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CZĘŚCIOWE OŻYWIENIE GOSPODARCZE WPŁYNĘŁO NA CENYŻELAZOSTOPÓW I METALI W GRUDNIU 2020 
 

Częściowe ożywienie gospodarcze w kilku regionach i zwiększony popyt w sektorach takich jak 

motoryzacyjny i AGD miały wpływ na grudzień. Jednym z metali, który doświadczył najwyższego wzrostu 

cen są płatki manganu. Podobną tendencję wzrostową można zaobserwować w przypadku cen 

żelazokrzemu.  

Indeks cen FeSi firmy Metalshub wzrósł w grudniu, jednak wzrost był bardziej umiarkowany. W styczniu 

ceny żelazokrzemu ustabilizowały się.  Podobnie było w przypadku cen żelazowanadu  

i żelazomolibdenu, które również wzrosły.  Rewaluacja euro w stosunku do dolara amerykańskiego przez 

cały grudzień napędzała wzrost notowań w dolarach dla stopów – indeksy Metalshub USD pokazały także 

wzrost cen odpowiednio dla żelazowanadu i żelazomolibdenu.  Na obu rynkach ceny były podgrzewane 

przez zwiększony popyt ze strony konsumentów oraz ciągłe podwyżki cen żelazostopów  

w Chinach. 

W przeciwieństwie do innych żelazostopów, ceny niskowęglowego żelazochromu i wysokowęglowego 

żelazomanganu na platformie Metalshub w grudniu poruszały się ruchem bocznym. Obie kategorie 

wykazały równowagę między popytem a podażą, chociaż rosnący popyt wspierał um iarkowany wzrost 

cen w 2021 roku. 

 

PIOTR ZIÓŁKOWSKI 
BARIERY CYFROWEJ TRANSFORMACJI 
 
Śledząc media poświęcone przemysłowi widzimy kroczących  

w awangardzie Przemysłu 4.0 dostawców innowacyjnych technologii i zakłady przemysłowe z sukcesem 

przechodzące cyfrową transformację. Można odnieść wrażenie, że technologie Industry 4.0 są już 

powszechnie znane i ogarnęły cały świat przemysłu. 

Z drugiej strony, w badaniach przeprowadzonym przez Deloitte, czy przez serwis Inżynieria i 

Utrzymanie Ruchu widać, że znaczna część zakładów przemysłowych w Polsce jeszcze nie rozpoczęła 



cyfrowej transformacji. Wiele firm dostrzega potencjalne korzyści, planuje przeznaczenie budżetu na 

wdrożenia  

i opracowuje strategie. Plany te jednak często spalają na panewce, masa pracy koncepcyjnej trafia do 

kosza, a dostawcy odchodzą pozostawiając lekką konsternację po przeprowadzonym pilotażu, z 

którego właściwie nic nie wynikło. Wśród ankietowanych powtarzają się odpowiedzi wskazujące 

bariery utrudniające rozpoczęcie cyfrowej transformacji.  

 

KRZYSZTOF REGULSKI  
EKSPLORACJA DANYCH I UCZENIE MASZYNOWE W ASPEKTACH POZYSKIWANIA WIEDZY O PRODUKCJI I 
PRZETWARZANIU METALI NA POTRZEBY PRZEMYSŁU 4.0 
 
Metodyka automatycznego odkrywania wiedzy o procesach wytwarzania i przetwarzania metali 

obejmuje problemy związane z (1) akwizycją danych i integracją ich w aspekcie dalszej eksploracji, (2) 

doborem i adaptacją metod uczenia maszynowego – indukcji reguł, predykcji zmiennych ilościowych i 

jakościowych, (3) formalizacją wiedzy w odpowiednich reprezentacjach: regułowej, zbiorów 

rozmytych, zbiorów przybliżonych czy wreszcie logiki deskrypcyjnej oraz (4) integracją wiedzy w 

repozytoriach opisanych modelami semantycznymi czyli ontologiami. Autor przedstawił możliwość 

osiągnięcia równowagi pomiędzy wygodą użytkowania a precyzją w przypadku pozyskiwania wiedzy z 

małych zbiorów. Badania wykazały, że drzewa decyzyjne są wygodnym narzędziem odkrywania wiedzy 

i dobrze radzą sobie z problemami silnie nieliniowymi,  

a wprowadzenie dyskretyzacji poprawia ich działanie. Zastosowanie metod analizy skupień umożliwiło 

też wyciąganie bardziej ogólnych wniosków, przez co udowodniono tezę, że granulacja informacji 

pozwala znaleźć wzorce nawet w małych zbiorach danych. Opracowano w ramach badań procedurę 

postępowania w analizie małych zbiorów danych eksperymentalnych dla modeli multistage, 

multivariate & multivariable, co może w znacznym stopniu uprościć takie badania w przyszłości.  

 

COLIN POWELL 
ZWIĘKSZENIE POWTARZALNOŚCI WŁAŚCIWOŚCI ODLEWÓW ŻELIWNYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE BRAKÓW 
ODLEWNICZYCH DZIĘKI ZASTOSOWANIU SPRZĘTU DO ANALIZY TERMICZNEJ FERROLAB *V 
 
Produkcja odlewów z żeliwa wysokojakościowego wymaga dużej powtarzalności właściwości 

fizykochemicznych ciekłego żeliwa. Jakość płynnego żeliwa zależy nie tylko od jego składu chemicznego, 

ale także od jego stanu fizykochemicznego oraz zdolności do zarodkowania.  

Analiza termiczna zapewnia szybki i opłacalny sposób oceny zdolności do zarodkowania ciekłego żeliwa, 

zapewniając, powtarzalność produkcji. W tym artykule opisano proste i niezawodne urządzenie – sprzęt do 

analizy termicznej FERROLAB V firmy Foseco. Ponadto przedstawiono sposoby użycia tego urządzenia w 

odlewni Romi w Brazylii do sprawdzania, regulacji i rejestrowania stanu fizykochemicznego żeliwa. 

 



RÖSLER TUNEUP: MODERNIZACJA DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW ŚRUTOWNIC. ZNACZĄCA POPRAWA 
WYDAJNOŚCI, UNIWERSALNOŚCI MASZYN, JAKOŚCI I ZUŻYCIA ENERGII 
 
Inwestycja w nową maszynę nie musi być koniecznością, jedynie alternatywą! Dział TuneUp firmy Rösler, 

specjalizujący się w modernizacji śrutownic dowolnej marki, oferuje kompletny program modernizacji 

istniejących urządzeń. Modernizacja techniczna, dostosowana do indywidualnych wymagań klientów, 

pozwala nie tylko na zwiększenie wydajności, ale także na poprawę jakości, dostępności sprzętu i 

efektywności energetycznej. Oczywiście pomaga to również obniżyć koszty eksploatacji i dostosować 

urządzenia do najnowszych standardów technicznych. Wstępna, wiążąca kalkulacja zwrotu  

z inwestycji zapewnia indywidualnym klientom wysokie bezpieczeństwo takiej inwestycji. 

 

MTM MODELE Sp. z o.o. 
 
MTM MODELE Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Bodzanowie koło Wieliczki. Firma działa nieprzerwanie 

od 2009 roku specjalizując się od samego początku w produkcji wielkogabarytowych modeli 

odlewniczych. Wszystkie modele produkowane są w technologii CNC z użyciem oprogramowania NX. 

Możliwości produkcyjne pozwalają na wykonanie kompletu modelowego w  każdej klasie dokładności 

oraz dowolnym zakresie wymiarowym. Firma posiada w swojej ofercie modele drewniane, ze sklejki, 

żywic, laminatów, aluminium, a także styropianu. Wszyscy członkowie kadry kierowniczej są 

absolwentami Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie. W listopadzie 2020 zakończono rozbudowę hali 

produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym. Aktualna łączna powierzchnia zakładu wynosi 3050 m 2. Park 

maszynowy nowego zakładu został rozszerzony o wielkogabarytową pięcioosiową frezarkę CNC 

o wymiarach 12000 x 4500 x 1800 mm, a także trzy inne frezarki CNC o przestrzeni roboczej 5000 x 

2200 x 1200 mm (5 osiowa)/3100 x 2100 x 1000 mm (5 osiowa)/1600 x 1000 x 500 mm (3 osiowa). 

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy z branży odlewniczej oraz klientów indywidualnych 

skoncentrowanych na wysokojakościowym produkcie wykonanym w technologii CNC.  

 
ROZWÓJ OSOBISTY I KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW 
 
Najważniejszą umiejętnością dla inżyniera, który chce tworzyć jest kreatywność i  niespokojny umysł. 

Otwartość jest motorem napędowym do działania. Tymi słowami powitał gości Forum Inżynierów 

Przyszłości prof. Dariusz Łydżba, Prorektor ds. współpracy Politechniki Wrocławskiej, podkreślając, że 

często kluczowym rozwiązaniem dla każdego inżyniera jest wyjście poza schematy oraz szukanie 

odpowiedzi nieoczywistych, które nieraz mogą okazać się przełomowymi odkryciami. Podczas forum 

odbyło się wiele wystąpień i paneli dyskusyjnych, podczas których eksperci z  różnych dziedzin, szukali 

odpowiedzi na pytania, dotyczące sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Poprzez wspólną rozmowę i 

wymianę doświadczeń, spróbowaliśmy określić, jakie umiejętności i kompetencje będą niezbędne do 

osiągnięcia sukcesów zawodowych oraz jakich nowych branż i rozwiązań technologicznych możemy się 

spodziewać za 5, 10, 15 lat.  


