyskiwanie energii z hamowa-
nia układnicy magazynowej lub 
opuszczania przez nią karetki czy 
wyłączanie sekcji przenośników 
w momencie, kiedy żadna jednost-
ka nie jest transportowana, to już 
oczywistość. Nowoczesne systemy 
potrafią analizować, jak magazyn 
jest obciążony i  ile jest pracy do 
wykonania. Dzięki tym informa-
cjom są w stanie zmieniać prędkość 
i  przyspieszenie poszczególnych 
komponentów, umożliwiając ob-
sługę peaków kompletacyjnych czy 
wysyłkowych, a jednocześnie mi-
nimalizowanie konsumpcji energii 
i zużycia komponentów w momen-
cie, kiedy wysoka wydajność nie 
jest potrzebna.                                                      MM

Jakub Czyżkowski, wiceprezes 
Sente:
„Obecny kryzys spowoduje 
zmniejszenie popytu na towary 
i zmniejszenie kosztów pracy, 
więc prawdopodobnie presja  
na wdrażanie nowych rozwiązań 
spadnie”.

Bartosz Jankowski, Sales 
Director w SSI Schäfer:
„Nowoczesne systemy potrafią 
analizować, jak magazyn jest 
obciążony i ile jest pracy do 
wykonania. Dzięki tym  
informacjom są w stanie zmieniać 
prędkość i przyspieszenie  
poszczególnych komponentów, 
umożliwiając obsługę  
peaków kompletacyjnych  
czy wysyłkowych”. 



Zgodnie z mottem „We make material flow” firma Remmert dostarcza 
kompleksowe koncepcje przepływu materiału oraz inteligentne 
rozwiązania automatyzacyjne do składowania i logistyki blach oraz 
elementów długich, takich jak np. profile okienne. Nie tylko gwarantuje 
optymalne zaopatrzenie w materiały, nawet przy niewielkiej powierzchni 
przechowywania, ale też zapewnia najszybsze i najbardziej wydajne 
procesy logistyczno-magazynowe.
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Wydajnie, ekonomicznie,  
z myślą o przyszłości

Z aletą rozwiązań Remmert jest 
ich budowa – wystandaryzo-
wane moduły umożliwiają 

precyzyjne dostosowanie procesu 
przepływu materiałów i rozbudo-
wę instalacji w dowolnym momen-
cie. Dodatkowo systemy są całkowi-
cie niezależne od producentów ze-
wnętrznych maszyn obróbczych. 
Dzięki temu systemy Remmert sta-
nowią długoterminową i bezpiecz-
ną inwestycję dla całego cyklu prze-
pływu materiałów. 

|  Rozwiązania Remmert  
w branży okiennej

Automatyzacja sposobu magazy-
nowania może znacznie poprawić 
wydajność produkcji. Remmert 
pomaga maksymalnie wykorzystać 
wysokość pomieszczenia magazy-
nowego za pomocą zautomatyzo-
wanych systemów charakteryzują-
cych się bardzo dużą gęstością 
składowania. 

Dzięki takim rozwiązaniom kon-
fekcjonowanie np. profili okien-
nych pod różnorodne zamówienia 
staje się sprawniejsze. Oszczędność 
powierzchni magazynowej pozwa-
la także na realne oszczędności fi-
nansowe. Te ostatnie wiążą się 

przede wszystkim z możliwością 
przechowywania wszystkich ele-
mentów w hali magazynowej – 
przykładowo profile aluminiowe 
składowane poza nią mogą zostać 
łatwo uszkodzone przez deszcz. 
Dzięki wykorzystaniu zautomaty-
zowanych systemów tego typu 
zagrożenia mogą zostać wyelimi-
nowane. Dobrym przykładem jest 
realizacja dla firmy DECCO S.A. – 
magazyn Remmerta mieści tam aż 
2200 miejsc magazynowania, 
w których składować można pro-
file o długości nawet 6,5 m. 

W optymalizacji magazynu po-
maga także odpowiednie oprogra-
mowanie. Instalacja rozwiązań, 
które przekazują informacje o ak-
tualnym stanie poszczególnych 
elementów, w znacznym stopniu 
pomaga w organizacji przepływu 
materiału. Pakiet PRO WMS Enter-
prise firmy Remmert zawiera 
wszelkie funkcje do zarządzania 
stanami magazynowymi oraz 
przyjmowania materiałów i wy-
dawania ich z magazynu. 

|  Profesjonalny serwis

Klienci, którzy korzystają z roz-
wiązań Remmerta, mogą w każdej 

chwili polegać na kompleksowym 
serwisie. Zespół dostępny jest przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu. 
Ponadto polskojęzyczni serwisanci 
infolinii mają możliwość zdalnego 
dostępu do urządzeń klienta. Jeśli 
nie uda się usunąć problemu w ten 
sposób, do klienta możliwie naj-
szybciej wysyłany jest serwisant. 

Remmert w regularnych odstę-
pach czasu przeprowadza także 
proaktywne konserwacje urzą-
dzeń, aby z wyprzedzeniem zapo-
biegać przestojom. Organizuje 
również szkolenia dla pracowni-
ków swoich klientów, aby mogli 
oni efektywnie obsługiwać maszy-
ny. Bazując na szczegółowej anali-
zie specyfiki i wymagań klienta, 
firma wspólnie z nim opracowuje 
rozwiązania dostosowane do indy-
widualnych potrzeb, a następnie 
służy wsparciem serwisowym, by 
maksymalnie zwiększyć wydaj-
ność magazynu i produkcji. 

Remmert GmbH 
tel.: +48 666 555 969, pzi@remmert.de, www.remmert.pl
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Uchwyt DURO-A RC i DURO-A – bestsellery 
w rodzinie uchwytów mechanicznych RÖHM

K  onstruktorzy maszyn i spe-
cjaliści produkcyjni nie-
ustannie poprawiają jakość 

procesów w celu zwiększenia ich 
wydajności. Aby sprostać wyzwa-
niom współczesnego środowiska 
produkcyjnego, trzeba zmaksy-
malizować wydajność i wykorzy-
stać maszyny oraz zwiększyć 
prędkość i elastyczność procesu 
technologicznego. 

RÖHM opracował nowy, mecha-
niczny uchwyt mocujący DURO-A, 
który miał swoją światową pre-
mierę podczas ostatniej edycji 
EMO w  Hanowerze. Zachwyca 
własnościami technologicznymi 
i  zapewnia wiele korzyści dla 
użytkownika.

|  Nowy uchwyt DURO-A  
– mocny, lekki i kompaktowy
Jako nowość w rodzinie uchwy-

tów mocujących nowy uchwyt 
mechaniczny DURO-A uzupełnia 
mocny uchwyt DURO-A RC z syste-
mem szybkowymiennych szczęk, 
wprowadzony na rynki w zeszłym 
roku. Podstawowe jego zalety to 

stała siła mocowania dla ponad 
500 000 cykli, o 30% wyższa mak-
symalna siła zacisku i  o  10% 
zmniejszona waga w stosunku do 
porównywalnych uchwytów. 

Stała siła zacisku zapewnia bez-
pieczne mocowanie ciężkich deta-
li. Obniżona o 10% waga zmniej-
sza obciążenie wrzeciona maszy-
ny i zapewnia szybsze osiągnięcie 
maksymalnej prędkości, a także 
hamowanie całego układu, co 
przyczynia się do poprawy wydaj-
ności obrabiarki. Zwarta konstruk-
cja uchwytu DURO-A  zapewnia 
lepszy dostęp do przestrzeni ob-
róbkowej, a specjalny i sprawdzo-
ny klinowy system zacisku szczęk 
zapewnia optymalne działanie 
siły odśrodkowej przy najwyż-
szych obrotach.

|  Większy przelot i wyższe 
prędkości 
Podstawowe techniczne zalety 

to zwiększony przelot o  30% 
i wyższe obroty do 35%. Dzięki 
precyzyjnej i solidnej konstrukcji 
uchwytu osiągnięto wysoką 

współosiowość do 
0,01 mm z wyszlifo-
wanymi górnymi 
szczękami. 

RÖHM – specjalista od tech-
nik mocowania i chwytania – jest 
pewny jakości i  niezawodności 
nowego uchwytu, o czym świad-
czy m.in. 3-letnia gwarancja. 
A wszystko to przy doskonałym 
stosunku ceny do wydajności.

|  RÖHM na targach 2020
Na targach INNOFORM, STOM 

i TOOLEX będzie można osobiście 
zapoznać się z nowymi generacja-
mi uchwytów mocujących DURO. 
Zapraszamy do odwiedzenia na-
szych stoisk.

ROEHM POLSKA Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 424A, 05-800 Pruszków
tel.: 22 759 59 90, 608 650 567
e-mail: roehmpolska@roehm.biz
www.roehm.biz

Info

Nowe uchwyty mocujące DURO-A 
i DURO-A RC. Mocne – lekkie  
– kompaktowe. Zapewniają 
precyzyjną obróbkę detali

Artykuł sponsorowany

Paweł Zieliński

Paweł Zieliński,  
Area Sales Manager Eastern 
Europe w firmie Remmert: 
„Systemy Remmert stanowią 
długoterminową i bezpieczną 
inwestycję dla całego cyklu 
przepływu materiałów”.
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O d zasilaczy przemysłowych 
wymaga się niezawodności 
i długiego okresu eksploata-

cji. Bardzo istotnym parametrem, 
na który zwraca uwagę Michał 
Przybylski, inżynier wsparcia tech-
nicznego w firmie Ever, jest wysoka 
sprawność, pozwalająca na ograni-
czenie kosztów eksploatacji UPS-a. 
Kolejną ważną kwestią jest możli-
wość pracy redundantnej zasilaczy.

Typowo przemysłowe UPS-y, prze-
znaczone do użycia w trudnych wa-
runkach, np. halach produkcyjnych, 
gdzie występuje podwyższona tem-
peratura czy zapylenie, wyposażone 
są w  rozwiązania konstrukcyjne 
pozwalające na ich bezawaryjną 
pracę w takim otoczeniu. – To m.in. 
obudowa o podwyższonym stopniu 
IP (do IP54 włącznie) i większa wy-
trzymałość temperaturowa poprzez 
zastosowanie odpowiednich powłok 
izolacyjnych na elementach elektro-
nicznych – wymienia Rafał Kryk, 
product manager w Eaton Electric. 
– Ponadto, kiedy wymagana jest se-
paracja galwaniczna UPS-a lub np. 
jego praca z podwyższonym lub ob-
niżonym napięciem, stosuje się od-
powiednie transformatory – wbudo-
wane w  UPS-a  lub zabudowane 
poza nim. Jednak nie każdy UPS 
w zastosowaniach przemysłowych 
będzie się charakteryzował taką kon-

strukcją – kontynuuje Kryk i dodaje, 
że nieraz w zakładzie z powodze-
niem da się zastosować typowy UPS 
przeznaczony do zasilania odbiorów 
IT lub budynków komercyjnych.

Jak wylicza Michał Przybylski 
z Ever, zasilacze wykorzystywane 
w przemyśle powinny posiadać na-
stępujące parametry:

    – bardzo duży prąd zwarcia;

    – wysoką sprawność;

    – funkcję start-on-battery (tzw. zim-
ny start);

    – kompensację mocy biernej (po-
jemnościowej);

     – dostępność serwisu producenta;

   – możliwość współpracy zasilacza 
z agregatem.

|  Nowoczesny UPS

Jak zauważa Rafał Kryk z Eaton 
Electric, rozwój zasilaczy UPS do 
zastosowań przemysłowych jest po-
dyktowany ciągłą pracą nad samym 
produktem i coraz większą świado-
mością odbiorców co do tego, czego 
mogą oczekiwać w zakresie zasila-
nia gwarantowanego. – Mimo to 
wielu odbiorców przemysłowych 
wciąż korzysta ze starej, ale spraw-
dzonej technologii UPS-ów transfor-
matorowych, wyposażonych w pro-
stowniki 6- lub 12-pulsowe. Takie 
rozwiązania niosą ze sobą jednak 

szereg problemów: to spore gabary-
ty i masa, bardzo niska sprawność, 
niekorzystne parametry wejściowe 
(m.in. wysoki poziom zniekształceń 
THDi – nawet do 15%). W związku 
z postępującym rozwojem elektro-
niki od lat są już dostępne na rynku 
nowocześniejsze konstrukcje UPS, 
z prostownikiem i falownikiem ba-
zującymi na tranzystorach IGBT. 
Taki UPS może zapewnić bezprzer- 
wowe zasilanie wzorowej jakości 
(pełna sinusoida o  parametrach  
230 V/50 Hz), jednocześnie zacho-
wując bardzo dobre parametry na 
wejściu i wyjściu oraz niskie znie-
kształcenia THDu (w  granicach 
1–3%) – wyjaśnia Rafał Kryk.

Wskazuje on, że trendem na ryn-
ku są zasilacze o budowie moduło-
wej, które pozwalają na elastyczne 
dopasowanie UPS-a  do potrzeb, 
z  uwzględnieniem redundancji 
(nadmiarowości – w celu zwiększe-
nia niezawodności systemu) i/lub 
przyszłej bezproblemowej rozbu-
dowy. Tego typu zasilacze charakte-
ryzują się również dużo krótszym 
średnim czasem naprawy (MTTR) 
niż rozwiązania monoblokowe.

W dobie coraz bardziej zaawan-
sowanych procesów zwiększa się 
też zapotrzebowanie na wysoką 
jakość i  niezawodność zasilania 
elektrycznego. – W przypadku zapo-

Dariusz Łuciów

Zasilanie gwarantowane
BEZPIECZEŃSTWO Zasilacze UPS odgrywają istotną rolę przede wszystkim 
w branżach o znaczeniu strategicznym, jak IT, telekomunikacja, przemysł 
czy medycyna. Zapewniają urządzeiom elektrycznym i elektronicznym 
ciągłość zasilania i wysoką jakość dostarczanej energii.
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OFERTA WYBRANYCH PRODUCENTÓW ZASILACZY UPS

Producent (P)/ 
Dystrybutor (D)

zasilacz UPS 
z bierną rezerwą 

(„offline”) 

zasilacz 
UPS line 

interactive

zasilacz UPS 
rezerwowy 

standby-ferro

zasilacz UPS 
online z podwój-
ną konwersją

zasilacz UPS 
online z kon-
wersją delta

monoblokowy 
UPS

modułowy 
UPS

Centrum Elektroniki 
Stosowanej CES (P) l

Eaton Electric (P) l l l l l

EVER (P) l l l l l

Simplified Motion Series - łatwe pozycjonowanie

Simplified Motion Series łączy prostotę pneumatyki z zaletami automatyzacji elektrycznej. Zintegrowane napędy tego typu są  
doskonałą alternatywą dla tych wszystkich użytkowników, którzy szukają rozwiązań elektrycznych do bardzo prostych zadań 
ruchu i pozycjonowania, ale bez skomplikowanego uruchamiania wymaganego w przypadku tradycyjnych napędów elektrycznych.
Nie ma potrzeby stosowania żadnego oprogramowania, ponieważ obsługa opiera się na zasadzie „plug and work”.  
Cyfrowe wejścia/wyjścia oraz IO-Link® są zawsze zintegrowane - produkt posiada oba typy sterowania w standardzie.

Podłącz 
i  

pracuj

www.festo.pl/sms1/2 QUER, angeschnitten, 216 x 151 mm1/2 QUER, angeschnitten, 216 x 151 mm
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trzebowania na długotrwałe, bez-
przerwowe zasilanie gwarantowa-
ne przy oczekiwaniu wysokiej jako-
ści energii warto wykorzystać 
współpracę zasilacza UPS z zespo-
łem prądotwórczym – zwraca uwa-
gę Michał Przybylski z Ever.

W praktyce często się zdarza, że 
zestawiane do współpracy UPS-y 
i agregaty funkcjonują nieprawidło-
wo. Jak wyjaśnia Michał Przybylski, 
może to być powiązane z oddziały-
waniami wyższych harmonicznych 
i zmianami wartości napięcia i czę-
stotliwości oraz synchronizacją pra-
cy urządzeń szczególnie podczas 
dynamicznych zmian obciążenia. 
Często wynika to z niskiej jakości 
zestawianych urządzeń.

|  Przed zakupem 

Rafał Kryk z Eaton Electric podkre-
śla, że UPS należy przede wszystkim 
dostosować do aplikacji. W zależno-
ści od tego, czy zasila maszyny pro-

Simplified Motion Series - łatwe pozycjonowanie

Simplified Motion Series łączy prostotę pneumatyki z zaletami automatyzacji elektrycznej. Zintegrowane napędy tego typu są  
doskonałą alternatywą dla tych wszystkich użytkowników, którzy szukają rozwiązań elektrycznych do bardzo prostych zadań 
ruchu i pozycjonowania, ale bez skomplikowanego uruchamiania wymaganego w przypadku tradycyjnych napędów elektrycznych.
Nie ma potrzeby stosowania żadnego oprogramowania, ponieważ obsługa opiera się na zasadzie „plug and work”.  
Cyfrowe wejścia/wyjścia oraz IO-Link® są zawsze zintegrowane - produkt posiada oba typy sterowania w standardzie.
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dukcyjne, systemy automatyki i ste-
rowania  czy lokalną serwerownię, 
będziemy mieli do czynienia z róż-
nymi modelami o odmiennych pa-
rametrach. Należy rozważyć, czy 
bardziej opłacalny będzie centralny 
UPS, zasilający wszystkie odbiory 
wymagające rezerwowania, czy sys-
tem rozproszony, przeznaczony do 
zasilania konkretnych odbiorów. 

– Podstawowymi parametrami 
UPS-a będą moc znamionowa i wy-
magany czas podtrzymania. Bardzo 
istotną, a często pomijaną kwestią 
jest miejsce posadowienia UPS-a. 
Jeśli ma on stanąć bezpośrednio 
w hali produkcyjnej, gdzie występu-
je podwyższona temperatura, zapy-
lenie lub ryzyko zalania, to powi-
nien być zamknięty w odpowied-
niej, szczelnej obudowie wyposażo-
nej we wbudowaną klimatyzację. 
Takie rozwiązanie może być jednak 
stosunkowo drogie, więc najlepiej 
jest wtedy znaleźć wydzielone po-
mieszczenie na UPS-a, gdzie będzie 

on mógł pracować w optymalnych 
dla siebie warunkach środowisko-
wych – wyjaśnia Rafał Kryk.

Jak dodaje, ważnym parametrem 
jest także sprawność zasilacza, 
wpływająca bezpośrednio na póź-
niejsze koszty eksploatacji. 

Zdaniem Michała Przybylskiego 
z  Ever podczas zakupu zasilaczy 
UPS wciąż bardzo częstym kryte-
rium wyboru urządzeń jest ich cena. 
– Niestety należy mieć na uwadze, 
że niska cena nie bierze się znikąd. 
Wynika ona z gorszych materiałów, 
z których wykonane są zasilacze. 
W efekcie powstają produkty o gor-
szych parametrach technicznych, 
cechujące się większymi stratami, 
oferujące niższy poziom bezpie-
czeństwa użytkowania i mniej do-
datkowych funkcjonalności – tłuma-
czy Przybylski. Jak dodaje, oprócz 
zapewnienia ciągłości procesu pro-
dukcji waśnie te dodatkowe funk-
cjonalności UPS-a są elementem, na 
który warto zwrócić uwagę.      MM

1/2 QUER, angeschnitten, 216 x 151 mm1/2 QUER, angeschnitten, 216 x 151 mm

1/2 QUER, 
190 x 134 mm
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B  łędny dobór metody lub wa-
runków obróbki prowadzi do 
strat materialnych oraz nie-

spełnienia założeń jakościowych 
i  konstrukcyjnych. W  związku 
z  tym przed przystąpieniem do 
procesu wytwarzania należy prze-
analizować jego uwarunkowania. 
Właściwy dobór technologii wy-
twarzania wpływa na takie wła-
sności procesu jak: energochłon-
ność, jakość i  dokładność po-
wierzchni wytworzonych elemen-
tów, trwałość używanych narzędzi, 
ochrona antykorozyjna, zwiększe-
nie wydajności, zmniejszenie kosz-
tów wytworzenia pojedynczego 
elementu oraz liczebność potrzeb-
nego personelu. Odpowiednio za-
projektowany proces technologicz-
ny, przy uwzględnieniu kryteriów 
tribologicznych, powinien umożli-
wić uzyskanie pożądanych cech 
użytkowych kształtowanej war-
stwy wierzchniej (WW). Dodatko-
wo tak uzyskane cechy powinny 
zapewnić podczas eksploatacji 
możliwie małe i  wolne zmiany 
WW, a tym samym jak najdłuższy 
okres pracy z niezmienionymi, za-
łożonymi konstrukcyjnie cechami 
pary trącej.

|  Cechy warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia po proce-
sie wytwarzania – w stanie goto-
wości do współpracy – jest opisy-
wana zbiorem cech potencjal-
nych, które można utożsamić 
z parametrami ogólnie zakwalifi-
kowanymi jako: stereometryczne, 
stereometryczno-fizykochemicz-
ne i fizykochemiczne (rys.1).

Cechy opisane parametrami 
stereometrycznymi i  stereome-
tryczno-fizykochemicznymi doty-
czą fizycznej powierzchni WW, 
natomiast parametry fizykoche-
miczne i stereometryczno-fizyko-
chemiczne – tworzywa konstruk-
cyjnego WW. O  własnościach 
i właściwościach WW w znacz-
nym stopniu decydują parametry 
stereometryczne, które opisują 
strukturę stereometryczną po-

wierzchni, nazywaną częściej 
strukturą geometryczną po-
wierzchni (SGP). To one są naj-
powszechniej stosowane do opisu 
zmian zachodzących w WW. Cha-
rakteryzują się ciągłymi modyfi-
kacjami w trakcie procesu wytwa-
rzania i eksploatowania, a więc 
dobrze opisują bieżący stan WW. 

Wielkości fizykochemiczne i ste-
reometryczno-fizykochemiczne 
zmieniają się w zróżnicowanym 
stopniu i nie w każdych warun-
kach tak samo. Niektóre z  nich 
w  ogóle nie ulegają zmianom, 
szczególnie podczas eksploatacji.

Do grupy wielkości opisujących 
stereometryczne ukształtowanie 
powierzchni, które charakteryzu-
ją stan WW, zalicza się: chropo-
watość, kierunkowość, izotropo-
wość, okresowość, falistość. 

PROCES OBRÓBKI Istnieje wiele możliwości sterowania procesem wytwarzania 
ze względu na cechy użytkowe elementów pary kinematycznej – np. poprzez 
dobór optymalnego materiału, rodzaju obróbki oraz sposobu chłodzenia 
i smarowania w trakcie jej realizacji. Odpowiednie dobranie technologii 
wytwarzania i jej warunków ma też istotny wpływ na szereg parametrów 
całego procesu.

Cechy struktury powierzchni po obróbce 
z konwencjonalnym smarowaniem 
i chłodzeniem oraz na sucho
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Rys. 1. Czynniki wpływające na proces skrawania na sucho
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Spośród warunków obróbki, 
które mają istotny wpływ na 
konstytuowanie cech struktu-
ry geometrycznej powierzch-
ni, trzeba wyróżnić oddziały-
wanie cieczy obróbkowej
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W charakterystykach tribologicz-
nych do najistotniejszych wielko-
ści opisujących stan WW pod 
względem cech stereometrycz-
nych należy zaliczyć chropowa-
tość i kierunkowość powierzchni, 
a cech fizykochemicznych – ro-
dzaj tworzywa konstrukcyjnego 
i  jego budowę, naprężenia wła-
sne oraz twardość i  kruchość. 
Wymienione cechy opisywane są 
parametrycznie bądź funkcyjnie.

|  Rola cieczy obróbkowej 

Spośród warunków obróbki, 
które mają istotny wpływ na 
konstytuowanie cech SGP, moż-
na wyróżnić oddziaływanie cie-
czy obróbkowej. Chłodzenie 
i smarowanie są podstawowymi 
funkcjami cieczy obróbkowych 
podczas kształtowania po-
wierzchni: ułatwiają tworzenie 
wiórów, zmniejszają zużycie 
energii i  opory skrawania, za-
pewniają ochronę antykorozyj-

ną materiału obrabianego oraz 
zwiększają trwałość narzędzi. 
Wpływają w ten sposób na ja-
kość i dokładność otrzymanych 
powierzchni.

Podstawową zaletą chłodzenia 
jest obniżenie temperatury 
w  procesach obróbki, co ma 
wpływ np. na wydłużenie okre-
su użytkowania narzędzi skra-
wających czy polepszenie stanu 
powierzchni obrabianej. Dodat-
kowo chłodzenie wpływa na 
ochronę przed korozją. 

Choć jednak stosowanie cieczy 
chłodząco-smarujących ma wie-
le zalet, to coraz częściej są one 
uznawane za czynnik niepożą-
dany w procesie skrawania. Wy-
nika to z jednej strony ze wzglę-
dów ekonomicznych – szacuje 
się, że stosowanie cieczy obrób-
kowych stanowi około 17% ogó-
łu kosztów wytwarzania – z dru-
giej zaś jest związane z  coraz 
powszechniejszym podejściem 
proekologicznym i  konieczno-
ścią dostosowania się do rygory-
stycznych przepisów związa-
nych z  ochroną środowiska 
i BHP. Składowanie i utylizacja 
zużytych cieczy obróbkowych to 
potencjalne zagrożenie dla śro-
dowiska naturalnego. 

|  Obróbka na sucho

Coraz większe znaczenie zy-
skuje wobec tego obróbka na 
sucho – bez stosowania cieczy 
chłodząco-smarującej. Jest to 
możliwe dzięki doskonaleniu 
właściwości użytkowych no-
wych materiałów narzędzio-
wych i  powłok oraz zmianie 
konstrukcji obrabiarek i narzę-
dzi. Podczas obróbki na sucho 
bowiem powstające ciepło gro-
madzi się w narzędziu, w mate-
riale obrabianym i  wiórach. 
Część tego ciepła bezpośrednio 
odprowadzana jest do otoczenia, 
a pozostała część jak najszybciej 
powinna być usunięta ze strefy 
skrawania. 

W  konwencjonalnych meto-
dach chłodzenia (na mokro) cie-
pło usuwane jest wraz z cieczą 
chłodząco-smarującą. W obrób-
ce na sucho następuje to poprzez 

zastosowanie narzędzia o odpo-
wiednim kształcie, które w ten 
sposób częściowo przejmuje do-
tychczasowe funkcje cieczy chło-
dząco-smarującej. Ponadto w ob-
róbce na sucho funkcje realizo-
wane przez ciecz chłodząco-
-smarującą oprócz narzędzia 
przejmuje również obrabiarka. 
Konstrukcja obrabiarki (a szcze-
gólnie układ przestrzeni robo-
czej) powinna przeciwdziałać 
oddziaływaniu ciepła zawartego 
w wiórach na dokładność obro-
bionego przedmiotu. 

|  Badania

W  celu weryfikacji wpływu 
warunków chłodzenia i smaro-
wania podczas obróbki – tj. od-
działywania cieczy obróbkowej 
i  jej braku – na konstytuowane 
cechy struktury geometrycznej 
powierzchni przeprowadzono 
badania doświadczalne. Wyko-
rzystano w nich próbki o średni-
cy 20 mm, wykonane z mosiądzu 
CuZn39Pb3 i stali konstrukcyjnej 
ogólnego przeznaczenia St0S, 
obrobione toczeniem – przy na-
stępujących parametrach: głębo-
kość skrawania 0,1 mm, prędkość 
obrotowa 1000 i 1500 obr/min. 
Mosiądz z  uwagi na obecność 
miedzi charakteryzuje się dobrą 
odpornością na korozję i  duże 
naciski, ma też własności redu-
kujące tarcie i przeciwdziałające 
ścieraniu. Próbki były obrabiane 
z  konwencjonalnym chłodze-
niem i smarowaniem 5-procen-
tową emulsją przy wydatku  
4 l·min-1 oraz bez udziału cieczy 
obróbkowej – na sucho.

Kontrolowanymi wielkościami 
wyjściowymi były czynniki opisu-
jące uzyskaną strukturę geome-
tryczną powierzchni. Do czynni-
ków tych przyjęto parametry chro-
powatości Ra i Rq – wykazują one 
przydatność w  analizie SGP 
z  uwagi na całą topografię po-
wierzchni, co z kolei ma znaczenie 
przy współpracy elementów par 
kinematycznych z  rozłożonym 
stykiem. Parametr Rq, który jest 
średnią kwadratową rzędnych 
profilu, jest funkcjonalnie powią-
zany z parametrem Ra (średnią 

Materiał Warunki obróbki
Parametr chropowatości 

Ra, μm Rq, μm

mosiądz
z użyciem cieczy 

obróbkowej
1000 obr/min

2,91 3,63

mosiądz
bez użycia cieczy 

obróbkowej
1000 obr/min

5,31 6,84

mosiądz
z użyciem cieczy 

obróbkowej
1500 obr/min

6,72 7,69

mosiądz
bez użycia cieczy 

obróbkowej
1500 obr/min

10,31 12,45

stal
z użyciem cieczy 

obróbkowej
1000 obr/min

1,23 1,64

stal
bez użycia cieczy 

obróbkowej
1000 obr/min

3,64 4,36

stal
z użyciem cieczy 

obróbkowej
1500 obr/min

4,91 5,67

stal
bez użycia cieczy 

obróbkowej
1500 obr/min

9,56 11,78
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Tabela 1. Zestawienie uśrednionych rezultatów badań  
dla różnych warunków obróbki związanych z ilością  
lub brakiem cieczy chłodząco-smarującej
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arytmetyczną rzędnych profilu) 
powszechnie stosowanym w prak-
tyce przemysłowej z  uwagi na 
względną powtarzalność i stabil-
ność. Do analiz naukowych lep-
szym parametrem jest jednak Rq 
z  powodu własności statystycz-
nych. Jest to bowiem odchylenie 
średniokwadratowe, czyli odpo-
wiednik odchylenia standardowe-
go σ powszechnie stosowanego 
w statystyce. Rq jest więc równy 
statystycznie odchyleniu standar-
dowemu rzędnych profilu.

W tabeli 1 przedstawiono uzy-
skane rezultaty dla obróbki 
z  konwencjonalnym chłodze-
niem i smarowaniem cieczą ob-
róbkową oraz bez udziału cieczy 
obróbkowej – na sucho.

Na rys. 2 i  3 przedstawiono 
graficznie rezultaty uzyskanych 
wyników z przeprowadzonych 
badań.

Z przedstawionych rezultatów 
wynika, że sposób chłodzenia 
i smarowania oddziałuje na kon-
stytuowaną strukturę geome-
tryczną, a więc również na cechy 
użytkowe pary kinematycznej. 
W przypadku obróbki z konwen-
cjonalnym chłodzeniem i smaro-
waniem cieczą obróbkową uzy-
skuje się najmniejsze wartości 
parametrów opisujących ukon-
stytuowaną strukturę powierzch-
ni niezależnie od rodzaju mate-
riału. Największe wartości wystę-
pują natomiast w przypadku ob-
róbki bez udziału cieczy 
chłodzącej – na sucho. Taki cha-
rakter zmian wartości zaobser-
wowano zarówno dla parametru 
Ra, jak i Rq. 

Z wykresów wynika również, 
że różnice wartości ocenianych 
wielkości w przypadku obróbki 
na sucho dla prędkości obroto-
wej 1500 obr/min są mniejsze niż 
w pozostałych przypadkach. Wy-
stępują wówczas – co jest zgodne 
z oczekiwaniami – korzystniejsze 
warunki odprowadzania ciepła 
ze strefy obróbczej. 

Na podstawie wyników można 
również stwierdzić, że ze wzglę-
du na kryteria tribologiczne (ma-
łe wartości parametrów chropo-
watości) całkowite wyelimino-
wanie cieczy chłodząco-smaru-
jącej podczas obróbki jest 
niewskazane. 

Ponieważ badania ekspery-
mentalne zweryfikowały ogólnie 
wpływ ilości płynu chłodząco-
-smarującego na konstytuowa-
nie struktury powierzchni, nale-
żałoby przeprowadzić bardziej 
szczegółowe badania doświad-
czalne, w  których zarówno 
zbiór, jak i  zakres zmiennych 
niezależnych i zależnych byłby 
rozszerzony. MM
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Rzeszów 2003.

Rys. 2. Wartość parametru Ra dla 
próbki obrobionej przy następujących 
warunkach: 1 – z użyciem cieczy,  
prędkość 1000 obr/min, 2 – bez użycia 
cieczy, prędkość 1000 obr/min,  
3 – z użyciem cieczy, prędkość  
1500 obr/min, 4 – bez użycia cieczy, 
prędkość 1500 obr/min

Rys. 3. Wartość parametru Rq dla 
próbki obrobionej przy następują-
cych warunkach: 1 – z użyciem cieczy, 
prędkość 1000 obr/min, 2 – bez uży-
cia cieczy, prędkość 1000 obr/min,  
3 – z użyciem cieczy, prędkość  
1500 obr/min, 4 – bez użycia cieczy, 
prędkość 1500 obr/min 
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J  ednym z podstawowych czyn-
ników wpływających na trwa-
łość łożyska jest dobór właści-

wego smaru, a  następnie jego 
prawidłowe stosowanie i utrzy-
manie go w czystości. Każdy z tych 
elementów, jeśli zostanie zanie-
dbany, może zwiększyć ryzyko 

awarii łożysk i  spowodować 
przestoje na linii produkcyjnej. 

| Funkcje i właściwości substancji         
smarnej 

Do podstawowych funkcji sma-
rów łożyskowych należą: tworze-
nie bariery między tocznymi i śli-
zgowymi powierzchniami styku, 
uszczelnianie, tworzenie ochrony 
przed zanieczyszczeniami, na 

które narażone są maszyny, 
ochrona przed korozją i przeno-
szenie ciepła.

Wśród środków smarnych wy-
różnia się oleje i smary plastycz-
ne. Do kluczowych kryteriów 
doboru rodzaju środka do kon-
kretnej aplikacji należą warunki 
pracy łożyska i wymogi układu 
łożyskowego. Istotne jest też 
uwzględnienie prędkości, z  jaką 
będzie pracować łożysko.

Magdalena Waniczek

Łożyska – wymagający 
element układu
UTRZYMANIE RUCHU Przyczyną ponad połowy przedwczesnych uszkodzeń 
łożysk jest nieprawidłowe smarowanie. Bez odpowiedniego środka 
smarnego na ślizgowych, tocznych bądź zazębionych powierzchniach 
występuje tarcie wytwarzające ciepło, które prowadzi do zużycia 
elementu. Aby przedłużyć jego pracę, konieczny jest odpowiedni dobór 
smaru, który zależy od warunków pracy i  ograniczeń układu 
łożyskowego.

Wybierając środek  
smarny, musimy się upewnić, 
że dany produkt odpowiada 
wszystkim założeniom  
i warunkom pracy łożyska 
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Artykuł powstał m.in. na podstawie 
materiałów zamieszczonych na stronach 
firm: NTN-SNR, NSK Europe, FŁT Kraśnik
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Poszczególne typy smarów róż-
nią się m.in. lepkością w tempera-
turze roboczej oraz maksymalną 
i minimalną dopuszczalną tempe-
raturą pracy. Lepkość to jedna 
z  najważniejszych właściwości 
środka smarnego – zbyt mała po-
woduje błyskawiczne zniszczenie 
łożyska, a zbyt duża prowadzi do 
zwiększenia oporów toczenia 
i wzrostu temperatury, czasem na-
wet do poziomu stanowiącego za-
grożenie dla całego układu i pracy 
maszyny. Smary plastyczne są lep-
sze do zastosowań wymagających 
wysokiej ochrony przed brudem 
lub oparami, ponieważ skutecznie 
zabezpieczają przed wnikaniem 

zanieczyszczeń. Ponadto sprawdzą 
się lepiej niż olej w systemach wy-
magających dłuższej pracy bez 
czynności konserwacyjnych.

Niewątpliwie wadą smaru pla-
stycznego jest fakt, że nie odprowa-
dza on ciepła z łożysk tak skutecz-
nie jak olej. Poza tym dla smarów 
zazwyczaj przewiduje się większe 
ograniczenia prędkości pracy ukła-
du niż w przypadku olejów. A za-
tem w  łożyskach, które działają 
w  wysokich temperaturach, lep-
szym rozwiązaniem jest smarowa-
nie olejem. Sprawdzi się on, gdy 
łożyska pracują z dużymi prędko-
ściami i obciążeniem. 

Do najczęściej stosowanych ole-
jów należą oleje mi-
neralne i syntetycz-
ne z różnorodnymi 
dodatkami – tworzą 
one tzw. film olejo-
wy, który chroni 
przed stopniowym 
niszczeniem mate-
riałów (korozją 
i  utlenianiem). Za-
pobiega też przedo-
stawaniu się do 
układu szkodliwych 
substancji. 

Należy pamiętać, 
że niezgodność 
między stosowany-
mi środkami smar-
nymi może spowo-
dować oddzielenie 
ich składników, 
a w konsekwencji 
nieskuteczne dzia-
łanie.

|  Smarowanie według zaleceń 

Zanim zdecydujemy się na wy-
bór konkretnego środka smarne-
go, musimy się upewnić, że pro-
dukt ten odpowiada wszystkim 
założeniom i  warunkom jego 
planowanego zastosowania. Dla 
uzyskania optymalnej żywotności 
łożyska kluczowe znaczenie ma 
również odpowiednie dawkowa-
nie środka – niezależnie od tego, 
czy będzie to smar czy olej. Zale-
cane ilości i odstępy między sma-
rowaniami, uwzględniające ro-
dzaj środka smarnego, a  także 
prędkości pracy danej maszyny 
oraz temperaturę aplikacji, za-
zwyczaj podawane są przed pro-
ducentów. 

Co ważne, na żywotność i dzia-
łanie środka smarnego mogą do-
datkowo wpływać wibracje ma-
szyny i ewentualne zanieczyszcze-
nia jej środowiska pracy.

Kolejny ważny aspekt to odpo-
wiednie aplikowanie oleju lub 
smaru. Coraz częściej wykorzystu-
je się do tego specjalne urządzenia 
(smarownice) lub nawet całe zau-
tomatyzowane systemy. Ręczne 
dostarczanie substancji smarnej 
może być kłopotliwe, gdy punktów 
smarowania jest więcej lub są one 
trudno dostępne. Zautomatyzowa-
nie – choćby częściowe – tego ele-
mentu pozwoli na kontrolowanie 
ilości i  ciśnienia podawanego 
środka smarnego oraz bieżące mo-
nitorowanie poziomu smaru 
i szybkie jego uzupełnianie, kiedy 
okaże się to niezbędne.  MM
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Dobór odpowiedniej 
substancji smarnej ma 
kluczowy wpływ na  
eksploatację i żywotność 
łożyska

mewa-service.pl/est-trwale

Najbardziej niezawodne 
czyściwo na rynku.
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Odpowiedni wybór środka smarnego jest kluczowy w pra-
widłowym funkcjonowaniu łożyska. Właściwie dobrany 
smar gwarantuje długą i bezproblemową pracę. Na rynku 
jest bardzo dużo różnych rodzajów smarów przeznaczo-
nych do pracy z łożyskami. Tak wielka ilość jest spowodo-
wana rosnącymi wymaganiami maszyn pracujących w co-
raz trudniejszych warunkach. Dlatego wbrew pozorom 
wybór smaru nie jest rzeczą oczywistą. Należy uwzględniać 
bardzo wiele czynników takich jak: temperatura, charakter 
obciążeń, prędkość obrotowa, odporność na wodę czy 
wielkość i rodzaj zanieczyszczeń. 

Źle dobrany środek smarny przysporzy nam w czasie użytkowania wiele proble-
mów i może powodować przedwczesne zużycie łożysk. To z kolei najczęściej 
skutkuje nieplanowanym postojem maszyny i generuje niepotrzebne koszty. 
Oprócz wyboru smaru kolejnym czynnikiem mającym wpływ na pracę łożysk jest 
jego odpowiednia ilość. Smaru w łożysku nie powinno być za dużo ani za mało. 
Zbyt duża ilość powoduje gorsze odprowadzanie ciepła (szczególnie widoczne 
podczas rozruchu) oraz stawia większy opór przy obrocie łożyska. Mała ilość 
smaru najczęściej powoduje zatarcia.

Michał Tomala,  
Industry Distribution 
Manager Poland  
w NTN-SNR Polska

Komentarz
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M etoda spawania nietopliwą 
elektrodą wolframową 
w  osłonie gazów obojęt-

nych znana jest przede wszystkim 
jako spawanie TIG (tungsten inert 
gas), choć używane są również skró-
ty GTAW (gas tungsten arc welding) 
i – rzadziej – WIG (wolfram inert 
gas). Jej początki sięgają lat 30. mi-
nionego wieku, jednak od tego czasu 
technika ta mocno ewoluowała.

Spawanie metodą TIG w dużym 
uproszczeniu polega na doprowa-
dzeniu prądu przez elektrodę wol-
framową i  wytworzeniu między 
nietopliwą elektrodą a spawanymi 
elementami łuku elektrycznego, któ-
ry rozgrzewa i stapia łączone detale. 
Do wytworzonego w ten sposób je-
ziorka spawalniczego spawacz z re-
guły dodaje jeszcze spoiwo w posta-
ci drutu, które także ulega stopieniu. 
Po oddaleniu łuku spawalniczego 
nadtopione brzegi łączonych mate-
riałów i drutu zastygają, tworząc 
trwałą spoinę w kształcie łuski. 

W trakcie tego procesu przez dy-
szę gazową stale dostarczany jest 
gaz osłonowy, który ma zabezpie-
czać rozgrzany metal, elektrodę i łuk 
elektryczny przed niepożądanymi 
reakcjami chemicznymi z powie-
trzem (tlenem lub azotem) bądź 
niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi. To przekłada się na wy-
soką końcową jakość i czystość uzy-
skanej spoiny, która po zakończeniu 
spawania nie wymaga dodatkowej 
obróbki lub czyszczenia.

Przy użyciu tej metody można 
łączyć każdy materiał poddawany 
spawaniu. Nadaje się ona do spaja-
nia elementów ze stali nierdzewnej, 
w tym stali wysokostopowych, ale 
też innych metali, które wymagają 
neutralnego gazu ochronnego (m.in. 
aluminium i jego stopów, niklu, mie-
dzi i tytanu). Spawanie TIG można 
wykorzystywać zarówno do łącze-
nia cienkich, jak i grubych blach.

W zależności od rodzaju prądu 
dostarczanego przez elektrodę mo-
żemy wyróżnić spawanie TIG DC 
(prądem stałym) lub TIG AC (prą-
dem przemiennym). Technika ta 
może być wykonywana ręcznie 
bądź też w części lub w całości zau-
tomatyzowana.

|  Elektroda wolframowa 

Głównym elementem procesu 
spawania TIG jest nietopliwa elek-
troda wolframowa, od której zresztą 
pochodzi pełna nazwa metody – an-
gielska nazwa wolframu to tun-
gsten. Pierwiastek ten charakteryzu-
je się najwyższą temperaturą top-
nienia (ponad 3400°C) spośród 
czystych metali z układu okresowe-
go pierwiastków, a także doskonałą 
przewodnością elektryczną i ciepl-
ną. Dzięki temu mimo wysokiej tem-
peratury w okolicach łuku elektrycz-
nego sama elektroda się nie topi i nie 
stanowi części spoiny.

W  procesach spawania rzadko 
jednak stosowana jest „czysta” elek-

troda wolframowa – z reguły mamy 
do czynienia z wolframem uszla-
chetnionym różnymi dodatkami 
tlenkowymi. Mają one ulepszyć wła-
ściwości procesu, np. poprawiając 
inicjowanie łuku elektrycznego, 
zwiększając jego stabilność bądź 
podnosząc trwałość elektrody (która 
stopniowo się zużywa). 

Elektroda wolframowa występu-
je z reguły w postaci okrągłego prę-
ta o średnicy od 1 do ok. 4 mm. W za-
leżności od wielkości średnicy różne 
powinny być natężenie prądu spa-
wania i przepływ gazu osłonowego. 

|  Gaz osłonowy  
i materiał dodatkowy

Jako gaz osłonowy w spawaniu 
TIG stosuje się najczęściej takie gazy 
obojętne (niereaktywne) jak argon 
lub mieszanka argonu z helem. Rza-
dziej jest to sam hel, który wpraw-
dzie podnosi energię cieplną łuku 
i w efekcie szybkość spawania, ale 
jednocześnie pogarsza stabilność 
łuku w naturalnych warunkach spa-
wania. W zależności od zastosowa-
nej dyszy gazowej średnie zużycie 
gazu podczas spawania TIG wynosi 
od ok. 5 do nawet 15 l/min.

W niektórych sytuacjach do-
puszczalne jest spawanie bez do-
datkowego topnika, z reguły jed-
nak wymagane jest jego użycie. 
Najczęściej funkcję tę pełnią druty 
o długości 500–1000 mm i średnicy 
0,5–8 mm. Ich skład chemiczny po-

Wojciech Traczyk

TIG – wysoka jakość połączenia
SPAWANIE Duża wszechstronność wynikająca z możliwości łączenia różno-
rodnych materiałów sprawia, że metoda TIG należy do powszechnie 
stosowanych technik spawania. Zapewnia ona wysoką jakość i czystość spoiny. 

Powstała w procesie  
spawania TIG spoina ma 
bardzo dobre parametry 
wytrzymałościowe  
i jest estetyczna
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winien być zbliżony do składu spa-
wanych materiałów, a nawet z nimi 
identyczny, choć zdarza się stoso-
wanie materiałów o  całkowicie 
innych właściwościach – głównie 
do połączeń materiałów trudnospa-
walnych (np. stali węglowych). Do-
datkowy topnik może występować 
również w postaci taśmy lub spe-
cjalnej wkładki, które stapiane są 
w samym złączu. 

|  Wszechstronność

Za największą zaletę spawania 
TIG uznaje się wysoką jakość i wy-
trzymałość uzyskanego połączenia 
(najlepszy efekt spośród stosowa-
nych obecnie technik). Powstała 
spoina nie tylko ma bardzo dobre 
parametry wytrzymałościowe, ale 
też jest estetyczna. 

Wszechstronność tej metody wy-
nika z możliwości łączenia nią pra-
wie wszystkich metali i ich stopów, 
ale też z dopuszczalności stosowa-
nia wszystkich pozycji spawania 

oraz spajania elementów o szero-
kim zakresie grubości (już poniżej 
1 mm). Łatwa obserwacja procesu 
pozwala dokładnie go kontrolować, 
także pod kątem ilości dostarczane-
go materiału dodatkowego i zacho-
wania jeziorka spawalniczego.

|  Jakość kosztem ilości

Ewolucja wszystkich technik spa-
wania (także TIG) wiąże się m.in. 
z miniaturyzacją źródła prądu. Dzię-
ki temu TIG można stosować nie 
tylko do tzw. prac stanowiskowych, 
ale też bezpośrednio w  miejscu, 
w  którym znajduje się spawana 
konstrukcja. Metodę tę można czę-
ściowo lub całkowicie zautomatyzo-
wać, zastępując spawacza robotem 
spawalniczym.

Tendencja do wykorzystywania 
robotów spawalniczych wynika też 
z faktu, że metoda TIG wymaga od 
operatora dosyć dużych umiejętno-
ści. Ewentualne błędy spawacza 
mogą przełożyć się na gorszą jakość 

lub estetykę uzyskanej spoiny. 
Przed przystąpieniem do spawania 
TIG niezbędne jest też dokładne 
przygotowanie łączonych elemen-
tów (oczyszczenie powierzchni 
z brudu, resztek farby czy śladów 
korozji). 

Za największą wadę metody TIG 
uznaje się małą prędkość spawania, 
zwłaszcza w przypadku procesu 
ręcznego i spajania detali o dużej 
grubości. Tymczasem jest to jeden 
z  najważniejszych parametrów 
przy wyborze metody spawania. 
Prędkość przekłada się bowiem na 
wydajność całego procesu. W przy-
padku techniki TIG przemieszcza-
nie się elektrody wolframowej za-
leży od kilku czynników, przede 
wszystkim zaś od natężenia prądu 
spawania (od zaledwie kilka ampe-
rów do nawet ponad 500 A) oraz 
rodzaju i grubości łączonych mate-
riałów. Średnie prędkości spawania 
metodą TIG, w zależności od po-
wyższych parametrów, wahają się 
od ok. 0,04 do 0,4 m/min. MM

1/2 QUER, angeschnitten, 216 x 151 mm1/2 QUER, angeschnitten, 216 x 151 mm

1/2 QUER, 
190 x 134 mm
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Sytuacja dookoła zmienia się 
bardzo dynamicznie. To, czego 
obecnie doświadczamy, jeszcze 

niedawno wydawało się nieokreślo-
nym i mało realnym scenariuszem. 
Bez względu na to, czy jesteśmy 
małą firmą czy dużym przedsię-
biorstwem, nasza sytuacja, a także 
sytuacja naszych pracowników 
i klientów, już uległa zmianie. Są 
firmy, które całkowicie straciły źró-
dło dochodów, są takie, które mu-
siały zwolnić ludzi. Możemy za-
mknąć oczy i próbować przeczekać 
całe to zamieszanie, ale możemy też 
otworzyć je szerzej i zacząć działać.

|  Postaw na automatyzację

Do rozwiązań, po jakie sięgają 
właściciele firm, należą m.in. szko-
lenie kadry kierowniczej i pracow-

ników oraz planowanie inwestycji 
i  strategii, które będzie można 
wdrożyć w odpowiednim momen-
cie. Najlepszym rozwiązaniem wy-
daje się podejmowanie działań 
spójnych z koncepcją Przemysłu 
4.0, a zatem prowadzących do au-
tomatyzacji produkcji. Z pewnością 
jest to sposób na ocalenie działal-
ności wielu przedsiębiorstw.

Maszyny sterowane numerycz-
nie umożliwiają automatyzację 
produkcji, a co za tym idzie, reduk-
cję jej kosztów poprzez skrócenie 
czasu obróbki oraz powtarzalność 
i precyzję wytwarzania. Stanowią 
one konkretne rozwiązanie, które 
przyczynia się do zwiększenia moż-
liwości produkcyjnych przy jedno-
czesnej oszczędności materiałów, 
zmniejszeniu ryzyka wadliwych 
egzemplarzy, większej wydajności 
i uniezależnieniu się od usługodaw-
ców. To nie tylko inwestycja w przy-
szłość, ale realne działanie, którego 
skutki można obserwować bardzo 
szybko. Automatyzacja produkcji 
jest naturalną ścieżką dla tych, któ-
rzy dążą do utrzymania pozycji na 
rynku i budowania przewagi kon-
kurencyjnej.

|  Gwarancja jakości 
i bezpieczeństwa 

Zaawansowane maszyny CNC, 
wśród których możemy znaleźć wy-

cinarki światłowodowe fiber, plote-
ry frezujące CNC, frezarki CNC, cut-
tery CNC, plotery laserowe, grawer-
ki laserowe czy wypalarki plazmo-
we CNC, to gwarancja jakości 
i bezpieczeństwa. Przez jakość ro-
zumiemy zarówno dokładność, jak 
i  dbałość o  detale oraz prędkość 
obróbki. Natomiast bezpieczeństwo 
oznacza tworzenie zdecydowanie 
bezpieczniejszych niż tradycyjne 
stanowisk pracy oraz zmniejszanie 
ryzyka popełniania błędów lub wy-
twarzania wadliwych elementów.

Szczególnie ważnym dziś aspek-
tem i atutem wydaje się projektowa-
nie i  konstruowanie maszyn ze 
sprawdzonych komponentów na 
miejscu. W  dobie kryzysu, kiedy 
wiele mówi się o wspieraniu rodzi-
mych przedsiębiorstw, fakt, że ma-
szyny powstają od początku do koń-
ca w Polsce, nabiera szczególnego 
znaczenia. Wiąże się z tym jeszcze 
jedna kwestia: możliwość błyska-
wicznego serwisu i  konsultacji 
usterki, choć inteligentne maszyny 
wyposażone są też w rozwiązania 
pozwalające na zdalną diagnostykę, 
oraz poprawianie i optymalizację jej 
parametrów, co do minimum skraca 
czas ewentualnych przestojów. 

|  Niższe koszty zatrudnienia

W związku ze wzrostem kosz-
tów pracy od pewnego czasu wy-

Artur Kołodziejczyk

Automatyzacja produkcji  
receptą na obniżenie kosztów firmy
PRODUKCJA 4.0 „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest 
jej tworzenie”  – powiedział kiedyś aktywny w XX w. specjalista i badacz 
procesów zarządzania Peter Drucker. Przedsiębiorcy stale szukają 
rozwiązań, które usprawnią działania w firmie, a jednocześnie obniżą 
koszty i zwiększą zyski. Cele te zyskują na znaczeniu zwłaszcza w obecnym 
niepewnym czasie. Wiele firm stoi przed koniecznością restrukturyzacji 
i wprowadzenia innych poważnych zmian.

Maszyny sterowane  
numerycznie umożliwiają 
automatyzację produkcji  
i redukcję jej kosztów 
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Artur Kołodziejczyk,  
CEO firmy Seron:  
„Szybkość realizacji zamó-
wień może być receptą na 
szybkie wdrożenie automa-
tyzacji w przedsiębior-
stwach, które odczuły taką 
konieczność”.
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raźnie dostrzeganego przez 
przedsiębiorców, a także brakiem 
wykwalifikowanych pracowni-
ków i koniecznością inwestowa-
nia w szkolenie kadry możliwość 
zmniejszenia zatrudnienia lub po 
prostu brak konieczności szuka-
nia nowych pracowników jest 
szansą dla przedsiębiorstw. Tym 
bardziej że nowoczesne urządze-
nia przeznaczone są do pracy 
w systemie 24/7.

Automatyzacja produkcji nie 
oznacza jednak utraty pracy przez 
ludzi. Rozwijająca się firma może 
wykorzystać potencjał doświadczo-
nych i zaufanych pracowników do 
rozwoju działalności lub realizacji 
innych zadań oraz poprawy ich 
efektywności dzięki wykorzystaniu 
zaawansowanych narzędzi. Zwłasz-
cza w czasach, gdy pojawiają się 
braki kadrowe, wielu pracowników 
choruje, przebywa na zasiłkach lu-
by zwolnieniach, możliwość utrzy-
mania ciągłości produkcji przy 

mniejszych kosztach może stanowić 
konkretny atut.

|  Indywidualne potrzeby  
i korzystne warunki

W procesie automatyzacji istot-
na jest stała analiza trendów bran-
ży i konsultowanie z kontrahenta-
mi ich potrzeb. Dlatego też maszy-
ny zazwyczaj nie są produkowane 
z katalogu, według numeru pro-
duktu, tylko tworzone na indywi-
dualne zamówienie, dzięki czemu 
odpowiadają oczekiwaniom za-
mawiających. W obecnej sytuacji 
na rynku, w której szukamy na-
tychmiastowych rozwiązań, istot-
nym czynnikiem jest również czas 
realizacji. Przy specjalistycznej 
technologii i dużej liczbie prototy-
pów zamówienie da się wykonać 
już w sześć tygodni. Ten wyjątko-
wo krótki czas można wykorzy-
stać na odpowiednie przystosowa-
nie przedsiębiorstwa do nowych 

warunków i wprowadzenie zmian 
organizacyjnych. 

Założyciel Ford Motor Company 
powiedział przed laty, że „wielu 
ludzi marnuje czas i energię, roz-
trząsając problemy, zamiast rzeczy-
wiście spróbować je rozwiązać”. 
Dlatego – zwłaszcza w tym trud-
nym czasie – warto działać mądrze, 
by kryzys nas umocnił i sprawił, że 
staniemy się liderami na rynku. 
Wykorzystanie automatyzacji pro-
dukcji może sprawić, że unikniemy 
poważnych konsekwencji, takich 
jak utrata płynności finansowej 
czy wizerunku marki, a nawet ko-
nieczność likwidacji firmy.   MM

Maszyny często są dziś 
tworzone na indywidualne 
zamówienie klienta
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W yższy poziom bezpieczeń-
stwa, lepsza wydajność 
i  efektywność, niższe 

koszty jednostkowe – to tylko kilka 
korzyści, jakie niesie ze sobą 
wdrażanie nowoczesnych techno-
logii w produkcji. Nie inaczej jest 
w przypadku procesów logistycz-
nych, gdzie zaawansowane roz-
wiązania technologiczne ułatwia-
ją pracę związaną z  przenosze-

niem ładunków i  coraz częściej 
stają się ważnym elementem łań-
cucha produkcyjno-logistycznego. 
W pełni lub częściowo zautomaty-
zowane środki transportu bliskie-
go, zintegrowane z istniejącą linią 
produkcyjną, parkiem maszyno-
wym czy magazynem, mogą sta-
nowić istotny element komplekso-
wego systemu zarządzania, co 
pozwoli na bieżące monitorowa-
nie każdego ładunku i wyelimino-
wanie potencjalnych pomyłek. 
Odpowiednie ich dopasowanie do 
specyfiki działalności zakładu pro-
dukcyjnego może więc przynieść 
wymierne korzyści.

|  Krótki zasięg 

Do środków transportu bliskie-
go zalicza się bardzo szeroką grupę 
urządzeń różnego typu. Ich wspól-
nym mianownikiem jest wspo-
mniana bliska odległość i  zasięg 
urządzenia ograniczony do trans-
portu zwykle lądowego (poziomego 
lub pionowego), który jednak nie 
odbywa się wyłącznie w hali pro-
dukcyjnej bądź magazynie, ale też 
np. na placu budowy lub placu skła-
dowym bądź manewrowym. Kolej-
na wspólna cecha to konieczność 
specjalistycznego nadzoru i obsługi 
przez przeszkolonych operatorów.

Urządzeniami transportu bliskie-
go są te maszyny i pojazdy, które 
służą do przenoszenia, przesuwania 
bądź podnoszenia różnych ciężkich 
ładunków (rzadziej osób – jak np. 
schody ruchome). W tej grupie znaj-
dziemy zarówno proste, nieskompli-
kowane urządzenia wykorzystywa-
ne do prostych czynności, jak i bar-
dziej złożone, kompleksowe syste-
my transportowe, które stanowią 
uzupełnienie zaawansowanych 
procesów produkcyjnych i spełniają 
najbardziej wyszukane wymagania. 

|  Dźwignice proste i złożone

W  zastosowaniach przemysło-
wych często spotykaną grupą urzą-
dzeń do transportu bliskiego są 
dźwignice, które mają szerokie 
spektrum zastosowań. W grupie tej 
można wyróżnić co najmniej kilka 
typów środków transportowych. Do 
dźwignic prostych zalicza się m.in. 
mało skomplikowane urządzenia 

z niewielką liczbą funkcjonalności, 
jak np. dźwigniki, które służą do 
pionowego podnoszenia ładunków, 
oraz cięgniki (wciągarki, przycią-
garki, wciągniki i wodzarki), rów-
nież stosowane do prostych czyn-
ności transportowo-przeładunko-
wych. Urządzenia te mogą być na-
pędzane siłą mięśni, jednak 
w przemyśle zdecydowanie częściej 
można spotkać napęd np. elektrycz-
ny. Często też proste dźwignice sta-
nowią część składową innego, bar-
dziej zaawansowanego urządzenia.

Do grupy dźwignic złożonych za-
liczamy przede wszystkim różnego 
rodzaju suwnice i  żurawie. Te 
pierwsze służą do przemieszczania 
ładunków w pionie i poziomie, a ich 
częściami składowymi są np. wcią-
garki bądź wciągniki oraz mosty 
z zainstalowanymi torami jazdy. Do 
głównych zalet suwnic należy zdol-
ność przenoszenia bardzo ciężkich 
ładunków, jednak transport ten 
ograniczony jest do rozpiętości mo-
stu, długości torowiska oraz maksy-
malnej wysokości wciągnika. 

Do przenoszenia ładunków o du-
żych gabarytach służą także różne 
typy żurawi – stacjonarnych i mo-
bilnych. W przypadku dużych żura-
wi, tzw. wieżowych, ich eksploata-
cja wiąże się z licznymi obostrzenia-
mi i koniecznością spełniania rygo-
rystycznych wymagań. 

|  Wózki transportowe  
i manipulatory

Niezwykle popularną grupę 
urządzeń transportu bliskiego sta-
nowią wózki jezdniowe (spotykane 

Wojciech Traczyk

Do transportu na bliską odległość
LOGISTYKA Niemal w każdym zakładzie produkcyjnym istotną rolę dla 
zapewnienia ciągłości procesów odgrywają różnego rodzaju urządzenia 
transportu bliskiego. Ich głównym zadaniem jest zastępowanie lub 
wspomaganie człowieka przy przenoszeniu dużych i ciężkich wyrobów, 
a także produktów o nietypowych kształtach.

W pełni lub częściowo  
zautomatyzowane środki 
transportu bliskiego mogą 
stanowić istotny element 
kompleksowego systemu 
zarządzania 
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są również wózki szynowe). Ze 
względu na rodzaj napędu wyróż-
niamy wózki spalinowe, elektrycz-
ne (sieciowe lub akumulatorowe), 
a także pchane lub ciągnięte przez 
operatora. Do najważniejszych za-
dań wykonywanych przy użyciu 
wózków należy zwykły transport 
ładunków, transport z możliwością 
podnoszenia ładunku (tzw. wózki 
widłowe) bądź ciągnięcie przyczep 
z ładunkiem (wózki ciągnikowe). 

Choć obsługa wózków nie należy 
do czynności skomplikowanych, to 
coraz większą popularność zaczy-
nają także zdobywać autonomiczne 
wózki transportowe (Automated 
Guided Vehicle, AGV), do których 
może należeć przyszłość, jeśli cho-
dzi o transport towarów na niewiel-
ką odległość.

Do szybkiego podnoszenia, prze-
noszenia i umieszczania na stano-
wisku pracy ładunków o  masie 
nawet powyżej tony świetnie nada-
ją się manipulatory, które zbudowa-
ne są najczęściej z wciągników lub 
podnośników oraz prostych żurawi 
obrotowych, suwnic bądź torów 
jazdy. W klasycznych manipulato-
rach za sterowanie odpowiada ope-
rator, który ręcznie manipuluje 
przenoszonym ładunkiem. W bar-
dziej zaawansowanych urządze-
niach ruch ten staje się coraz bar-
dziej zautomatyzowany, dzięki 
czemu jest on szybszy i dużo bar-
dziej precyzyjny.

|  Optymalny dobór urządzenia

Wybór środka transportowego 
to ważna kwestia, która może de-
cydować o efektywności produkcji 
zakładu. Ważne jest, by przy do-
borze parametrów pracy urządze-
nia nie kierować się wyłącznie 
bieżącymi potrzebami, ale też 
uwzględniać planowany rozwój 
przedsiębiorstwa. Kolejną istotną 
kwestią jest środowisko pracy – 
czy urządzenie będzie pracować 
wyłącznie w  hali, czy także na 
zewnątrz, jakie będą panować 
w tym miejscu temperatury, czy 
np. będzie narażone na kontakt 
z  wodą. Warto też pamiętać, że 
błędem jest szukanie oszczędności 
poprzez wybór najtańszego na 
rynku rozwiązania. MM

M A N I P U L A T O R Y

P R Z E M Y S Ł O W E
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Artykuł sponsorowany

C ykl produkcyjny składa się 
z  dwóch głównych proce-
sów: projektowania i wytwa-

rzania. Ten pierwszy zaczyna się 
od sprecyzowania wymagań 
klientów, a kończy na pełnym opi-

sie produktu, zazwyczaj w formie 
rysunku technicznego 2D i mode-
lu 3D. Etap wytwarzania nato-
miast zaczyna się od projektowa-
nia procesu technologicznego, 
a  kończy na wysyłce rzeczywi-
stych produktów. 

Od początku XX w. do chwili 
obecnej wydajność produkcji na 

hali produkcyjnej wzrosła o ponad 
1000%, podczas gdy w  zakresie 
projektowania procesów jest to 
wzrost jedynie o ok. 100% – czyli 
10 razy mniej. Jednocześnie rewo-
lucja przemysłowa w postępie geo-
metrycznym zmieniła szereg 
wskaźników rozwoju technolo-
gicznego. Liczba klas systemów 

Sergiusz Sobieski

Szybka droga od projektu  
do produktu
AUTOMATYZACJA Tradycyjnie proces wytwarzania zaczyna się od wyceny, 
ofertowania oraz normowania czasu pracy i rozchodu materiałów. Etap 
ten często wymaga zaangażowania doświadczonych technologów i zajmuje 
sporo czasu. Na rynku jednak liczy się dziś szybkość i konkurencyjność 
ofertowania, dlatego warto poszukać systemów wspierających ten proces.

Proces projektowania 
produktu wymaga  
sprecyzowania wymagań 
klienta, a następnie  
doprowadzenia do pełnego 
opisu produktu, zazwyczaj 
w formie rysunku technicz-
nego 2D i modelu 3D
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technicznych podwajała się śred-
nio co 10 lat, złożoność produktów 
(pod względem liczby części i pod- 
zespołów) zwiększała się dwukrot-
nie co 15 lat, ilość informacji na-
ukowych i technicznych podwaja-
ła się co 8 lat, a  czas tworzenia 
nowych produktów zmniejszał się 
dwukrotnie co 25 lat. W rezultacie 
ilość prac inżynieryjnych zwięk-
szała się 10-krotnie co 10 lat. 

Mamy tu na myśli procesy digi-
talizacji, informatykę, bezpie-
czeństwo i transformację siły ro-
boczej. Komputery weszły do 
głównego nurtu wytwarzania, 
a  większość firm zaczęła prze-
kształcać papierowe nośniki in-
formacyjne w cyfrowe pliki kom-
puterowe (proces ten nazywany 
jest cyfryzacją). Informacja w po-
staci cyfrowej wykorzystywana 
jest do uproszczenia i zwiększe-
nia efektywności tradycyjnych 
metod pracy (jest to proces digi-
talizacji). Chodzi o  to, by praca 
wykonywana była szybciej i  le-
piej dzięki temu, że dane są dostęp-
ne natychmiast. 

Większość systemów CAD/CAM 
PLM oraz MES/ERP oferuje wy-
łącznie cyfryzację i digitalizację. 
Ponieważ jednak procesy te 
zmieniają sposób prowadzenia 
biznesu, wymaga to większej licz-
by inżynierów lub usprawnienia 
modelu biznesowego. Na głęboką 
cyfrową transformację w dziale 
technologicznym pozwala Sys-
tem Automatyzacji Przygotowy-
wania Produkcji SAPP. Z założe-
nia ma on zmienić dział techno-
logiczny z nieelastycznej komór-
ki organizacji na proaktywną, 
elastyczną część biznesu, która 
może szybko reagować na zmie-
niające się wymagania i podej-
mować bardziej świadome decy-
zje. System ten automatyzuje 
i  przyspiesza wdrażanie usług 
informatycznych oraz zmniejsza 
ryzyko podczas wdrożeń.

Dziś obszarem krytycznym 
w  działalności przedsiębiorstw 
staje się bezpieczeństwo IT, jed-
nak transformacja polega tu ra-
czej na zmianie jakościowej – in-
nym sposobie myślenia o bezpie-
czeństwie. Musimy chronić nasze 
know-how i fabryczną bazę wie-

1/2 HOCH, 
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107 x 303 mm
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94 x 270 mm
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dzy, na którą składa się wiedza 
pracujących w zakładzie inżynie-
rów technologów.  

| Obszary do usprawnienia

Tradycyjnie proces wytwarzania 
zaczyna się od wyceny, ofertowania 
oraz normowania czasu pracy 
i rozchodu materiałów. Przeważnie 
w tym zakresie zaangażowani są 
najbardziej doświadczeni techno-
lodzy i etap ten zajmuje sporo cza-
su. Tymczasem, jeśli firma jest ko-
operantem, kluczowe są szybkość 
i konkurencyjność ofertowania – 
dzięki temu można pozyskiwać 
nowe zamówienia. 

Następny etap to zamówienie: 
otrzymujemy zlecenie i przystę-
pujemy do przygotowania pro-
dukcji. Dostajemy dokumentację 
od klienta lub działu konstruk-
cyjnego, technolog wykonuje 
produkcyjne modele 3D. Każdy 
detal ma określoną tolerancję 
wykonania, co oznacza, że inży-
nier musi zbudować model 3D 
w środku pola tolerancji na pod-
stawie dokumentacji konstrukto-
ra lub uwzględnić to podczas 
programowania w CAM. Dodat-
kowo musi zrobić rysunki na 
potrzeby dokumentacji warszta-
towej, przygotować tę dokumen-
tację, wygenerować kody NC, 
dobrać narzędzia i oprzyrządo-

wanie, zaprojektować i  zrobić 
przyrządy itd. Wszystkie te dzia-
łania zajmują dużo czasu i wy-
magają znacznego nakładu pracy 
grupy inżynierów. 

Co ważne, technolog nie tylko 
przygotowuje nowe uruchomie-
nia, ale też wiele czasu poświęca 
na ciągłe zmiany w  procesach 
technologicznych już wdrożo-
nych. Wiele zakładów produkcyj-
nych pracuje bowiem w warun-
kach dynamicznych, gdzie zda-
rzają się nieplanowane sytuacje 
i szef lub mistrz produkcji musi 
szybko podejmować decyzje, 
w co angażowany jest też dział 
technologiczny. Wszystko to wpły-
wa na terminowość dostaw i czas 
dostawy. 

Sposobem na skrócenie po-
szczególnych etapów procesu mo-
że być System Automatyzacji 
Przygotowywania Produkcji SAPP. 
Zapewnia on bowiem przyspie-
szone normowanie czasu pracy 
i rozchodu materiałów oraz auto-
matyzację przygotowania modeli 
produkcyjnych CAD. Dostępne są 
w  nim też szablony procesów 
technologicznych i  możliwość 
projektowania procesów wielo-
wariantowych i grupowych. SAPP 
udostępnia też bazę wiedzy, sys-
tem informacyjny i terminologicz-
ny, pozwala na zarządzanie pro-
jektami technologicznymi oraz 

generowanie do-
kumentacji warsz-
tatowej i dotyczą-
cej kontroli jakości 
(pliki PDF, XML). 

Co ważne, SAPP 
umożliwia też in-
tegrację ze stoso-
wanymi w przed-
siębiorstwie roz-
wiązaniami typu 
ERP/MES, czego 
nie oferują typowe 

systemy CAD/CAM. Tymczasem 
integracja taka sprawia, że dział 
technologiczny może szybko do-
starczyć żądany proces technicz-
ny do systemu ERP/MES w celu 
zaplanowania produkcji i eksplo-
atacji oraz szybkiej realizacji ofer-
ty klienta wraz z kompletną do-
kumentacją. 

| Wyróżnić się szybkością

Systemy CAD/CAM i ERP/MES są 
coraz częściej stosowane w pol-
skich przedsiębiorstwach produk-
cyjnych, czego nie można powie-
dzieć o rozwiązaniu SAPP (używa 
go ok. 20% firm w Polsce). Tym-
czasem może ono wzmocnić po-
zycję przedsiębiorstwa jednym 
silnym argumentem – przyspie-
szeniem dostawy.

System SAPP umożliwia do-
starczenie produktów zaprojek-
towanych i wytworzonych zgod-
nie z zamówieniem szybciej niż 
inni w branży lub w podobnym 
czasie, ale z oszczędnością zaso-
bów, uzyskiwaną dzięki zastoso-
waniu nowszej technologii. Do 
tego dochodzi poprawa jakości 
dzięki założeniu wytwarzania 
dobrych produktów za pierw-
szym razem. 

Zmniejszenie czasu realizacji 
o 50% powoduje średnio zmniej-
szenie ogólnych kosztów produk-
tu o 25%. Przygotowanie produk-
cji od etapu normowania do 
momentu wygenerowania kodu 
NC i dokumentacji warsztatowej 
zajmuje często 50% lub nawet 
więcej całkowitego czasu w tym 
cyklu. Przyspieszenie tego proce-
su to możliwość podniesienia 
wskaźnika uzyskanych zleceń. 

Warto też wziąć pod uwagę 
tzw. koszt sprzedawanego towa-
ru (COGS – ang. Cost od Goods 
Sold). Jest to suma kosztów ma-
teriałów oraz bezpośrednich 
i  pośrednich kosztów pracy. 
W przypadku wdrożenia syste-
mu SAPP bezpośrednie koszty 
pracy na początku się zwiększa-
ją, ale po pełnym wdrożeniu 
SAPP ulegają obniżeniu, ponie-
waż wiele zadań zazwyczaj wy-
konywanych w  ramach pracy 
pośredniej można zrealizować 
jako pracę bezpośrednią. Nie tyl-
ko więc zmniejszą się pośrednie 
koszty pracy, ale też można wy-
eliminować wiele dodatkowych 
działań. Zmianie nie ulegną jedy-
nie koszty materiałowe, choć i tu 
da się zaoszczędzić dzięki popra-
wie jakości, czyli mniejszej ilości 
przeróbek i złomu. MM
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Każdy detal ma  
określoną tolerancję 
wykonania, co inżynier 
musi uwzględnić  
w trakcie programo- 
wania w CAM
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P  rzedstawiciele największych 
ośrodków targowych, z któ-
rymi rozmawialiśmy o obec-

nej sytuacji, zachowują spokój, 
licząc na to, że po wakacjach sy-
tuacja się unormuje. Jeśli rzeczy-

wiście tak będzie, czeka nas go-
rąca targowa jesień.

O  powadze sytuacji najlepiej 
świadczą dwa przykłady zza na-
szej zachodniej granicy. Targi 
Hannover Messe, czyli jedno 

z  największych wydarzeń tego 
typu w branży przemysłowej, zo-
stały najpierw przeniesione 
z kwietnia na lipiec, a następnie 
organizatorzy podjęli decyzję 
o całkowitej rezygnacji z tegorocz-

Wojciech Traczyk

Targi przemysłowe  
w obliczu epidemii
KORONAWIRUS Obecna sytuacja w mniejszym lub większym stopniu (niestety 
zdecydowanie częściej w większym) dotyka każdego z nas. Boleśnie odczuwają 
ją niemal wszystkie gałęzie przemysłu. Jedną z branż szczególnie mocno 
dotkniętych przez pandemię jest sektor targowy – od paru miesięcy nie 
odbywają się bowiem żadne wydarzenia targowe.

gwarantują najwyższą precyzję 
centrowania i powtarzalność mo-
cowania przedmiotów obrabia-
nych. Charakteryzują się innowa-
cyjnym, uniwersalnym kształtem 
i zminimalizowanym obrysem.

|  Imadła hydrauliczno-pneumatyczne 
KZS – automatyka w zamocowaniach

Kompaktowa konstrukcja ima-
deł stosowana w zautomatyzowa-
nych procesach. Największe zalety 
to zasilanie hydrauliczne lub 
pneumatyczne, możliwość zabu-
dowy na paletach Zero-Punkt, dia-
gnostyka, małe gabaryty oraz duże 
siły mocowania przy różnych za-
kresach.

|  Imadła maszynowe MSR – bestseller!
Klasyczne, uniwersalne, stalo-

we imadła. Niskobudżetowa alter-
natywa dla imadeł 5-osiowych. 
Bardzo duże zakresy mocowań 
dzięki przestawnym szczękom, 
prosta i sztywna, trwała konstruk-
cja, brak efektu unoszenia detalu 
przy zacisku.

nia to oszczędność czasów uzbraja-
nia i  taktowania, a  wielostronne 
ustawianie imadła na 3 bokach gwa-
rantuje elastyczność. Zacisk imadeł 
zapewniany jest poprzez system 
mechaniczno-hydrauliczny ze 
wzmacniaczem siły mocowania. Po 
zdemontowaniu środkowej szczęki 
można stosować zacisk centryczny. 

|  Imadła NC – centrujące typu RZM 
– otwarty dostęp do detalu z każdej strony

Imadła ze standardowymi wyso-
kimi szczękami, innowacyjnymi 
prowadnicami oraz sztywną kon-
strukcją. Wzajemnie nachodzące 
prowadnice, bliskie posadowienie 
śruby pociągowej w stosunku do 
szczęk oraz zminimalizowany, kom-
paktowy, otwarty obrys umożliwia-
jący dostęp z każdej strony do przed-
miotu obrabianego – to główne za-
lety technologii obróbki 5-osiowej.

|  Imadła NC – centrujące typu RKZ 
– precyzyjne centrowanie

Ze wzmacniaczem siły zacisku 
i centrycznym ruchem obu szczęk 

Artykuł sponsorowany

Röhm
Imadła NC dla obróbki 5-osiowej na www.eshop.roehm.biz 

RÖHM POLSKA
Aleje Jerozolimskie 424A
05-800 Pruszków
tel.: 608 650 567
www.eshop.roehm.biz

Info

|  Imadła NC typu RKE – klasyka RÖHM
To stabilna, kompaktowa kon-

strukcja oraz wysoka precyzja mo-
cowania. Siła zacisku jest wspoma-
gana wzmacniaczem hydrauliczno-
-mechanicznym z preselekcją w za-
kresie do 60 kN. Pełna gama typów 
i długości, możliwość ustawiania 
w  różnych pozycjach, także jako 
wieże mocujące Duo- lub Quattro-
-Turm, oraz bogaty wybór typów 
szczęk gwarantują optymalne do-
pasowanie do każdej aplikacji. Do 
innych zalet należą dopracowany, 
kompaktowy obrys i kontury, zopty-
malizowany spływ wiórów oraz 
łatwe czyszczenie i  konserwacja. 
Wersja imadeł RKE-M charaktery-
zuje się bardzo precyzyjną i powta-
rzalną siłą zacisku, co jest istotne 
przy szeregowych zamocowaniach 
podczas obróbki długich detali.

|  Imadła NC – dwustronne typu RKD 
i RKD-M – obróbka seryjna

Idealnie nadają się do elastycz-
nych systemów seryjnej obróbki. 
Możliwość 2-stronnego zamocowa-
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nej edycji, nie mając pewności, 
czy do wakacji sytuacja związana 
z  pandemią Covid-19 zostanie 
opanowana. W przypadku targów 
automatica w Monachium (które 
pierwotnie miały się odbyć 
w  czerwcu br.) organizatorom 
udało się znaleźć termin jeszcze 
w tym roku –  zaplanowano je na 
8–11 grudnia.

|  Czas zawieszenia

Również polska branża targowa, 
podobnie jak cały przemysł tury-
styczny i eventowy, dosłownie sta-
nęła w miejscu. Pierwszą ofiarą 
koronawirusa okazały się targi 
Automaticon w Warszawie, które 
w tym roku nie dojdą do skutku. 

Trzeba pamiętać, że dla sektora 
targowego marzec i kwiecień to 
zwyczajowo sezon żniw – wów-
czas to ma miejsce najwięcej tego 
typu wydarzeń dla branży prze-

mysłowej. W tym roku odbyły się 
jedynie Międzynarodowe Targi 
Kooperacyjne Przemysłu Narzę-
dziowo-Przetwórczego INNO-
FORM w Bydgoszczy. – Wszystkie 
inne, niezależnie od stopnia przy-
gotowania (a pamiętajmy, że trwa 
ono niemal rok), zostały odwołane 
lub przeniesione na jesień. Nie 
tylko zresztą targi przemysłowe, 
ale każde – mówi Grażyna Gra-
bowska, prezes Targów w Krako-
wie. – Prawie 300 firm i ponad pół 
miliona ludzi, bo na tyle Polska 
Izba Przemysłu Targowego szacu-
je rynek targowy, straciło z dnia 
na dzień zajęcie. Firmy poniosły 
ogromne koszty: zarówno organi-
zatorzy wydarzeń, firmy budują-
ce stoiska, jak i wystawcy.

W Targach Kielce marzec upły-
nął pod znakiem wnikliwych ana-
liz i trudnych decyzji. Cykl STOM 
z wydarzeniami towarzyszącymi, 
zwany w skrócie „Przemysłową 

Wiosną”, zamienił się ostatecznie 
w „Przemysłową Jesień” – wyda-
rzenie przeniesiono na termin 
22–24 września. 

Również Międzynarodowe Tar-
gi Technologii dla Odlewnictwa 
Metal nie odbędą się zgodnie 
z planem. W nowym jesiennym 
kalendarzu zostały wpisane na 
14–16 października. – Przy zało-
żeniu, że epidemię uda się poko-
nać, będzie to idealny czas na 
rozpędzanie gospodarki przy po-
mocy tak skutecznego narzędzia, 
jakim są targi. A wszystkie branże 
będą z pewnością spragnione biz-
nesowych rozmów w  stworzo-
nym do tego otoczeniu – mówi 
Piotr Pawelec, manager projektów 
w Targach Kielce.

|  Konsultacje branżowe 

Także Anna Lemańska-Kramer, 
dyrektor targów ITM Industry  
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Europe, przyznaje, że obecna 
sytuacja w Polsce i na świe-
cie dotyka każdego z  nas 
i  ma bezprecedensowy 
wpływ na wszystkie gałęzie 
gospodarki, w  tym także 
przemysł maszyn i nowych 
technologii. – Dlatego, ze 
względu na niepewność 
związaną z dalszym rozwo-
jem epidemii koronawirusa 
oraz w trosce o bezpieczeń-
stwo wystawców i zwiedza-
jących, podjęliśmy trudną 
decyzję o przełożeniu targów 
ITM Industry Europe na ter-
min 3–6 listopada br. Nową 
datę zaproponowaliśmy 
w oparciu o zmodyfikowany 
kalendarz europejskich wy-
darzeń oraz konsultacje 
z wystawcami i kluczowymi 
partnerami. Zmiana została 
przyjęta z dużym zrozumie-
niem przedstawicieli branży 
przemysłowej, za co w imie-
niu całego zespołu bardzo 
dziękuję. Jestem przekonana, 
że dodatkowy czas wykorzy-
stamy na stworzenie targów 
jeszcze bardziej wartościo-
wych biznesowo, atrakcyj-
nych merytorycznie i opła-
calnych dla wszystkich 
uczestników. Zachęcam gorą-

co wszystkich zaintereso-
wanych innowacyjnym 
przemysłem do wpisania 
w  kalendarz listopado-
wej daty ITM Industry 
Europe – namawia.

– Targi Kielce istnieją 
na rynku od ponad 25 lat. 
Przez ten czas wspólnie 
z  naszymi partnerami 
i wystawcami stworzyli-
śmy silny, liczący się na 
mapie świata ośrodek tar-
gowy. Tym samym stwo-
rzyliśmy doskonałe i no-
woczesne miejsce spo-
tkań dla biznesu, co po-
zwala firmom każdego 
roku rozwijać się, nawią-
zywać nowe kontakty 
biznesowe i powiększać 
swój portfel zamówień. 
W tych trudnych czasach 

każdy z nas poddany zostaje pró-
bie. Mam nadzieję, że nasze waż-
ne dla branży wydarzenia STOM 
i  Metal, które zaplanowaliśmy 
jesienią, pomogą wszystkim fir-
mom stanąć na nogi w  nowej 
postepidemicznej rzeczywistości 
– mówi Piotr Pawelec.

|  Będzie gorąco

Jeśli rzeczywiście do wakacji 
epidemia koronawirusa odpuści, 
to jesienią czeka nas gorący okres 
targowy. 

– Czy da się te wszystkie wyda-
rzenia zmieścić w miesiącach je-
siennych? Staramy się je tak orga-
nizować, żeby niewykonalne stało 
się możliwe – mówi Grażyna Gra-
bowska. – Dlatego 11. Międzyna-
rodowe Targi Materiałów, Techno-
logii i Wyrobów Kompozytowych 
Kompozyt-Expo zorganizujemy 
dosłownie tydzień po planowa-
nym terminie, aby odbyły się 
w tym samym miejscu i czasie co 
12. Międzynarodowe Targi Obrób-
ki, Magazynowania i Transportu 
Materiałów Sypkich i Masowych 
SyMas i 12. Międzynarodowe Tar-
gi Utrzymania Ruchu, Planowania 
i Optymalizacji Produkcji Mainte-
nance. Pozwoli to zwiedzającym 
na zapoznanie się z  ofertą wy-
stawców wszystkich trzech wyda-
rzeń jednocześnie. Podobny efekt 
synergii uzyskamy, odwiedzając  
4. Międzynarodowe Targi Elemen-
tów Złącznych i Technik Łączenia 
Fastener Poland, poszerzone 
o dwie nowe, unikatowe na rynku 
imprezy: Międzynarodowe Targi 
Elektronarzędzi i  Wyposażenia 
Warsztatów Inter Tech Tools oraz 
Targi Montażu Assembly Go. First 
European Show.

Branża targowa zachęca wszyst-
kich do przyłączenia się do akcji 
#ZmieniamTerminNieRezygnuje. 
Udział w  jesiennych wydarze-
niach targowych jest istotny nie 
tylko dla wielu branż przemysło-
wych, ale także dla samego rynku 
targowego. Warto zaznaczyć, że 
według informacji na 31 marca ok. 
80% firm potwierdziło udział 
w  Salonie Technologii Obróbki 
Metali (STOM) w nowym, jesien-
nym terminie.  MM

Targi Kielce

Nowe terminy wybranych targów przemysłowych  
(stan na 31 marca br.)

Targi Miejsce Data

STOM-Tool Kielce 22–24.09

Toolex Sosnowiec 29.09–1.10

Plastpol Kielce 6–9.10

ExpoWELDING Sosnowiec 13–15.10
Kompozyt-Expo,  
SyMas, Maintenance Kraków 14–15.10

Metal Kielce 14–16.10

ITM Industry Europe Poznań 3–6.11

Warsaw Industry Week Nadarzyn 3–5.11

ExpoBONDING Sosnowiec 18–19.11
Fastener, Assembly Go, 
Inter Tech Tools Kraków 24–25.11

Targi INNOFORM

Targi ITM

    4 (201) 2020



Wywiad  Rynek i zarządzanie  OR

1 (198) 2020 

Wywiad  Rynek przemysłowy – wiosna 2020 43

Rynek targowy  
na pewno będzie inny
TARGI – Jedno jest pewne. Rynek targowy w Polsce, Europie i na świecie na 
pewno będzie inny od tego, który pamiętamy sprzed pandemii – mówi 
prezes zarządu Grupy MTP Przemysław Trawa.
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Przemysław Trawa, 
prezes zarządu Grupy MTP

Cały wywiad na stronie  
www.magazynprzemyslowy.pl 

szy nas fakt, że 97% z  nich zadeklarowało 
udział w targach w nowych terminach. To po-
kazuje, że targi cały czas są ważnym narzę-
dziem promocji oraz że po okresie izolacji 
i przestoju spotkania – a przecież targi to wła-
śnie miejsce spotkań – będą ludziom wyjątko-
wo potrzebne.                                                MM

RAIS-TOOLS Sp. z o.o.  
ul. Karpia 14, 61-619 Poznań

tel. +48 61 822 90 52 
faks: +48 61 623 15 32

biuro@rais.pl
www.rais.pl

RAIS-TOOLS Sp. z o.o. jest producentem m. in. ręcznych i  pneu-
matycznych docisków szybkomocujących oraz prasek ręcznych. 
W swojej ofercie posiada również narzędzia mocujące firm:  
IMAO, AMF, BESSEY, KOAL.

DOCISKI SZYBKOMOCUJĄCE, MOCNE I MODUŁOWE

Narzędzia mocujące firmy

 

MM: Kryzys związany z epidemią koronawirusa dotyka w róż-
nym stopniu wszystkie branże. Jak z tą trudną sytuacją radzi 
sobie branża targowa?
Przemysław Trawa: – Branża targowa nie jest homogenicz-
na. Z jednej strony mamy małe przedsiębiorstwa i mi-
kroprzedsiębiorstwa – jest to cała branża firm budujących 
stoiska – które już odczuwają potworny kryzys. I z drugiej 
strony mamy organizatorów targów – takich, którzy or-
ganizują jedno czy dwa wydarzenia w roku, bądź takich 
jak Grupa MTP, Targi Kielce, Międzynarodowe Targi 
Gdańskie czy Targi w Krakowie, które mają w pakiecie 
większą liczbę wydarzeń targowych. Te duże firmy z na-
tury rzeczy odczują brak środków finansowych w trochę 
późniejszym terminie, póki co jeszcze te środki mają.

Czy w efekcie obecnej pandemii możemy się spodziewać ja-
kichś większych zmian na polskim rynku targowym?
– Pamiętajmy, że targi zawsze odgrywały istotną rolę dla 
gospodarki. Po recesji, która jest nieuchronna, większość 
branż dotkniętych skutkami epidemii będzie szukała dróg 
rozwoju. Teraz zrywają się łańcuchy dostaw, rynek i do-
tychczasowe metody działania ulegają deregulacji. Targi 
przez dekady wspierały każdy przejaw ludzkiej aktyw-
ności, były katalizatorem procesów zachodzących w go-
spodarce. Bez nich trudno wyobrazić sobie powrót do 
normalności. W  dobie wszechobecnej digitalizacji 
i sztucznej inteligencji biznes i my wszyscy coraz bardziej 
odczuwamy deficyt spotkań. Targi jako miejsce spotkań, 
dialogu, inspiracji mają przyszłość.

Jakie działania związane z obecną sytuacją podejmuje Grupa MTP?
– Obecna sytuacja sprawiła, że musieliśmy na nowo napisać 
kalendarz targów na 2020 rok. (…) Przełożyliśmy targi – m.in. 
Poznań Motor Show, Salmed czy ITM – na późniejsze termi-
ny i czas ten wykorzystujemy, by przygotować jeszcze więk-
sze, ciekawsze i wartościowe biznesowo wydarzenia. Z całą 
energią przygotowujemy spotkania: targi, ale także kongre-
sy i inne eventy, które się odbywają na naszym terenie.

Jak na zapowiadane zmiany terminów reaguje branża przemy-
słowa? Czy można się spodziewać, że po okresie pandemii jesie-
nią targi będą miały podobne frekwencje?
– Wiemy, że wielu naszych wystawców z powodu pan-
demii znalazło się w trudnej sytuacji, tym bardziej cie-

Rozmawiał Wojciech Traczyk
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rzetelnego wykonania zlecenia. 
Po przetransportowaniu maszyn 
rozładowujemy je, rozpakowuje-
my, uwalniamy z zabezpieczeń 
i ustawiamy według planu przed-
stawionego przez klienta. Maszy-
ny są poziomowane do 0,02 mm, 
zakotwione w razie potrzeby oraz 

pozwalają odczuć, że na pewno 
jest się we właściwych rękach. 

Czy założenia firmy zmieniają się na 
przestrzeni lat? 
Cały czas kierujemy się tą samą 
dewizą – najważniejsza jest ja-
kość usług i zadowolenie klienta. 
Z wieloma klientami pracuje-
my już od wielu lat, co dowo-
dzi, jakim zaufaniem nas 
obdarzają. Zleceniodawcy 
przy wyborze firmy wykonu-
jącej zlecenie zwracają uwa-
gę na wizerunek, opinię pu-
bliczną i informacje pozyska-
ne na jej temat, więc staramy 
się dbać o  wymienione 
aspekty i pokazać się zawsze 
z najlepszej strony. Zadowo-
lony klient jest najlepszą re-
klamą dla każdej firmy. 

Macieju, opowiedz pokrótce, 
jak działacie w zakresie relokacji. 
Jak to wygląda? 
Po zaakceptowaniu zamówienia, 
projektu i wyceny przez klienta 
zaczynamy działać. Przygotowu-
jemy potrzebny sprzęt, ubezpie-
czenia, pracowników, samocho-
dy. Po rozpoczęciu prac maszyny 
są demontowane, później zabez-
pieczane i  załadowywane do 
transportu. Sprzęt, którego głów-
nie używamy, to własne wózki 
widłowe, rolki transportowe, 
podnośniki, poduszki pneuma-
tyczne, trawersy. Przy samym 
demontażu rozpinamy maszyny, 
rozdzielamy media, czyścimy je, 
następnie każdą dokładnie zabez-
pieczamy oraz opisujemy. Trans-
portujemy ładunki w  miejsce 
docelowe – jednak to nie wszyst-
ko. Dbamy o wszelkie potrzebne 
pozwolenia na zamknięcia dróg, 
stref pojazdów dźwigowych 
i  transportowych, organizujemy 
transporty, odprawy celne 
i wszystko, co jest wymagane do 

Maćku, spotykamy się po raz 
kolejny, czy coś się zmieniło  
w stosunku do naszego 
poprzedniego spotkania?
Od zeszłego roku zmieniło się 
naprawdę wiele. Firma prężnie 
się rozwija. Walczymy o coraz 
większą liczbę zleceń, za tym 
wzrasta zapotrzebowanie na ka-
drę pracowniczą, sprzęty, samo-
chody. Staramy się sprostać coraz 
większym wymaganiom rynku 
i w naszej ocenie całkiem nieźle 
nam idzie.

Przypomnij, proszę, czytelnikom, 
czym dokładnie się zajmujecie – 
to bardzo ciekawa branża.
Ruger Expo zajmuje się prze-
noszeniem maszyn – przepro-
wadzką zarówno pojedyn-
czych maszyn, jak i całych li-
nii technologicznych, fabryk 
oraz zakładów produkcyj-
nych. Nad każdym zleceniem 
czuwają nasi specjaliści, któ-
rzy swoim profesjonalizmem, 
wiedzą i  doświadczeniem 

Firma Ruger Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach od 2005 r. działa w całej Polsce 
i w Europie. Ruger Expo, w kilku słowach, to przenoszenie maszyn i linii technologicz-
nych. Zespół wykwalifikowanych specjalistów prężnie działa i rozwija się bardziej z roku 
na rok, zdobywając coraz większą rzeszę stałych klientów. Rozmawialiśmy ponownie 
z dyrektorem Maciejem Waliszewskim, który odpowiada za wszelkie działania firmy 
Ruger Expo i koordynuje pracę całego zespołu.

Ruger Expo
Przenoszenie maszyn to nasza specjalność!
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podłączone. O wszystko dbają 
moi pracownicy, wśród których 
mam naprawdę zaufanych i so-
lidnych fachowców. Mówią, że 
ciężkie maszyny w połączeniu 
ze spedycją i transportem to na-
sza specjalność.

Na koniec powiedz, co jest waszym 
największym atutem.
Mamy dość sporo atutów, ale naj-
większym jest kompleksowe 
działanie. Powierzając nam pra-
cę, klient nie musi się o nic mar-
twić, bo wszystko załatwiamy za 
niego, oszczędzając jego czas, 
nerwy i  pieniądze. Jesteśmy 
wszechstronni, niezależni i bły-
skawicznie reagujemy na każdy 
kontakt ze strony klienta. Przy-
kładamy dużą wagę do efektyw-
ności naszych działań i jesteśmy 
elastyczni. Jednym słowem 
wszystko zostaje przekazane 
w ręce specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem, którzy zadbają 
o najmniejsze szczegóły.

Artykuł sponsorowany

Kontakt w sprawach relokacji:

Maciej Waliszewski  
tel. 535 001 197  
m.waliszewski@rugerexpo.com

Kontakt w sprawach targowych:

Monika Sadowska 
tel. 503 057 906 
m.sadowska@rugerexpo.com
www.rugerexpo.com

Info

ruger expoTM

Professional industry services.
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MM:  Koronawirus kształtuje obecną 
sytuację gospodarczą i ekonomiczną 
niemal na całym świecie. Jaki wpływ 
ma na branżę targową?
Andrzej Mochoń: – Efekty pojawienia 
i rozprzestrzeniania się SARS-CoV-19 
są i zapewne w dalszej perspektywie 
będą miały tragiczny skutek dla 
zdrowia i życia setek tysięcy lu-
dzi na całym świecie. Oprócz 
kwestii zdrowotnych wirus 
znajdzie przełożenie także na światową gospodarkę. Musimy 
pamiętać o tym, że pandemia to nie tylko przymus pozostania 
w domu, ale także zawieszenie działalności, a co za tym idzie, 
bankructwo wielu podmiotów gospodarczych. (…) Przemysł 
targowy nie jest wyjątkiem. Wszyscy mamy w pamięci kryzys 
z roku 2008 – dla nas oznaczało to tylko chwilowe spowolnienie, 
ale niektóre ośrodki targowe w Europie do dzisiaj nie wyrów-
nały sprzedaży do poziomu sprzed tego feralnego okresu. Jednak 
udało nam się wyjść z niego obronną ręką i liczymy na to, że tak 
samo będzie i tym razem.

Większość wystaw przeniesiona została na jesień. Nie boją się Państwo 
nagromadzenia imprez?
– Jesteśmy świadomi tego, że jesienią nastąpi potężna kumu-
lacja wydarzeń targowych na całym świecie. Nie boję się o tar-
gi unikatowe, specjalistyczne, takie, które nie mają konkuren-
cji w Polsce czy w Europie – one sobie poradzą. Wynika to z ich 
wyjątkowości i ukierunkowania na mocno sprecyzowaną 
i specjalistyczną grupę odbiorców. Jednak musimy mieć świa-
domość, że nowe terminy targów mogą mieć znaczący wpływ 

na ich przebieg. Proszę sobie wyobrazić, 
że na jesieni w bardzo podobnych ter-
minach odbędzie się kilka podobnych 
tematycznie imprez na całym świecie. 
Zarówno nasi wystawcy, jak i zwiedza-
jący staną przed dylematem, którą z wy-
staw wybrać.                                       MM

Rozmawiał Wojciech Traczyk

Cały wywiad na stronie  
www.magazynprzemyslowy.pl 

Przemysł targowy  
nie jest wyjątkiem
TARGI  O wpływie epidemii SARS-CoV-19 na 
sytuację  branży  targowej,  możliwych 
skutkach w dłuższej perspektywe, nagroma-
dzeniu  imprez  targowych  jesienią  oraz 
podjętych  przez  Targi  Kielce  działaniach 
rozmawialiśmy z Andrzejem Mochoniem, 
prezesem zarządu Targów Kielce.

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Andrzej Mochoń, 
prezes zarządu Targi Kielce
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Spersonalizowane ramię robotyczne 
Roboty – Poza zastosowaniami stric-
te przemysłowymi roboty coraz czę-
ściej stosowane są także w handlu 
detalicznym. Zapewniają tam szybką 
automatyzację niektórych czynności 
(np. mogą rozdawać nagrody z loterii, 
mieszać koktajle, a nawet przykrywać 
pizzę dodatkami), a także przyciągają 
wzrok. Jeszcze do niedawna tego typu 

robot był kojarzony raczej z kosztowną 
i rzadko spotykaną zabawką. Użyt-
kownicy stawiają jednak coraz wyższe 
wymagania w zakresie designu i nie-
zawodności w przystępnej cenie. Z te-
go powodu firma igus postanowiła 
zaprezentować swojego ekonomicz-

nego robota wykonanego z wysoko-
wydajnych polimerów – o nazwie ro-
bolink DP – którego zewnętrzny wy-
gląd może zostać spersonalizowany 
zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Klient ma teraz możliwość zaprojek-
towania ramienia robota, tak jak chce, 
z czterema lub pięcioma stopniami 
swobody. Użytkownik może swobodnie 
korzystać z palety kolorów RAL, aby wy-
brane przez niego ramię robotyczne 
było wykonane w kolorze pasującym do 
firmy – lub może służyło jako robot ba-
rista o eleganckim białym wyglądzie. 

Kompaktowy, lekki robolink DP 
w pełni wykorzystuje zalety produkowa-
nych przez igus rozwiązań motion pla-
stics: są lekkie, bezsmarowe i bezobsłu-
gowe, a także ciche, trwałe i ekonomicz-
ne. Nowe ramię przegubowe może być 
konfigurowane indywidualnie poprzez 
platformę RBTX.com. W zależności od 
rodzaju zastosowania może być wypo-
sażone w chwytaki, kamery lub czujniki 
szerokiej gamy producentów.

Niezawodne napędy z prowadzeniem DFM  
Napędy – Optymalna charaktery-
styka prowadzenia, duża elastycz-
ność, wytrzymałość i niezawodność, 
nawet przy dużych momentach, to 
cechy napędów z prowadzeniem 
DFM firmy Festo. Do podstawowych 
zalet tego rozwiązania należą po-

nadto kompaktowe wymiary napę-
du, duża żywotność, różne opcje 
montażu, dwa warianty łożyskowa-
nia, dokładne prowadzenie i system 
modułowy.

Dzięki dwóm wersjom prowadnic 
napęd DFM może przenosić średnio 
o ponad 100% większe obciążenia 
niż inne napędy, a elastyczne dopa-

sowanie do każdej aplikacji zapew-
nione jest dzięki różnym opcjom 
montażu i przyłączy pneumatycz-
nych. Kompaktowa konstrukcja 
połączenia liniowego i mocnej jed-
nostki prowadzącej zapewnia napę-
dowi DFM możliwość przenoszenia 

dużych obciążeń, a zaj-
muje jednocześnie nie-
wielką przestrzeń robo-
czą, dzięki czemu może 
on być wykorzystany 
w większości aplikacji 
przemysłowych, w któ-
rych jest ograniczona 
ilość miejsca.

Do typowych zastoso-
wań napędów z prowa-
dzeniem DFM należą 
aplikacje jednoosiowe 

bądź proste aplikacje wieloosiowe. 
Napęd DFM doskonale nadaje się 
np. do chwytania komponentów 
w celu dalszego ich przetwarzania. 
Umożliwia podnoszenie i przeno-
szenie detali ważących nawet po-
nad 200 kg, może też służyć do 
pewnego i bezpiecznego zatrzymy-
wania obciążeń do 150 kg.
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Gwintowniki serii MasterTAP
Narzędzia – Grupa gwin-
towników MasterTAP firmy 
Fanar została zaprojektowa-
na z myślą o wysokowydaj-
nym gwintowaniu szerokie-
go spektrum materiałów, 
takich jak stale, stale nie-
rdzewne, żeliwa, metale 
nieżelazne oraz stopy żaro-
odporne.

Najważniejsze cechy kon-
strukcyjne gwintowników 
MasterTAP to wszechstron-
ność, będąca wynikiem opra-
cowania innowacyjnych roz-
wiązań w obszarze stereometrii 
i mikrogeometrii narzędzia, oraz 
zastosowanie nowych nanostruk-
turalnych powłok PVD. Połączenie 
tych cech sprawia że narzędzie 

umożliwia pracę z dużymi prędko-
ściami skrawania, zapewnia do-
skonałą jakość powierzchni oraz 
dużą dokładność wymiarową wy-
konywanych gwintów.

Bezkontaktowe centrum testów  
na koronawirusa
Centrum testowe – Firma De-
nios dostarcza pierwsze mobilne 
i bezkontaktowe centrum testów 
na koronawirusa. Po dezynfekcji 
rąk testowana osoba wchodzi przez 
zamykane drzwi do strefy pacjenta, 
oddzielonej przestrzennie ścianką 
działową z okienkiem śluzy i urzą-

dzeniem komunikacyjnym od stre-
fy personelu. Przez okienko śluzy 
od pacjenta z podejrzeniem choro-
by pobierany jest wymaz za pomo-
cą szpatułki. Podciśnienie panujące 
w strefie pacjenta jest gwarancją, 
że w krótkim czasie pobierania 
przez okienko do strefy personelu 
nie przedostaną się aerozole zawie-
rające wirusy.

Gotowe do podłączenia centrum 
testowe może być ustawione na 
równej, utwardzonej powierzchni, 
nie wymaga zakotwienia w podło-
żu. Poprzez regulację dostępu okre-
śla się, czy pacjenci wchodzą do 
strefy pacjenta pojedynczo, czy 
w grupach maks. trzyosobowych. 

Nawiew i wywiew 
(z podciśnieniem w stre-
fie pacjenta) realizowa-
ne są poprzez wentyla-
cję techniczną, a powie-
trze odlotowe jest wy-
prowadzane przez dach. 

Do wyposażenia pod-
stawowego należą: stół 
w strefie personelu, 

krzesła w obu strefach (maks. czte-
ry), podłoga ze zgrzewanego PVC, 
zestaw pierwszej pomocy z płynem 
do płukania oczu oraz wstępnie 
zainstalowana umywalka w strefie 
personelu. Wszystkie powierzchnie 
są wolne od spoin i łatwe do czysz-
czenia. Okienko śluzy jest obsługi-
wane ze strefy personelu i może być 
zamknięte na klucz.

Specjalne rozwiązania  
dla  klientów
Leasing – W związku z pande-
mią Covid-19 PKO Leasing przy-
gotował specjalne rozwiązania, 
które mają wspierać przedsię-
biorców w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej w momencie 
utraty płynności finansowania. 
Każdy klient, który zgłosi się 
z wnioskiem o zmianę harmono-
gramu spłat, a dotychczas termi-

nowo regulował zobowiązania, 
uzyska możliwość odroczenia 
nawet na sześć miesięcy spłaty 
raty kapitałowej zawartej 
w standardowej umowie leasin-
gu lub pożyczki. Z tego tytułu nie 
będą pobierane żadne dodatko-
we opłaty związane z aneksowa-
niem umowy, a wysokość marży 
nie zostanie podniesiona.Oszczędny ogranicznik momentu 

obrotowego
Narzędzia – Firma Enemac 
wprowadza do swojej oferty 
oszczędną alternatywę dla napę-
dów bezpośrednich: ogranicznik 
momentu obrotowego typu 
ECUD. Rozwiązanie to jest połą-
czeniem ogranicznika momentu 
obrotowego z wpustem – w celu 
ochrony przed kolizjami – oraz 

szczęki z piastą zaciskową. Ele-
ment szczękowy sprzęgła kom-
pensuje zarówno spawanie, jak 
i drgania, a także działa izolacyj-
nie elektrycznie.

Ogranicznik typu ECUD może 
kompensować niewspółosiowość 
osiową rzędu 0,5–1 mm i nie- 
współosiowość boczną rzędu 0,1–
–0,15 mm. Zakres momentu obro-
towego jest dostępny od 1,8 do 
2000 Nm w 14 różnych rozmiarach, 
natomiast piasty mogą mieć wy-
miar od 6 do 90 mm.

Sprzęgło to zapewnia dużą 
sztywność skrętną. Jednostronnie 
montowana, łatwa w montażu pia-
sta zaciskowa łączy trzpień i ogra-
nicznik momentu obrotowego bez 
luzu i siły. W razie potrzeby można 
go również wyposażyć we wpust. 

Przeciw degradacji cieczy podczas 
przestoju w produkcji
Chłodziwa – W swoim portalu 
eksperckim (beztarcia.fuchs.com) 
firma Fuchs Oil instruuje przed-
siębiorców, jak 
postępować 
z wodorozcień-
czalnymi środ-
kami do obrób-
ki skrawaniem, 
pracującymi 
w odpowied-
nich układach, 
które w czasie 
przestoju narażone są na czynniki 
powodujące procesy degradacji 
cieczy. Do najważniejszych czyn-
ności podczas przygotowania 

chłodziwa w układzie do przerwy 
produkcyjnej należą m.in. spraw-
dzenie podstawowych parame-

trów chłodziwa, nieznaczne zwięk-
szenie jego stężenia, wyczyszcze-
nie zbiornika, a także wymiana 
filtrów.
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Niskokosztowe roboty pick & place
już od 24 890 pln

plastics for longer life®

igus® Sp. z o.o.   Tel. 22 316 36 33   info@igus.pl

Ekonomiczna robotyka igus®: od pojedynczych komponentów, 
poprzez zespoły dostosowane do indywidualnych potrzeb, aż 
po kompletne ramiona. Łatwa konfiguracja online. Internetowa 
platforma rbtx.com umożliwia natychmiastowe czerpanie ko-
rzyści z ekonomicznej automatyzacji.

PL-1257c-robolink 210x148.indd   1 12.03.20   09:03

W rozwikłanie problemów, 
z jakim mierzy się obecnie 
świat, zaangażowało się 

wiele branż dotychczas zupełnie 
niekojarzonych z medycyną.

|  Respiratory z drukarki 3D 

Jednym z  najpopularniejszych 
sposobów pomocy jest wykorzysta-
nie technologii druku 3D do produk-
cji plastikowych przyłbic. Z druka-
rek 3D i laserów korzystają już nie 
tylko wielkie fabryki przemysłowe, 
ale też mniejsze firmy i osoby pry-
watne, dzięki czemu stworzenie 

takiej przyłbicy w warunkach do-
mowych jest dziś tak samo dostępne 
jak uszycie maseczki za pomocą 
maszyny do szycia. 

Ze względu na duże zapotrzebo-
wanie i  problemy z  łańcuchami 
dostaw we włoskich szpitalach za-
częło brakować tzw. zwężek, które 
są wykorzystywane w  maskach 
dostarczających pacjentom tlen. Po-
nieważ konstrukcja zwężki nie jest 
skomplikowana, możliwe stało się 
wydrukowanie tego elementu przez 
lokalnych przedsiębiorców. Start-up 

Isinnova, na czele z Cristianem Fra-
cassim i Alessandrem Romaiolim, 
poprosił producenta tego elementu 
o plany, którymi mógłby się posłużyć 
w produkcji replik. Ten jednak od-
mówił i  dodatkowo zagroził po-
zwem o naruszenie patentu. Cristian 
Fracassi jednak się nie poddał – wie-
dząc, że to kwestia życia i śmierci, 
przyjechał do szpitala w Mediolanie 
z laptopem i drukarką 3D i w ciągu 
kilku godzin zaczął wydruk na miej-
scu zaprojektowanych przez siebie 
zwężek, które pomagają ratować 
życie kolejnym pacjentom. 

Włosi znaleźli się w sytuacji pod-
bramkowej, dlatego muszą wyko-
rzystywać nawet rozwiązania jesz-
cze odpowiednio nieprzetestowane. 
Trochę inaczej sytuacja wygląda 
w Polsce. Mateusz Janowski z pro-
dukującej drukarki 3D firmy Urbi-
cum opracował i udostępnił za dar-
mo projekt respiratora VentilAid, 
który ma być w stanie wydrukować 
każda drukarka 3D. Prototyp jest 
stale rozwijany i docelowo ma być 
dostępny dla wszystkich na zasa-
dzie licencji. Wcześniej potrzebne 
są jednak dalsze badania pod okiem 
specjalistów, a także atesty medycz-
ne. Producenci podkreślają, że jest 
to rozwiązanie ostatniej szansy na 
wypadek, gdyby zabrakło profesjo-
nalnych respiratorów.

|  Transformacja linii produkcyjnych 

Także wielu dużych producen-
tów, aktywnych na rynkach świa-
towych, zrozumiało, że nie pienią-
dze rozwiążą obecny problem, ale 
wspólne działanie. Liczne amery-

kańskie destylarnie, a także polscy 
przedsiębiorcy (Orlen, Polfa Tar-
chomin czy KGHM) zaczęli wytwa-
rzać płyny do dezynfekcji dla in-
stytucji i placówek medycznych. 
Możliwości błyskawicznej zmiany 
charakterystyki produkcji pokaza-
ła francuska firma LVHM, która 
zajmuje się wytwarzaniem pro-
duktów takich marek jak Louis 
Vitton, Givenchy i Dior. W zaled-
wie trzy doby przestawiła ona 
swoją linię produkcyjną i stworzy-
ła pierwszą partię żelu antybakte-
ryjnego. Gotowość do zmiany pro-
filu produkcji zgłosili także gigan-
ci motoryzacyjni – General Motors, 
Tesla, Daimler, Ford – którzy zde-
cydowali się na masowe wytwa-
rzanie w razie potrzeby respirato-
rów lub sprzętu medycznego. 

Modyfikacje na liniach produk-
cyjnych widać nie tylko w samym 
produkcie schodzącym z  taśmy, 
ale też w sposobach wytwarzania. 
Wiele przedsiębiorstw stara się 
maksymalnie zminimalizować 
udział człowieka w procesie pro-
dukcyjnym, sięgając po automaty-
zację i  robotyzację. Chociaż ten 
trend widoczny był już od dłuższe-
go czasu, to teraz przedsiębior-
stwa stanęły przed koniecznością 
wdrożenia takich rozwiązań. 

|  Robot dotrze wszędzie

Sytuacja spowodowana pande-
mią paradoksalnie stwarza szansę 
na szybsze wykorzystanie techno-
logii, które w  innych okoliczno-
ściach jeszcze długo czekałyby na 
swój czas. Przykładem może być 

Grzegorz Majchrzak

Przemysł na pomoc  
w walce z epidemią
PRODUKCJA Pandemia Covid-19 spowodowała, że wiele rozwiązań przemy-
słowych zaczęto wykorzystywać na nowe sposoby. W tej nieporównywalnej 
z niczym sytuacji okazało się, że przemysł jest bardzo blisko ludzi.

Firma Urbicum opracowała 
i udostępniła za darmo 
projekt respiratora VentilAid, 
który można wydrukować na 
niemal każdej drukarce 3D
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Niskokosztowe roboty pick & place
już od 24 890 pln

plastics for longer life®

igus® Sp. z o.o.   Tel. 22 316 36 33   info@igus.pl

Ekonomiczna robotyka igus®: od pojedynczych komponentów, 
poprzez zespoły dostosowane do indywidualnych potrzeb, aż 
po kompletne ramiona. Łatwa konfiguracja online. Internetowa 
platforma rbtx.com umożliwia natychmiastowe czerpanie ko-
rzyści z ekonomicznej automatyzacji.

PL-1257c-robolink 210x148.indd   1 12.03.20   09:03

robopielęgniarka Moxi firmy Dili-
gent Robotics. Co prawda nie będzie 
ona w  stanie całkowicie zastąpić 
żywych pielęgniarek, ale wyręczy je 
w przenoszeniu sprzętu medyczne-
go czy brudnych ubrań, co odciąży 
ich pracę, pozwalając skupić się na 
bardziej wymagających działa-
niach. Ponadto sprzęt ma dyspono-
wać wiedzą medyczną, dzięki której 
będzie mógł czuwać nad pacjentami 
znajdującymi się w izolatkach. 

W Chinach roboty wyszły też na 
ulice i wzbiły się w przestrzenie po-
wietrzne miast. Policyjne roboty 
w Szanghaju badają przechodniom 
temperaturę, a  także dezynfekują 
szpitale i dostarczają żywność oraz 
lekarstwa na oddziały objęte kwa-
rantanną. Prawdziwe apogeum wi-
dać jednak w wykorzystaniu dro-
nów. Na całym świecie używa się ich 
do patrolowania miejsc publicznych 
pod kątem większych zgromadzeń, 
weryfikacji przestrzegania kwaran-
tanny (zwłaszcza w wysokich bu-

dynkach), zdalnego pomiaru tempe-
ratury czy dostarczania zaopatrze-
nia spożywczego i medycznego na 
obszary objęte infekcją. Wiele tego 
typu urządzeń wyposażonych jest 
w głośnik, przez który nadawane są 
odpowiednie komunikaty

| Sztuczna inteligencja

Do walki z Covid-19 zaprzągnięto 
także sztuczą inteligencję – swoje 
systemy udostępniły takie koncerny 
jak Microsoft, Amazon czy Alibaba. 
Dzięki algorytmowi Alibaby możli-
we stało się wykrycie koronawirusa 
na podstawie skanów klatki piersio-
wej pacjenta w  ciągu 20 sekund. 
Człowiek musiałby poświęcić na tę 
samą czynność nawet pół godziny. 

Dzięki wykorzystaniu przez IBM, 
Nvidię i Oak Ridge Laboratory jed-
nego z najmocniejszych superkom-
puterów na świecie Summit udało 
się znacznie przyspieszyć prace nad 
szczepionką na wirusa. Co ciekawe, 

zaangażowanie 400 tys. internautów 
sprawiło, że w  ramach akcji Fol-
ding@home udało się osiągnąć dwu-
krotną moc obliczeniową komputera 
Summit – ich komputery po podłą-
czeniu do sieci udostępniały część 
swoich zasobów, dając w sumie moc 
rzędu 470 petaFLOPS. Została ona 
wykorzystana do wykonania symu-
lacji i obliczeń procesów zwijania się 
białka koronawirusa. Tak skompli-
kowanych działań przy użyciu su-
perkomputerów czy na podstawie 
big data nie byłby w stanie wykonać 
żaden człowiek, jednak to ostatecz-
nie od jego działań uzależniona jest 
wartość pozyskanych danych.

Chociaż skutki pandemii korona-
wirusa są tragiczne dla wielu ludzi 
i stanowią poważny cios dla gospo-
darki, to ludzie i maszyny robią, co 
w ich mocy, żeby przetrwać tę trud-
ną sytuację. Dziś jak chyba nigdy 
wcześniej potrzeba aktywnego 
współdziałania przemysłu, techno-
logii i ludzi.                                      MM
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Bezkadmowe kropki kwantowe
Opracowane przez firmę 
QustomDot kropki kwantowe 
poprawiają gamę kolorów 
i wydajność energetyczną wy-
świetlaczy, co może znaleźć 
zastosowanie m.in. w  ekra-
nach LCD i oświetleniu LED, 
a także w goglach VR/AR oraz 
smartwatchach i smartfonach.

Kropki kwantowe emitują 
inny kolor światła zależnie od 
rozmiaru – od czerwonego do 

niebieskiego. Uzyskanie odpo-
wiedniej barwy odbywa się 
poprzez kombinację kropek 
różnej wielkości. O przewadze 
technologicznej i atrakcyjności 
projektu QustomDot decyduje 
fakt, że opracowywane kropki 
kwantowe są nakładane bez-
pośrednio na diody LED. 
Umożliwia to konwersję świa-
tła na pożądany kolor. Poprzez 
nałożenie kropek kwantowych 

na LED zwiększa się również 
jasność i czystość kolorów, po-
prawie ulega też jakość obrazu 

oglądanego z różnych kątów 
widzenia.

Co ważne, kropki kwanto-
we QustomDot powstają bez 
użycia kadmu, a więc są bar-
dziej przyjazne dla środowi-
ska niż rozwiązania części 
konkurencji, która w  przy-
szłości może mieć z tego po-
wodu problem ze stosowa-
niem swoich technologii. 
vigo.ventures

Powstaje szyba fotowoltaiczna  
Firma ML System uzyskała pa-
tent na „moduł fotowoltaiczny 
o falowodowej transmisji świa-
tła o zwiększonej uniwersalno-
ści jego stosowania”. Przyzna-
na ochrona jest kolejnym waż-
nym krokiem na drodze do 
komercyjnego wdrożenia szy-
by z powłoką kwantową. 

Fotowoltaiczna szyba wyko-
rzystuje nanokrystaliczne pół-

przewodnikowe struktury ja-
ko konwertery fali elektroma-
gnetycznej. Dzięki temu zy-
skuje doskonałe parametry 
izolacyjności termicznej, ener-
getycznej, transmisji światła 
i  odbicia przy jednoczesnej 
funkcji generowania energii 
energetycznej. Zamienia ona 
szkodliwe promieniowanie IR 
(podczerwone) i UV (ultrafio-

letowe) w energię elektryczną. 
Wyróżnia się przy tym wyso-
ką transparentnością, dlatego 

może zastąpić standardową 
szybę z powłoką niskoemisyj-
ną, ograniczając nagrzewanie 
pomieszczeń o 80%, co odpo-
wiada obniżeniu temperatury 
w okresie letnim o 2°C w bu-
dynku. 

Szyba uzyskała również ho-
mologację do wykorzystania 
w oknach pojazdów.
www.mlsystem.pl

ABB i Microsoft pomagają 
produkować żywność 
Firma Norway Royal Salmon 
(NRS) jest producentem łososia 
– rocznie wytwarza w sposób 
zrównoważony ok. 70 tys. ton 
mięsa tej ryby. Od niedawna 
wykorzystuje technologię zdal-
nej detekcji obiektów do szaco-
wania biomasy i kontroli popu-
lacji ryb, odciążając tym samym 
swoich pracowników i obniża-
jąc ślad węglowy. Rozwiązanie 
wdrożyła firma ABB we współ-
pracy z Microsoftem.

Podwodne kamery rejestrują 
ruchy łososia w fermach odda-
lonych nawet kilka kilometrów 
od brzegu. Nałożony na obraz 
filtr wykorzystuje technologię 
sztucznej inteligencji i pozwala 
na automatyczny pomiar masy, 
rozmiarów i liczebności łososi 
pływających w wodzie. Moni-
toring populacji dostarcza wie-
le istotnych danych, a jednocze-
śnie umożliwia bezpieczniejszą 

i bardziej przyjazną dla środo-
wiska produkcję żywności wy-
sokiej jakości. Program pilota-
żowy wykazał, że NRS może 
zwiększyć wydajność i bezpie-
czeństwo pracowników, ponie-
waż nie muszą oni przebywać 
na otwartym morzu tak często 
jak dotychczas. Mniejsza liczba 
operacji na morzu przekłada 
się też na poprawę stanu czy-
stości wody.

Rozwiązanie wykorzystuje 
chmurę Microsoft Azure i plat-
formę ABB Ability, która za-
pewnia użytkownikowi dostęp 
do zasobów na każdym etapie 
procesu.
www.new.abb.com 

Energa będzie wytwarzać wodór
Centrum Badawczo-
-Rozwojowe im. Fa-
radaya Grupy Ener-
ga zrealizuje pro-
jekt badawczy dwu-
kierunkowej 
instalacji do pro-
dukcji wodoru. Mo-
że ona wpłynąć na 
zwiększenie efek-
tywności odnawialnych źró-
deł energii (OZE) i elastyczno-
ści pracy elektrowni.

Celem projektu jest opraco-
wanie i  konstrukcja układu 
wytwarzającego wodór z uży-
ciem pary technicznej power-
-to-gas (P2G). Taka instalacja 
może być kluczowym elemen-
tem układów do magazyno-
wania energii, wykorzystują-
cym energię nadmiarową, 
w szczególności pochodzącą 
z OZE o niestabilnym charak-
terze pracy (energia wiatro-
wa, słoneczna).

W ramach pro-
jektu przeprowa-
dzone będą prace 
badawczo-rozwo-
jowe zorientowa-
ne na prototypo-
wą instalację ze 
stosem rSOC, który 
w trybie elektroli-
zera uzyskuje 

sprawność powyżej 70%, 
a w trybie ogniwa paliwowego 
(SOFC) – 60%, co daje spraw-
ność ogólną procesu ok. 42%. 
Ogniwa elektrotechniczne pra-
cujące w trybie odwracalnym 
umożliwią poprawę elastycz-
ności pracy konwencjonalnych 
bloków energetycznych.

Prototypowa instalacja ma 
powstać w ciągu trzech lat. Je-
śli projekt spełni wszystkie 
założenia, konstrukcje tego 
typu pojawią się w kolejnych 
obiektach. 
media.energa.pl
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Gwarancja
Niezawodności

Jedyne na rynku BRAMY
z pakietem ThermoSet™

w standardzie 

ThermoSet to pakiet termoizolacyjny dołączany  
w standardzie do segmentowych bram przemysłowych  
z serii MakroPro 2.0. Gwarantuje on wyższą odporność 
bramy na warunki atmosferyczne, chroniąc budynek przed 
stratami ciepła.

Wzmocniona konstrukcja bramy MakroPro 2.0 w połączeniu 
z napędem elektrycznym wyposażonym w falownik 
gwarantuje płynną i niezawodną pracę przez lata. Gwarancja 
udzielana jest na 24 miesiące z możliwością wydłużenia  
do 60 miesięcy.

ThermoSetTM
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