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JAKUB KOŁAKOWSKI, ARIETA STASZAK-NOWICKA 
PRZYSZŁOŚĆ PRZEMYSŁU W KONTEKŚCIE KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 
 

W ostatnich latach wiele dyskutuje się na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość 

przedsiębiorstw i jakie działania należy podejmować, aby wyprzedzać rosnące potrzeby rynku. 

Podstawą działania jest praca w duchu innowacyjności, rozumiana w dwóch aspektach: 

pierwszym z nich jest innowacyjność technologiczna; szukanie nowych możliwości produkcji przy 

optymalizacji procesów, a co ważniejsze, tworzenie nowych rozwiązań, stawianie na nieznane. 

Drugim, równie ważnym ogniwem, jest innowacyjność kadrowa, rozumiana jako rozwój 

pracowników w obszarze kompetencji przyszłości.  

Przedstawiciele Odlewni Żeliwa „Śrem” widzą potrzebę pójścia ścieżką rozwoju dwutorowo, 

dlatego przyjęli zaproszenie do współpracy z Politechniką Poznańską w projekcie wspierającym 

doskonalenie szkolnictwa zawodowego.  

 
SMARTFOUNDRY.SOLUTIONS 
 

W codziennej działalności przedsiębiorstwa produkcyjne nieustannie stają przed 

wyzwaniami, które należy rozwiązywać tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe. 

Szczególnie dla odlewni ciśnieniowych, które opierają się na bardzo wymagających i 

wyrafinowanych procesach produkcyjnych, osiągnięcie maksymalnej wydajności produkcji 

jest niekończącym się zadaniem. Konsekwentny rozwój cyfryzacji w kierunku koncepcji 

Przemysłu 4.0 – pomaga odlewniom skuteczniej radzić sobie z tymi wyzwaniami i zwiększać 

elastyczność ich systemów produkcyjnych. smartfoundry.solutions firmy Oskar Frech GmbH 

und Co. KG to portfolio usług i rozwiązań dla indywidualnej digitalizacji odlewni 

ciśnieniowych.  

 
PIOTR LINKE 
SPEKTROMETRY W ODLEWNIACH METALI 
 



Analiza składu chemicznego topionego metalu w odlewniach jest istotnym elementem 

zapewnienia jakości odlewów. Artykuł przedstawia narzędzia  analizy instrumentalnej, które 

znajdują zastosowanie w odlewniach całego świata. Są to analizatory produkowane przez firmy 

Bruker i Spectruma i  oferowane w Polsce przez PIK-Instruments Sp. z .o.o. Szeroka oferta 

obejmuje nie tylko optyczne spektrometry emisyjne (OES), ale również analizatory węgla i siarki , 

analizatory ONH, oraz prawdziwie przenośne spektrometry XRF umożliwiające szybką kontrolę 

złomu. Oferowane wraz ze spektrometrami metody analityczne (kalibracje) są budowane są w 

oparciu o najlepsze z dostępnych na świecie certyfikowanych materiałów odniesienia. 

 
PRZEMYSŁ 4.0 POMOCNY W DOBIE PANDEMII 
 

Fabryka XXI wieku, zarządzana przez inteligentny system informatyczny, który samodzielnie steruje 

procesami produkcyjnymi, zapewniając jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo pracowników, 

również to spełniające warunki reżimu epidemicznego – to marzenie wielu przedsiębiorców 

zarządzających zakładami przemysłowymi. Od czego zacząć wprowadzanie Przemysłu 4.0 do 

przedsiębiorstwa? 

 
MARIUSZ HOLTZER 
BERYL – NOWA NORMA JAKOŚCI POWIETRZA OBOWIĄZUJĄCA W USA 
 
DOMINIKA KWAŚNIEWSKA-KRÓLIKOWSKA 
BENTONIT – SUROWIEC WIELU DZIEDZIN PRZEMYSŁU 
 

Bentonit jest wszechstronnym surowcem, który dzięki swoim właściwościom stosowany może 

być w wielu różnych branżach przemysłu. Początkowo znalazł zastosowanie w odlewnictwie, 

wiertnictwie – dziś jest to surowiec wykorzystywany m.in. w branży komponentów , 

kosmetycznej i rolniczej. Możliwość wzbogacenia go o nowe parametry rozszerza spectrum jego 

zastosowań oraz możliwości wykorzystania go w coraz to nowszych gałęziach przemysłu i życia 

codziennego. 

 
60. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ODLEWNICZA, PORTOROZ 2020, SŁOWENIA 16–18 
WRZEŚNIA 2020 
 
60. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „KRYSTALIZACJA I KRZEPNIĘCIE 
METALI 2020” 
 
ANDRZEJ BŁASZCZAK 
NOWE OBLICZE WARTY, WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKI SPOSOBEM NA REAKTYWACJĘ 
RZEKI 
 
FIRMY PRODUKCYJNE WALCZĄ Z KRYZYSEM I BRAKIEM ZAMÓWIEŃ. 30% MUSIAŁO 
ZREDUKOWAĆ ZATRUDNIENIE 
 

71% firm produkcyjnych zapowiedziało, że nie planuje zwiększać zatrudnienia w najbliższych 

miesiącach, a prawie 30% musiało już zredukować liczbę pracowników – wynika z badania 

Trenkwalder. Takie wyniki nie dziwią, gdy spojrzymy na dane o produkcji przemysłowej, która 



w kwietniu była o ponad 24%., a w maju o 17%. niższa niż przed rokiem. Trudna sytuacja jest np. 

w branży motoryzacyjnej, gdzie 39% firm przeprowadziło zwolnienia, a 61% obcięło 

wynagrodzenia. Jej poprawa potrwa co najmniej półtora roku. 


