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MENAGEMENT IN FOUNDRY  
Partial economic recovery impacted ferroalloys prices in December 2020 
 
DIGITALIZATION   
Digital transformation barriers 
/P. Ziołkowski/ 
 
INDUSTRY 4.0. 
Eksploracja danych i uczenie maszynowe w aspektach pozyskiwania wiedzy o 
produkcji i przetwarzaniu metali na potrzeby Przemysłu 4.0 
/K. Regulski/ 
 
PRODUCTION & TECHNOLOGY  
Zwiększenie powtarzalności właściwości odlewów żeliwnych oraz zmniejszenie 
braków odlewniczych dzięki zastosowaniu sprzętu do analizy termicznej Ferrolab* V  
/C. Powell/ 
  
Rösler TuneUp: Retrofit for all brands of shot blasting equipment. Significant 
improvement of productivity, machine availability, quality and energy consumption 
 
PROMOTION  
MTM MODELE Sp. z o.o.  
 
MENAGEMENT IN FOUNDRY 
Rozwój osobisty i kształcenie inżynierów 
 
NEWS  
European Foundry Industry Sentiment, December 2020: European foundries close 
the crisis year with a cautiously positive signal 
  
Significant increase of scrap prices burdens foundry industry 
 

Global Foundry – how the industry has changed in the time of the epidemic  
Interview with General Secretary of World Foundry Orgazniation (WFO)  
 
Ponowne przełożenie terminu World Foundry Summit 
 



Pandemic as seen by Polish entrepreneurs – how the foundry industry is dealing with 
COVID-19 
 
Interview with the President of the Management Board of Odlewnie Polskie SA and 
the President of the Management Board of Odlewnia Silum Sp. z o.o. 
 
Interview with the President of the Management Board of Hüttenes-Albertus Polska 
Sp. z o.o. 
 
Interview with the President of the Management Board of KPR Prodlew-Kraków Sp. z 
o.o 
 
Interview with Director of the MTP Sp. o.o. Product Group  
 
Szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
 
Volkswagen Poznań pomaga poznańskiemu szpitalowi w walce z Covid-19 
 
Volkswagen Poznań z tytułem Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej 
 
Polska Grupa Odlewnicza ma zniknąć z giełdy 
 
Prototyp na potrzeby małoseryjnej produkcji: obudowa napędu elektrycznego wprost 
z drukarki 3D 
 
W Odlewni Kutno uruchomiono nową stację przerobu mas i system sterowania 
zalewarek linii formierskich 
 
Nowość na rynku – opłata mocowa. To dopiero będzie Przemysłowa Jesień 
 
TARGI METEF nowe daty TARGI METEF 2021 odbędą się w dniach 10–12 czerwca 
2021 w Bolonii  
 
Inżynieria autonomiczna pomaga osiągać założone cele podczas odlewania 
niskociśnieniowego  
 
STOP NEWS  
 
OBITUARIES 
Zdzisław Samsonowicz (1923–2020) 


