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TADEUSZ FRANASZEK 

85-LAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TECHNICZNEGO ODLEWNIKÓW POLSKICH 

Jubileusz 85-lecia Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich zaznaczony zostanie 
wydaniem z tej okazji Monografii.  
Niniejszy artykuł prezentuje krótkie zestawienie najważniejszych dat, wydarzeń i osób, które 
zbudowały historię Stowarzyszenia na przełomie 85 lat działalności i tych, które tworzą ją do dnia 
dzisiejszego.  
 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE CEN ŻELAZOSTOPÓW 

Wzrost cen w większości segmentów towarowych na światowym rynku żelazostopów był 
kontynuowany w październiku, jednak tempo wzrostu cen zmniejszyło się po raz pierwszy od wielu 
miesięcy. 
Postpandemiczne ożywienie w globalnej produkcji stali wyczerpało się w IV kw. 2021. Według 
worldsteel, w pierwszych 9 miesiącach tego roku światowa produkcja stali wzrosła. We wrześniu 
znowu spadła, czego główną przyczyną mogą być Chiny – główny motor napędowy światowego 
rynku stali. Z kolei generalnie dobre wyniki w Niemczech, USA i Japonii nie mogły poprawić 
globalnego obrazu. 
 

ZAPOWIEDŹ EUROGUSS 2022: BOGATA OFERTA  I PROGRAM TOWARZYSZĄCY W 

CZTERECH PAWILONACH WYSTAWIENNICZYCH 

EUROGUSS, międzynarodowe targi odlewnictwa ciśnieniowego, procesów i produktów, wyjątkowe 
wydarzenie i spotkanie rozpoczynające nowy rok dla przemysłu odlewniczego. Po dwóch burzliwych 
latach sektor odlewnictwa ciśnieniowego ponownie spotka się w Exhibition Centre w Norymberdze  
w dniach 18–20 stycznia 2022 r. 
Około cztery miesiące przed rozpoczęciem wydarzenia zarezerwowana została już powierzchnia 
stoisk stanowiąca ponad 90 procent dostępnej powierzchni wystawienniczej. W czterech halach 
zostanie zaprezentowana szeroka oferta i różnorodność branży, która obejmie maszyny i 
urządzenia, procesy, produkcję narzędzi i form, odlewnie oraz technologie towarzyszące. 
EUROGUSS uzupełnia obszerny program towarzyszący, który obejmuje konkursy, prezentacje oraz 
Niemiecki Kongres Odlewnictwa. 
 

FILTRACJA POWIETRZA W PROCESACH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 

Artykuł prezentuje proponowane przez firmę Menegon rozwiązania do pochwytywania i filtracji 
lepkich aerozoli powstających  
w procesach odlewania ciśnieniowego aluminium. Omówiono autorską koncepcję okapów oraz 
proponowane i promowane technologie filtracji. Artykuł uwzględnia również branżową listę 
referencyjną. 
Energy-I-System – inteligentne narzędzie planowania produkcji i zarządzania energią w zakładach 
odlewniczych. 



MARIOLA SAWCZUK, DAWID LASEK, DAMIAN KUREK 

ENERGY-I-SYSTEM – INTELIGENTNE NARZĘDZIE PLANOWANIA PRODUKCJI I 

ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W ZAKŁADACH ODLEWNICZYCH 

MODUS Sp. z o.o. przedstawi, z punktu widzenia audytora i doradcy ograniczającego koszty 
zużycia energii, analizę trudnej sytuacji w jakiej obecnie znajdują się polskie zakłady energochłonne. 
Związane jest to z szalejącymi cenami energii elektrycznej, gazu oraz surowców. Przedstawione 
zostaną przykładowe rozwiązania zaradcze w postaci dostępnych mechanizmów wsparcia oraz 
opłacalnych technologii ograniczających koszty. Szczególny nacisk zostanie położony na 
przedstawienie inteligentnego narzędzia Energy-I-System rozwijanego przez firmę. Celem systemu 
jest maksymalna redukcja kosztów w zakładach energochłonnych, poprzez lepsze zarządzanie 
źródłami energii, skorelowane z wykorzystywaniem zmienności obciążenia i cen energii w czasie. 
Energy-I-System optymalizuje plan produkcji nie tylko uwzględniając priorytety zamówień i 
optymalne obciążenie środków produkcji, ale również  bierze pod uwagę koszty energii. Zarysowany 
zostanie także plan UE w ramach ‘fit for 55’ i wskazówki jak się do niego przygotować. 
 
MAREK SKOWRON 

OBELISK BUDOWY TRAKTU BRZESKIEGO (POMNIK PRACY) 

W artykule przedstawiona została historia żeliwnych obelisków odsłoniętych w 1825 r. dla uczczenia 
budowy Traktu Brzeskiego – pierwszej drogi bitej w Królestwie Polskim. Łączyła ona Królestwo  
z cesarstwem rosyjskim i miała wielkie znaczenie nie tylko militarne, ale przede wszystkim 
handlowe. Inicjatorem wzniesienia obelisków, istniejących do dzisiaj w Warszawie i Terespolu, był 
ówczesny minister stanu Stanisław Staszic. Przedstawione zostały parametry techniczne obelisku. 
Opisane zostały także ozdobne elementy obelisku, w tym pamiątkowe przedmioty dołączone do 
kamienia węgielnego, płyty przedstawiające poszczególne etapy budowy drogi oraz medaliony. 
 

JERZY JÓZEF SOBCZAK, PIOTR DUDEK 

AKTUALNY STAN ODLEWNICTWA NA TLE GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. POSTCOVIDOWE 

PROGNOZY 

Rok 2020 został globalnie zdominowany przez pandemię zakaźnej choroby COVID-19, wywołanej 
przez koronawirusa SARS-CoV-2. Świat w okresie powojennym przeżył swój największy kryzys, 
który jeszcze nie został przezwyciężony w roku 2021. Pandemia opóźniła także zmiany strukturalne, 
istotne dla przyszłościowych wyzwań dla przemysłu odlewniczego. W artykule przedstawiono 
zmiany i tendencje w globalnej produkcji odlewów (zwłaszcza z metali nieżelaznych), w zestawieniu 
z danymi statystycznymi zmian istotnych wskaźników gospodarczych, takich jak PKB, PIM, poziom 
inflacji,  
a także sytuację na rynku pracy zarówno w Europie, jak i w USA.  
 

KATARZYNA LISZKA 

NASTROJE W POLSKIM ODLEWNICTWIE – STAN PO III KWARTALE 2021 

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich po raz kolejny przeprowadziło badanie 
statystyczne dotyczące funkcjonowanie polskiego odlewnictwa w czasie pandemii. Na ich podstawie 
przygotowany został raport o nastojach panujących w polskich odlewniach, obrazujący ich obecny 
poziom produkcji, zagrożenia i problemy oraz perspektywy i przewidywania na najbliższe miesiące 
i lata. Przedstawione wyniki mogą być pomocne przy tworzeniu planów i strategii w odlewniach na 
kolejne miesiące i lata. 
 

SPRAWOZDANIE Z 61. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 

„KRYSTALIZACJA I KRZEPNIĘCIE METALI 2021” 

 



XVII KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA KOMITETU METALURGII POLSKIEJ AKADEMII 

NAUK METALURGIA 2020 

X SEMINARYJNE SPOTKANIE POLSKICH UŻYTKOWNIKÓW MAGMASOFT® 

 

25 LAT W DOBREJ FORMIE 

 

 
 


