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Szczęście w nieszczęściu
Niemały wzrost ciśnienia zafundowało mi włączenie kilka tygodni temu
ulubionej stacji radiowej. W sobotni poranek natrafiłem na audycję, w której grono polityków omawiało plany dotyczące reformy szkolnictwa. Wsłuchiwanie się w wypowiedzi naszych wybrańców zazwyczaj jest ryzykownym
zajęciem, nie inaczej było i tym razem.
Jeden z gości audycji wspominał właśnie o swoim okresie edukacji i przekonywał, że
niezależnie od tego jakie zamieszanie wprowadzi kolejna zmiana w systemie kształcenia i tak młodzież ma teraz lepiej. „Za moich czasów – wspominał polityk – nie
było wyboru. Połowa grupy trafiała do liceum, a druga do technikum. Ja miałem to
szczęście, że wylosowałem liceum…”
Oto, Szanowni Czytelnicy, co nasi rządzący sądzą o wyborze technikum jako drogi kariery zawodowej. Ponieważ choroby układu krążenia są dość częste w mojej rodzinie,
z obawy przed wylewem szybko wyłączyłem radio. Tym samym nie dowiedziałem
się nawet, kto był autorem tej wypowiedzi i jaką opcję polityczną reprezentuje ów polityk. Nie sądzę jednak, aby miało to jakiekolwiek znaczenie. Zapaść, w jakiej znajduje
się aktualnie szkolnictwo zawodowe, to efekt zaniedbań wszystkich ekip rządzących
od chwili rozpoczęcia transformacji ustrojowej.
Tymczasem ostatnie lata to wysyp inwestycji produkcyjnych w Polsce. W 2016
roku szereg sektorów przemysłu zgłasza dwucyfrowy wzrost zapotrzebowania na
pracowników, zaś bezrobocie spada z miesiąca na miesiąc. Ponieważ coraz częściej przy fabrykach powstają centra badawczo-rozwojowe, rośnie tez ilość ofert
pracy dla inżynierów.
Szczęściem w nieszczęściu jest to, że firmy produkcyjne, widząc problem, same wzięły się do roboty i jak grzyby po deszczu powstają nowe kierunki (na wielu etapach
edukacji), nakierowane dokładnie na potrzeby pracodawcy. Zdrowy rozsądek wykazują też szkoły, wyższe uczelnie oraz lokalne władze, które włączają się w te inicjatywy.
Podczas nadchodzącej konferencji Manufacturing Summit przedstawimy dobre praktyki w tym obszarze i podyskutujemy o możliwościach rozwoju tych działań.
Jak jednak przekonać młodego człowieka, aby wybrał technikum, a nie liceum, skoro
od wybrańca narodu słyszy, że taka droga, to nieszczęście? Pozostaje tylko mieć nadzieję, że młodzież ma tyle rozsądku, aby wiedzieć, że ważniejszy od głosu polityków
jest głos biznesu.
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Witold Zygmunt
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Branża motoryzacyjna zalicza się do czołówki,
jeżeli chodzi wdrażanie innowacyjnych
technologii w fabrykach.
Choć kojarzy ona nam
się głównie z szerokim
zastosowaniem robotów,
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Wszyscy najwięksi teoretycy systemów produkcyjnych
cenili ideę przepływu – koncepcję pozostawania
w ciągłym, zaplanowanym ruchu. Podobnie postępowali
giganci przemysłowi, którzy stworzyli z sukcesem
kopiowalne do dnia dzisiejszego systemy zarządzania
oraz fundamenty ładu korporacyjnego.

s. 42
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Elektryczne sukcesy Solarisa
Dużo dobrych wieści nadeszło latem
z podpoznańskiego Bolechowa. W lipcu Solaris i JBM Auto ogłosiły zawiązanie spółki Joint Venture. Będzie ona
produkować w Indiach hybrydowe
i elektryczne autobusy, oparte na pojazdach z podpoznańskiego Bolechowa.
Już w lutym, na targach Auto Expo, zaprezentowano miejski elektryczny autobus JBM Solaris Ecolife. Pojazd korzysta
z technologii znanych z modelu Urbino III
generacji - przeboju polskiego producenta.
Nowa spółka ma zająć się produkcją tego
pojazdu. Ecolife ma występować w wersjach 9- i 12-metrowej i wyposażony został
w baterie litowo-jonowe.
Tymczasem w Europie Solaris odnotował największy sukces w historii polskiego przemysłu motoryzacyjnego.
Nowy Solaris Urbino 12 E lectric zostały
wybrany najlepszym autobusem miej-

skim roku 2017. Elektryczny pojazd został wyposażony w baterie o pojemności
240 kWh. W autobusie zamontowano
dwa systemy ładowania: z wykorzystaniem pantografu, np. w trakcie postoju
na przystankach, lub poprzez złącze typu
plug-in z ładowarki znajdującej się na zajezdni autobusowej.
- Udowodniliśmy, że autobusy elektryczne naszej marki są dojrzałymi, a jedno-

cześnie niezwykle innowacyjnymi produktami, które z powodzeniem mogą
być wykorzystywane w nowoczesnym
i zrównoważonym transporcie miejskim.
Ta prestiżowa nagroda jest wynikiem
wspaniałej pracy zespołowej wszystkich
pracowników Solarisa, ale także naszych
dostawców oraz partnerów, z którymi
rozwijamy nasze produkty - powiedział
dr Andreas Strecker, prezes Solarisa. ■

Prasy przemysłowe firmy Mäder Pressen GmbH

Automationstechnik Sp. z o. o. jest
wyłącznym partnerem techniczno-handlowym niemieckiej firmy Mäder
Pressen w Polsce i posiada w swojej
ofercie szeroki wybór pras przemysłowych (ręcznych, pneumatycznych, hydropneumatycznych), standardowych
systemów oprzyrządowania (Press &
Tool Concept) oraz wiele różnych typów sterowań do oferowanych pras.
Prasy Mäder znajdują zastosowanie
w wielu gałęziach przemysłu i służą m.in.

ergonomiczna konstrukcja. Zakres sił nacisku pras: od 30 N do 100 kN.
Zarówno prasy ręczne jak i pneumatyczne oraz hydropneumatyczne mogą zostać
wyposażone w systemy czynnej kontroli
procesu (pomiar siły i/lub drogi). W zależności od typu urządzenia oraz sterowania
(TPC ForceMaster/TPC Midi) prasy Mäder
znajdują zastosowanie zarówno w półautomatycznych jak i zautomatyzowanych
procesach produkcyjnych. ■

do montażu, zaciskania, wykrawania, gięcia, nitowania, cięcia czy klejenia. Prasy
Mäder charakteryzuje wysoka jakość,
precyzja wykonania, niezawodność oraz

Automationstechnik Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków
Tel.: +48 12 263 77 55
Fax: +48 12 263 77 56
biuro@automationstechnik.pl
www.automationstechnik.pl

Zmiany w zarządzie BPSC SA
Aktualności
Xxxx
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W związku z podjęciem w ubiegłym roku przez prezesa Ignacego
Miedzińskiego i prezesa Franciszka
Szwedę decyzji o niekandydowaniu
do zarządu BPSC SA nowej kadencji,
Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa zarządu Rafała Orawskiego, dotychczasowego wiceprezesa ds. finansowych.
Pozostali członkowie zarządu: Barbara
Górecka oraz Andrzej Morawski pozostają na swoich dotychczasowych stano-

Logistyka Produkcji

wiskach. Prezes Miedziński będzie nadal
wspierał obecny zarząd w roli doradcy.
Rafał Orawski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach, uzyskał również tytuł Executive
MBA na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 13 lat związany z BPSC SA, początkowo na stanowisku głównego księgowego, później dyrektora finansowego.
Ostatnie 7 lat pełnił obowiązki wiceprezesa zarządu ds. finansowych. ■

www.logistyka-produkcji.pl

Produkcja Made in Poland
– jak uczynić ją opłacalną?
29 września Kielce 13 października Rzeszów
O optymalizacji i uelastycznieniu produkcji, rozliczaniu
jej kosztów, presji płacowej i rotacji…
Porozmawiaj w gronie ekspertów i przedsiębiorców!
Wymień doświadczenia, zainspiruj się dobrymi praktykami!

Cykl bezpłatnych śniadań biznesowych dla kadry zarządzającej i szefów produkcji.
Już wkrótce kolejne miasta!

Zarejestruj się: www.ProdukcjaMadeInPoland.pl
Partner cyklu:

Patroni medialni:

Sanok Rubber
Company przejął
chińskiego rywala

Chińskie świetlówki z Opola
Hongbo Clean Energy Europe Sp. z o.o.,
spółka córka chińskiego producenta
świetlówek LED, po podpisaniu umowy
o budowie fabryki w Opolu rozpoczęła
rekrutację pracowników. Poszukiwani
są także inżynierowie, gdyż Hongbo
chce prowadzić w Polsce prace badawczo-rozwojowe.
Po kilku miesiącach przygotowań inwestycja firmy Hongbo Group z chińskiej prowincji Fujian osiągnęła pierwszy kluczowy etap.
Deklaracja inwestycyjna podpisana została
pomiędzy Gminą Opole i Hongbo Group 23
lipca. Od tamtej pory zespół przygotowawczy złożony z menedżerów, inżynierów i tłumaczy z Chin pracuje w Opolu.
Nowo powstała spółka Hongbo Clean Energy
Europe Sp. z o.o. planuje budowę zaawansowanego technologicznie kompleksu produkcyjno-badawczego nastawionego na wytwarzanie
czystych nośników energii w trzech etapach,
o łącznych nakładach inwestycyjnych w wysokości 100 milionów dolarów.
Budowa pierwszego zakładu produkcyjnego w Opolu rozpocznie się pod koniec tego
roku, a produkcja w połowie przyszłego

roku. Szacunkowa liczba pracowników zatrudnionych w zakładzie wyniesie ponad
100 osób. Hongbo jest głównym dostawcą
dla IKEI i zdecydowała się zainwestować
w Polsce, by poszerzyć rynek zbytu na
swoje produkty w Europie.
Dodajmy, że w Opolu funkcjonuje już
zakład produkujący żarówki LED, które
oświetlają między innymi Wieżę Piastowską. Firma Auto Power Electronic, ze
100% polskim kapitałem, z powodzeniem
wprowadza swoje nowoczesne i trwałe
produkty na rynek ekologicznych i ekonomicznych źródeł światła. ■

Sanok Rubber Company 1 sierpnia przejął kontrolę nad Qingdao Meteor Rubber & Plastics
(QMRP). Podkarpacka firma dzięki inwestycji w Chinach przyśpiesza globalną ekspansję.
QMRP zajmuje się produkcją i sprzedażą na rynku chińskim uszczelnień
karoserii samochodowych i uszczelnień do okien oraz do urządzeń przemysłowych. Sanockie przedsiębiorstwo już wcześniej dysponowało 20
procentami akcji firmy. Taki pakiet
posiadał bowiem Draftex Automotive GmbH, zakupiony dwa lata temu
przez Sanok Rubber Company.
Sanok Rubber Company (dawniej
Stomil Sanok) odkupił pozostałe 80
procent od amerykańskiego koncernu
SIDA Corp. Tym samym polska firma
zyskała doskonały dostęp do kluczowego rynku, przejmując infrastrukturę produkcyjną oraz sieć handlową. ■

Big Data w przemyśle
Wydawnictwo Naukowe PWN wzbogaciło swoją ofertę
o nową pozycję dla środowiska produkcji. Wydawnictwo
Eurologistics objęło publikację swoim patronatem medialnym i poleca uwadze czytelników.
„Big Data w przemyśle. Jak wykorzystać analizę danych do
optymalizacji kosztów procesów?” to książka napisana przez
dr Hyunjoung Lee z Instytutu Zielonej Technologii Uniwersytetu Yonsei (Korea Płd.) i dr Il Sohn z Wydziału Inżynierii
Materiałowej Uniwersytetu Yonsei.
Najnowsza książka dotycząca Big Data przedstawia zastosowanie
tego narzędzia analitycznego w przemyśle. Prezentuje rozwiązania, które coraz szerzej będą stosowane w coraz większej liczbie
firm z różnych gałęzi gospodarki, również w przemyśle (np. zgodnie z badaniami firmy Gartner w 2020 r. aż 80% procesów biznesowych w firmach będzie oparte na Big Data!). W książce skoncentrowano się na tym, jak firmy, używając tej metodologii, mogą

wyodrębniać i poddać analizie
tylko najważniejsze dla siebie
informacje – takie, które pozwolą zbudować lub utrzymać przewagę konkurencyjną. Zawierając
w sobie liczne „case studies”, np.
z przemysłu stalowego i innych,
książka oferuje praktyczny przewodnik, który umożliwi czytelnikowi zrozumienie w przystępny
sposób analizy Big Data.
Nacisk w książce położony jest
m.in. na: metodologię analizy sieci – zbierania danych, przetwarzania i ich interpretacji. Przedstawiono wykorzystanie w praktyce programów: UCINET, NetMiner, R, NodeXL, Gephi. ■

Biedronka rozpoczyna produkcję
Aktualności
Xxxx
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Jeronimo Martins Polska, właściciel
sieci sklepów Biedronka, zainicjował
nowy etap działalności. Gigant handlu w Polsce rozpoczął własną działalność produkcyjną.
Jeronimo Martins Polska, do tej pory korzystający wyłącznie z produktów swoich
dostawców, uruchomia fabrykę zup gotowych do spożycia. „Zupy z Naszej Kuchni”
będą sprzedawane na wyłączność w sklepach Biedronka. W procesie produkcji
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wykorzystano innowacyjne rozwiązania,
w tym proces szybkiego schładzania, który pozwala zachować kilkudniowy okres
przydatności do spożycia, bez stosowania
konserwantów.
Jeronimo Martins Polska zainwestowała w projekt już ponad 30 mln zł. Zakład
produkcyjny ulokowano w Parzniewie k.
Warszawy. Wcześniej, w 2014 r., Biedronka uruchomiła tam już centrum regionu
i centrum dystrybucyjne. Dzięki nowej

inwestycji w zakład produkcyjny, stworzono miejsca pracy dla ok. 40 osób. Tym
samym spółka JMP, zatrudniająca dotąd
ponad 55 tys. osób, poszerzyła grono pracowników o nową grupę specjalistów.
Pierwsza partia produktów trafiła do
sprzedaży 10 sierpnia br. w warszawskich
sklepach Biedronka. Stopniowo liczba placówek, w których oferowane będą własne
produkty Jeronimo Martins Polska, będzie się zwiększać. ■

www.logistyka-produkcji.pl

Jochen Müller pokieruje Dachser Air & Sea Logistics
Jochen Müller, doświadczony menedżer logistyczny, wkrótce dołączy
do kadry zarządzającej Dachser jednego z największych operatorów
logistycznych na świecie. 1 stycznia
2018 roku przejmie on od Thomasa
Reutera stanowisko dyrektora operacyjnego (COO) dywizji Dachser
Air & Sea Logistics.
Okres przejściowy, podczas którego Jochen Müller będzie odpowiedzialny za
wybrane projekty, rozpoczął się 1 października br. Thomas Reuter pozostanie
w zarządzie Dachser do końca 2017 roku,
po czym przejdzie na emeryturę.
Jochen Müller, urodzony w 1964 roku
w niemieckim Worms, w 2011 roku dołączył do zarządu Schenker Deutschland
AG, gdzie był odpowiedzialny za fracht

lotniczy i sprzedaż w obszarze Air & Sea
w Europie Środkowej, a także za globalne usługi logistyczne związane z targami
i imprezami sportowymi. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu brytyjskiej
organizacji krajowej Schenker, odpowiadając za usługi transportu lądowego, powietrznego i morskiego, jak również za
obsługę targów i wystaw.
- Jochen Müller jest świetnym menedżerem i ekspertem logistycznym z szerokim
doświadczeniem w transporcie lotniczym
i morskim, jednak dobrze zna także wymogi i procedury transportu lądowego
– mówi Bernhard Simon, CEO Dachser. Jako dyrektor operacyjny Air & Sea Logistics i przyszły członek zarządu Dachser,
Jochen Müller będzie budować dalej to, co
do tej pory osiągnął Thomas Reuter. ■

Grupy Azoty stworzy Centrum badawczo-rozwojowe
Grupa Azoty stawia na własne Centrum badawczo-rozwojowe w Tarnowie. Podpisana w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju
a Grupą Azoty umowa na finansowe
wsparcie kwotą 20 mln zł budowy
Centrum rozpoczyna realizację tego
projektu.
Całkowita wartość projektu wynosi blisko 88 mln zł. Uzyskana dotacja
w ramach działania „Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój stanowi blisko 30 proc. kosztów
kwalifikowanych projektu.
- Kluczowym celem Centrum Badań
i Rozwoju w Tarnowie będzie zbudowanie przewag konkurencyjnych opartych
na wiedzy, co umożliwi podniesienie
poziomu innowacyjności oferowanego przez nas portfela produktów oraz
posiadanych technologii – komentuje Mariusz Bober, prezes Grupy Azoty.

– Zawarta z Ministerstwem Rozwoju
umowa na finansowe wsparcie Centrum
zbliża nas do tego celu.
Zakres projektu obejmuje budowę nowego budynku laboratoryjno–biurowego wraz z halą półtechnik oraz zakup
niezbędnego wyposażenia i sprzętu badawczego oraz oprogramowania. Zgod-

nie z realizowaną strategią na cele badawczo-rozwojowe Grupa Azoty będzie
przeznaczać do 1 proc. przychodów.
Intensyfikacja działań w sferze badawczo-rozwojowej i innowacyjnej będzie
prowadzona między innymi w oparciu o Chemiczne Centrum Technologii
i Rozwoju w Tarnowie. ■

Fabryka 3D powstanie w Bielanach Wrocławskich
Aktualności
Xxxx
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Belgijska firma Materialise wybuduje w Bielanach Wrocławskich fabrykę. Inwestycja jest szczególnie
warta uwagi, gdyż powstawać będą
w niej prototypy i przedmioty drukowane w technologii produkcji addytywnej, czyli popularnie mówiąc
druku 3D.
Materialise jest jedną z najbardziej znanych firm w branży tej innowacyjnej
technologii. Oferuje nie tylko prototy-
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powanie i produkcję z użyciem drukarek 3D, ale pracuje też nad rozwojem
oprogramowania i nowych standardów dla technologii. Z Materialise ściśle współpracuje np. Adidas, który już
wkrótce z pomocą druku 3D chce produkować buty idealnie dopasowane do
stopy klienta.
W fabryce w Bielanach Wrocławskich
inwestor będzie produkować wyroby
3D z tworzyw sztucznych, spiekanych

proszków metali
oraz żywic. Zajmie się również
rozwojem oprogramowania
na
własne
p o t r z e by.
Wartość inwestycji oszacowano na co najmniej 33,2 mln zł. ■
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30. edycja Taropaku za nami
Blisko 500 wystawców z 24 krajów
świata, 13.000 metrów kwadratowych oraz 63.000 targowych gości, którzy odwiedzili ekspozycję
to bilans 30. jubileuszowej edycji
Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania
Taropak, które odbyły się w dniach
26-29 września 2016 w Poznaniu.
Targom Taropak po raz pierwszy towarzyszyły Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu Logipak. Partnerami
strategicznymi tegorocznej edycji Taropaku zostało COBRO oraz Polaka Izba
Opakowań natomiast partnerami branżowymi, w tym roku, byli Polska Izba
Druku i Polska Izba Fleksografów.
Odwiedzający przyjechali do Poznania
z całego świata. W tym roku wystawcy
zaprezentowali łącznie ponad 120 nowości mających zastosowanie w różnych
dziedzinach gospodarki, gdzie wykorzystywane są opakowania oraz rozwiązania
związane z etykietowaniem transportem
i logistyką. Zwiedzający, którzy chcą być
krok przed konkurencją i tym samym
odkryć zupełnie nowe możliwości mogli zobaczyć m.in. innowacyjne maszyny
pąkujące i roboty paletyzujące, nowej ge-

neracji taśmy do pakowania, przenośniki,
drukarki etykiet, czy opakowania szklane, papierowe, metalowe oraz te produkowane z tworzyw sztucznych.
Liczyła się również forma prezentacji produktów. Za najładniejsze stoiska targowe
uznano ekspozycje firm: Silny&Salamon,
Sudpack Polska, Multi, Radpak oraz Macelux. Wszystkie one otrzymały nagrodę Acanthus Aureus. Natomiast Złoty
Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na targach Taropak otrzymały firmy: Sartorius Intec Poland, Blulog,
Südpack Polska, Cassioli Polska, Suwary,
PROTiM, Izipak, Radpak Fabryka Maszyn
Pakujących, Arkoch, Winterwarm Polska,
Supertape Polska, Coffee Service, Teccon
oraz Georg Utz Klar Glass.
Tegoroczna edycja targów Taropak miała wyjątkowy charakter także ze względu na swoją 30.edycję. Z okazji jubileuszu można było obejrzeć niezwykłą
wystawę. Historyczne fotografie obrazujące kilkadziesiąt edycji Taropaku korespondowały z artystycznym projektem
„Dekonstruktura” autorstwa dr Elżbiety
Cios, który został motywem przewodnim jubileuszowej edycji targów.
Równolegle z targami Taropak odbyła

się premiera targów Logipak, czyli Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu. Było to pierwsze tego typu wydarzenie dla branży logistycznej w Polsce
dedykowane przedstawicielom: firm
spedycyjnych, transportowych, przeładunkowych, hurtowni, magazynów
i parków logistycznych. Jednocześnie
odbyły się Targi Tworzyw Sztucznych
i Gumy EPLA dedykowane branży tworzyw sztucznych oraz gumy i skoncentrowane głównie
wokół surowców.
Wydarzenie to zorganizowały wspólnie Międzynarodowe Targi Poznańskie
i Wydawnictwo Business Image. ■

Producenci elektroniki pomogą szkolić kadry
Branża ICT stanowi jeden z kluczowych kierunków rozwoju dla Polski
na najbliższe lata. Coraz bardziej
odczuwalny jest brak specjalistów
w tym obszarze. Politechnika Gdańska i firmy z północnej Polski podejmują działania, żeby to zmienić.
Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii
niebawem ruszy druga edycja studiów
podyplomowych Zapewnienie jakości
w branży technicznej. Studia koncentrują
się na aspekcie jakości produktów i komponentów w sektorze produkcyjnym, ze
szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych.
Program studiów obejmuje blok techniczny oraz blok jakościowy – pracodawcy

zgodnie twierdzą, że jest to bardzo rzadkie połączenie cech kandydatów do pracy
w działach jakości i produkcji. Ponad połowa wykładowców na studiach, to praktycy. Druga edycja studiów kładzie jeszcze
większy nacisk na zajęcia praktyczne.
Natomiast Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w tym roku powstał pierwszy w Polsce kierunek studiów
podyplomowych, na których kształcić będą
się obecni i przyszli inżynierowie procesu.
Do projektu zaproszono cztery duże firmy
produkujące urządzenia elektroniczne:
Flextronics International Poland, Jabil Circuit Poland, Assel oraz Radmor. Obecnie
w przedsiębiorstwach tych zatrudnionych
jest kilka tysięcy osób. Nie wyczerpuje to
listy dużych producentów elektroniki, po-

nieważ Pomorze jest jednym z wiodących
w tej branży regionów. Inżynierowie z wymienionych firm brali udział w tworzeniu
programu studiów, będą oni również prowadzić większość zajęć praktycznych. ■

IFA ekspresowo zbuduje fabrykę w Ujeździe
Już na początku 2017 ma zostać uruchomiona produkcja w fabryce IFA
Powertrain Polska. Koncern macierzysty, IFA Rotorion, po podpisaniu
kontraktu z Daimlerem będzie produkował w Ujeździe półosie.
Zakład ma powstać w ekspresowym tempie - na początku roku zakupione zostały

grunty, a wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się w lipcu. Pierwszy etap
inwestycji będzie gotowy w pierwszym
kwartale przyszłego roku, wtedy też rozpocznie się działalność fabryki.
IFA zapowiada jednak dalsze inwestycje
- początkowo zatrudnienie w zakładzie
znajdzie 90 osób, docelowo w 2020 roku

załoga ma liczyć 400 pracowników. Firma przymierza się też do zakupu kolejnych działek pod inwestycje w Ujeździe.
IFA Rotorion plasuje się aktualnie
w czołowej pięćdziesiątce niemieckich
dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. Historia firmy sięga 1959
roku, gdy wydzielono ją ze struktur
wschodnioniemieckiego
producenta
samochodów IFA. W 1992 przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane i zaczęło
zdobywać kontrakty dla największych
producentów samochodów, aktualnie
w gronie jej klientów są m.in. Mercedes,
BMW, Porsche i Ferrari, zaś fabryki IFA
działają w USA i Chinach. ■

Ursus uruchomi największą drukarkę 3D w Polsce

Aktualności
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Ursus bije rekordy sprzedaży na rynku ciągników i chce nadal poprawiać
swoją pozycję na rynku, usprawniając proces produkcji i projektowania.
Firma z Lublina zamierza już wkrótce uruchomić w swoim zakładzie największą w Polsce drukarkę 3D.
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Jak powiedział podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy Karol Zarajczyk,
prezes Ursusa, drukarka 3D o rozmiarach
2x2 m będzie w pełni funkcjonalna do końca roku. Urządzenie ma stanowić wsparcie
procesu pomiędzy projektowaniem wirtualnym, a wdrożeniem do produkcji. - Dbając

o rozwój i mając na uwadze skracający się
cykl produkcyjny, trzeba szukać oszczędności. Drukarka 3D na etapie prototypowania
pozwoli znacznie skrócić proces testowania
i ograniczyć liczbę błędów - zaznaczył prezes Zarajczyk. Ursus przygotowuje się do
wyposażenia ciężkich ciągników w autorski układ przeniesienia napędu Vigus i to
pierwszy projekt, który ma być wspierany
przez druk 3D. Innowacyjną inwestycję finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ursusu posiada obecnie trzy zakłady
produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie ponad 800 osób. Firma produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka
tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych
w Polsce i na świecie. ■
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Toyota rozwija produkcję w Polsce i rusza z badaniami
Ministerstwo Rozwoju potwierdziło
informację o zwiększeniu inwestycji produkcyjnych Toyoty w Polsce.
Japoński koncern nie zbuduje nowej
fabryki, ale będzie produkował u nas
nowe podzespoły samochodów, a co
najważniejsze rozpocznie w Polsce
prace badawczo-rozwojowe.
Inwestycja Toyota Motor Industries Poland Sp. z o. o. zakłada uruchomienie linii
do produkcji silnika benzynowego TNGA
1.5 l. oraz 2.0 l. w istniejącej fabryce Toyoty w Jelczu - Laskowicach. TMIP planuje
wdrożyć do produkcji najnowszy i najnowocześniejszy silnik budowany zgodnie
z założeniami TNGA - Nowej Globalnej
Architektury Toyoty. Produkcja poszczególnych odmian nowych silników będzie
rozpoczynać się odpowiednio w latach
2015 (1,5) i 2019 (2,0)
TNGA to najszerzej zakrojona zmiana w dotychczasowej historii Systemu
Produkcyjnego Toyoty. Zmiana polega przede wszystkim na standaryzacji
wymiarów i położenia podzespołów
w obrębie ujednoliconych platform oraz
ograniczenie liczby rodzajów części wykorzystywanych w różnych modelach.
Inwestor planuje rozwój działalności
badawczo-rozwojowej w zakresie oceny

jakości i wytrzymałości materiałów niezbędnych do produkcji silników. Dzięki
skróceniu czasu testów z obecnych 28
do 8 miesięcy będzie istniała możliwość
wprowadzania do produkcji nowych
komponentów w czasie trwania cyklu życia produktu. Aktualnie jest to możliwe
przy zmianie modelu, czyli co 5-7 lat.
Z kolei w 2018 roku zakład w Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu
rozpocznie produkcje układów przeniesienia napędu do samochodów hybrydowych. Co najważniejsze, spółka planuje
też uruchomienie funkcji badawczo-rozwojowych, których głównym zadaniem
będzie ocena jakości i wytrzymałości
materiałów do produkcji skrzyń biegów do napędów hybrydowych.
Ustanowienie tych funkcji w zakładzie
w Wałbrzychu pozwoli na ocenę części wytwarzanych lokalnie i skrócenie

czasu trwania testów, dzięki czemu
możliwe będzie wprowadzanie do produkcji nowych części w czasie trwania
cyklu życia produktu, a nie dopiero
przy zmianie modelu.
Będzie to pierwszy ośrodek produkcyjny technologii hybrydowej połączony z funkcjami B+R poza Azją
i drugim poza Japonią. Dzięki temu
nastąpi transfer specjalistycznego
know-how do Polski, co umożliwi wykorzystanie nabytej wiedzy w następnych projektach, przeprowadzanych
w przyszłości.
Dwie polskie fabryki Toyoty zostaną
połączone w jedną organizację. Nakłady inwestycyjne obu projektów wyniosą około 650 milionów złotych, co
zwiększy dotychczasowe zaangażowanie Toyoty w inwestycje produkcyjne
w Polsce do ponad 4 mld zł. ■

Relacja z konferencji Trendownia

Łącząc trendy
To była odważna decyzja. Odstawienie na półkę wypracowanej marki, jaką posiadało Forum
Praktyków Logistyki i organizacja konferencji pod zupełnie nową nazwą mogła zakończyć się
niepowodzeniem. Okazało się jednak, że dopracowany i bogaty program, obecność cenionych
ekspertów a także inspirujące debaty i przyjazna atmosfera zapewniły sukces konferencji
Trendownia już w jej pierwszej edycji.

C

zołowe wydarzenie świata polskiej
logistyki zmieniło formułę i otworzyło się także na przedstawicieli środowiska produkcji. To był strzał w dziesiątkę w czasach, gdy najważniejszym
tematem dla światowego biznesu staje
się Czwarta rewolucja przemysłowa.
Trendownia okazała się być interdyscyplinarnym wydarzeniem z ogromnym
potencjałem na przyszłość.

ÓÓCzwarta rewolucja wszystkiego
Czwarta rewolucja przemysłowa przewraca do góry nogami wypracowane
już koncepcje biznesowe, gdyż wskutek
upowszechniania się Internetu Rzeczy
klienci zyskują zupełnie nowe możliwości wpływania na produkt. Tym samym
zmienią się zasady zarządzania firmami
produkcyjnymi, a zarazem zrewolucjonizowana zostanie organizacja łańcucha
dostaw. Nic więc dziwnego, ze Czwarta
rewolucja przemysłowa i związane z nią
zagadnienia to tematy najczęściej poruszane przez ekspertów.
- O powodzeniu w zarządzaniu łańcuchami dostaw w XXI wieku decydowały będą
przede wszystkim dwie umiejętności:
zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, będącym efektem kryzysowych megatrendów oraz wyjście naprzeciw wyzwaniom
Czwartej rewolucji przemysłowej - tak

Wydarzenia
brzmiała teza, jaką przedstawił postawił
podczas otwierającego Trendownię wystąpienia prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
z Katedry Logistyki Szkoły Głównej Handlowej. Profesor przybliżył gościom konferencji kilka kwestii, które muszą brać pod
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Prelegent podkreślił też, iż dla wdrażania
tych rozwiązań i ich usprawniania niezbędne jest posiadanie właściwych danych oraz ich regularna analiza. Gorącym
tematem staje się również predyktywne
utrzymanie ruchu, które w inteligentnych fabrykach stanie się normą.
uwagę menedżerowie logistyki, planując
swoje działania na najbliższe lata.
O Przemyśle 4.0 mówił Paweł Orzech,
Technical Product Support Factory Automation DCPL/SPC z firmy Bosch Rexroth. Niemiecki koncern należy do liderów wdrażania tej koncepcji i posiada
już zaawansowane rozwiązania, które
wykorzystuje we własnych fabrykach,
a w przyszłości będzie mógł oferować
także dla całego sektora przemysłowego.

Przemysł 4.0 to idea, która stanowi odpowiedź na trwającą już czwartą rewolucję
przemysłową. Opierać będzie się on na
koncepcji Internetu Rzeczy i będzie wiązać się ze stworzeniem połączeń między
wszystkimi wyrobami, maszynami i łańcuchem dostaw.
Z Austrii przyjechał na Trendownię Johannes Petrowisch, reprezentant firmy
Copa-Data. Pan Petrowisch przedstawił
założenia Przemysłowego Internetu
Rzeczy (IIoT) i rozwiązań, które mają za
zadanie doprowadzić do przekształcenia
tradycyjnego zakładu produkcyjnego
w inteligentną fabrykę. Internet Rzeczy
w przemyśle to nie fikcja – rozwiązania takie wprowadził już np. ThyssenKrupp. Jak

pójść o krok dalej? Funkcjonowanie inteligentnej fabryki uwarunkowane jest istnieniem połączeń między systemem zarządzającym, maszynami i urządzeniami.

ÓÓChwila dla start-upów
Ponieważ start-upy stają się coraz
ważniejszą częścią polskiej gospodarki, organizatorzy Trendowni zaprosili
ich przedstawicieli do zaprezentowania się przed gośćmi najważniejszego
forum logistycznego w kraju. Łukasz
Chwistek reprezentował firmę Flytech
UAV, producenta bezzałogowych statków powietrznych i zaprezentował tę
niezwykle ciekawą branżę.

Stworzenie firmy było inicjatywą inżynierów, pilotów i pasjonatów lotnictwa, zaś
jak przyznał pan Łukasz przełomowym
momentem dla rozwoju biznesu była
chwila, gdy przekroczono granicę między
modelarstwem a produkcją. Flytech UAV
posiada siedzibę w Krakowie, zaś produkcja prowadzona jest na terenie rzeszowskiej Doliny Lotniczej. Uzupełnieniem
prelekcji był efektowny pokaz dronów.
Lucyna Szaszkiewicz i Dominika Mróz
z Voicepin.com to kolejne reprezentantki start-upu zaproszone na Trendownię.

Młoda firma działa w branży biometrii
głosowej i opracowała system, zastępujący
konieczność wprowadzania haseł identyfikacją głosową. Biometria jest odpowiedzią
na rosnące problem cyberzagrożeń, jak też
narastający stopień skomplikowania infrastruktury informatycznej.
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ÓÓEfektywność i innowacje
VIVE Transport, jedna z najprężniej
działających polskich firm transportowych, pojawiła się na Trendowni aby
zaproponować stworzenie klastra transportowego, wykorzystującego wymienne nadwozia BDF. Pan Adam Opoka
przedstawił genezę pomysłu i korzyści,
jakie mogą wyniknąć z jego realizacji.

VIVE Transport, należąca do VIVE Group.
specjalizuje się w przewozach wysokokubaturowych nadwoziami wymiennymi.
W celu zwiększenia zasięgu tej koncepcji,
VIVE Transport postanowiło stworzyć
klaster, którego trzon opiera się na nadwoziach BDF. Ponadto pomysłem zaczynają interesować się już inni przewoźnicy.
W klastrze pojawiły się firmy Omega Pilzno i Aga, zaś do lipca współpracę z klastrem rozpoczął Marathon Internatonal.
Grzegorz Kiedrzyn, dyrektor innowacji
w Knauf Service Polska, wyjaśniał, w jaki
sposób producent materiałów budowlanych zachęca swoich pracowników do
twórczości operacyjnej. Zaangażowanie
pracowników w proces poprawy organizacji to dla każdej firmy wielka szansa,
trzeba jednak wiedzieć, jak stworzyć właściwy klimat do jej zaistnienia.

Pan Grzegorz stoi na czele struktury zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie innowacji, zaś proces obejmuje zgłoszenie
pomysłu do Ideabook’u, wdrożenie go
oraz ocenę efektów. Całemu przedsięwzięciu przyświeca chęć przekucia frustracji
pracowników, wynikających z problemów
napotykanych w pracy w pomysły na ich
eliminowanie. W ciągu dwóch lat działania programu Knauf zgromadził 369
pomysłów, głownie dotyczących rynku,
produktów i technologii.
Przemysław Paździorek, reprezentant
3M, jednej z najbardziej innowacyjnych
firm świata, zagościł na Trendowni,
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aby opowiedzieć o metodach zarządzania wykorzystywanych przez koncern.
Pan Paździorek jest dyrektorem jednej
z wrocławskich fabryk 3M i pokazał jak
działa opracowana przez koncern metodologia Lean Six Sigma.
Synteza Lean i Six Sigma pozwala wykorzystywać efekt synergii. Lean zapewnia
eliminację zbędnych procesów na etapie produkcji, zaś te, które pozostały, są
udoskonalane za pomocą statystycznego
podejścia Six Sigma. Firma dzieli się
wypracowaną metodologią ze swoimi
klientami i nieraz zdarza się, że czerpią
oni z tego faktu więcej benefitów niż 3M.
Łukasz Manowiecki - Industry Segment
Marketing Manager w Philips Lighting
Poland, prezentował gościom Trendowni kompleksowe rozwiązania w zakresie
efektywności energetycznej w obiektach
przemysłowych na przykładzie projektów
oświetleniowych.

Trendem, który bez wątpienia aktualnie dominuje w dziedzinie oświetlenia
przemysłowego są inwestycje w instalacje oparte na diodach LED. Prelegent
przypomniał, że oświetlenie LED to inwestycja droga w momencie wdrożenia,
ale zapewnia znaczne obniżenie zużycia
energii (do 60% bez wdrażania automatyki) i charakteryzuje
się dużą żywotnością,
w związku z czym szybko się zwraca. Kolejną
innowacją jest oferta
„światło jako usługa”.

ÓÓInternet Rzeczy
w łańcuchach
dostaw
Marcin Kalisiak z Zebra
Technologies w swoim
wystąpieniu spojrzał na
to, jak Internet Rzeczy
przekłada się na procesy zachodzące w łańcuchach dostaw. Wskutek
rosnących wymagań klientów, logistyka musi
spełniać coraz wyższe
oczekiwania. Łańcuch
dostaw musi dostarczać
więcej niż kiedykolwiek
w krótszym czasie.
Takie megatrendy jak
gwałtowny wzrost ilości

urządzeń podłączonych do sieci i rosnąca
ilość mobilnych pracowników sprawia, że
firmy będą coraz częściej korzystać z rozwiązań Internetu Rzeczy, aby obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć produktywność.
Wykorzystywanie omnikanałowości i druku 3D w tradycyjnych procesach dystrybucji było tematem bardzo ciekawego wystąpienia Piotra Pierzaka, Sourcing & Project
Managera w Philips HealthTech. Działający w wielu branżach koncern postawił na
digitalizację łańcucha dostaw i notuje na
tym polu duże sukcesy.

Fascynującym przykładem wykorzystania
omnikanałowości i druku 3D jest projekt,
zakładający możliwość zaprojektowania
przez klienta własnego kształtu obudowy golarki. Projekt wysłany za pomocą
dedykowanego portalu jest wykonywany w drukarce 3D i po złożeniu trafia do
odbiorcy. Tym samym klient włącza się
w proces produkcji i wchodzi w interakcję
z producentem, co zapewnia jego maksymalne zadowolenie.

Floor marking
FiFo-Stations, 5S
Visual Boards
Kanban Boards
Heijunka Boards
Lean Factory Equipment
Wyłączny Przedstawiciel firmy Orgatex w Polsce
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
tel.: 12 263 77 55, fax: 12 263 77 56
orgatex@automationstechnik.pl

Relacja z konferencji Trendownia
Jakub Grzybowski z Cisco podjął problem, z jakim musiała uporać się firma
w związku z nową usługą, jaką oferuje
swoim klientom. Demo Loan Services to
program wypożyczania sprzętu, wprowadzony przez producenta urządzeń
sieciowych. Tym samym Cisco musiało
wprowadzić pełną logistykę zwrotną.

Klienci firmy ramach tego programu
mają możliwość wypróbowania nowych
rozwiązań. Program Demo Loan obsługują globalnie dwa magazyny, w ciągu roku
realizowane jest 11 tysięcy zamówień
do 78 krajów. Ponieważ do producenta
wracają wszystkie wyroby, powstaje zamknięta pętla łańcucha dostaw. Operator logistyczny odpowiedzialny jest za
transport oraz sprawdzenie kompletności
urządzeń w momencie zwrotu. Po powrocie na magazyn produkty mogą być wykorzystywane w nowych zamówieniach.
Wystąpienie Łukasza Barchańskiego,
dyrektora consultingu EDI w Comarchu
dotyczyło trendów EDI w logistyce. Prelegent spojrzał na to przez pryzmat wieloletniej obecności Comarchu na FPL-u
i oferowanych przez firmę rozwiązań.

Na Trendowni najbardziej interesowało
nas jednak to, co przyniesie przyszłość.
Jak zauważył pan Łukasz, sieci handlowe coraz rzadziej zamawiają na sklepy,
a coraz częściej na magazyny centralne.
Drugim bardzo widocznym trendem
stanie się korzystanie z aplikacji mobilnych. Docelowo będą one miały za zadanie umożliwienie złożenia zamówienia
w dowolnym miejscu, zaś dostawa także
trafi do dowolnie wybranej jednostki.
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ÓÓCo z ludźmi?
Jaka jest rola człowieka w procesach produkcji? Czy obecność człowieka w fabryce
stanowi zagrożenie dla jakości wyrobów,
czy raczej przede wszystkim szansę na
poprawę doskonałości procesów? Na takie pytania starał się odpowiedzieć Robert Goncerz, dyrektor techniczny SKK.
Aby pogodzić wysoką wydajność i jakość
w fabrykach, prelegent zasugerował sięganie po rozwiązania automatycznej iden-
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tyfikacji w czasie produkcji. Systemy wizyjne zapewniają wiele możliwości, lecz
nie podejmą decyzji, prowadzących do

rozwiązania problemu. W tym momencie
obecność człowieka na produkcji staje się
jego silną stroną. Automatyka jest narzędziem oraz źródłem informacji, a człowiek
służy wiedzą i doświadczeniem oraz przewiduje możliwe zdarzenia.
Marek Jędra z Quatum Qguar w ciekawym wystąpieniu poszukiwał odpowiedzi na pytanie o to, które miejsca pracy
zechcą pozostawić nam roboty. Ostatnie lata i miesiące przyniosły bowiem
niesamowite osiągnięcia w rozwoju robotyki oraz sztucznej inteligencji i już
wkrótce można się spodziewać, że maszyny będą wykonywać znacznie więcej
zadań niż proste, mechaniczne operacje.
Co prawda tego typu czarne wizje pojawiają się już od lat, ale zdaniem prelegenta,
w tej chwili wydają się one być bardzo realne. Jakie miejsca pracy zechcą zatem pozostawić nam roboty? Aktualnie są to przede
wszystkim zajęcia wymagające zdolności
interakcji z rozległym światem fizycznym.
W przyszłym świecie szanse na dobrze
płatną pracę - albo może po prostu pracę
- będą istniały na stanowiskach wymagających błyskotliwego i niestandardowego
myślenia, interdyscyplinarnych, wymagających szybkiego uczenia się i odporności
na stres. Tym samym kluczowe staną się
zupełnie nowe kompetencje pracownika.

- Jeżeli chcemy być lepsi od coraz doskonalszych sztucznie inteligentnych maszyn, to musimy z nimi współpracować,
rozumieć je i zdobywać coraz to nowe nieznane do tej pory kompetencje, na których
będzie zależeć również maszynom - podsumował swoje wystąpienie Marek Jędra.

ÓÓMózg sprawnego menedżera
Prof. dr hab. Wojciech Paprocki z Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej zatytułował swoje wystąpienie
Logistics 3.5 (i perspektywa 4.0). Profesor Paprocki postanowił zastanowić
się nad tym, gdzie aktualnie plasujemy
się w działaniach B2B, a gdzie jesteśmy

w B2C - oraz jakie będą konsekwencje
tego, że zniszczymy relacje B2C.

Decyzje podejmowane w procesach zakupowych B2B są zupełnie inne, niż
w przypadku procesów B2C. Konsekwencja tego jest taka, iż na klienta oddziałuje tylko ten kto ma z nim kontakt,
zaś firmy, które przechodzą do operacji
w trybie B2B stają się „przedsiębiorstwami drugiego sortu”. Trendem, na który
zwrócił uwagę prelegent, jest „Uberyzacja gospodarki” – czyli rezygnacja z marży w celu szybkiego przejęcia całego
rynku. Czwarta rewolucja przemysłowa
nie musi jednak prowadzić do degradacji
człowieka, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki. Zdaniem profesora, tak długo, jak ludzie spotykają się i rozmawiają
oraz stosują analogowe metody walki
z cyfryzacją - jest nadzieja.
Z niezwykle ciepłym odbiorem spotkało
się wystąpienie dr hab. Macieja Błaszaka
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Doktor Błaszak przybliżył gościom
Trendowni tajniki działania ludzkiego
mózgu i zdradził zasady, jakimi powinni kierować się menedżerowie, którzy
w swojej pracy muszą kierować się kreatywnym myśleniem.
Rozpoczęliśmy od niezwykle ciekawej
informacji - otóż mózgi osób ze stwierdzonym autyzmem i mózgi inżynierów
działają bardzo podobnie. Jak się okazuje, specyficzne dla autyków zachowania
społecznie wynikają z koncentracji mózgu na detalach i pomijaniu towarzyszącego im kontekstu. Jak podkreślił prelegent, wnioskowanie bayesowkie można
uznać za podstawę Trendowni, bowiem
na jego podstawie mózg przewiduje
przyszłość. Tym samym, wnioskowanie
bayesowskie staje się kluczem w działaniach biznesowych.
Przedstawione zostały też podstawowe
rodzaje sieci działających w mózgu i ich
zadania. W ten sposób goście Trendowni dowiedzieli się, że mózg działa najbardziej kreatywnie w momencie, gdy
wypoczywa. To cecha, którą zawsze
warto wykorzystywać.
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Tytuł prezentacji Jarosława Krawczyka
z TheusLED (Człowiek – Światło – Świadomość) był bardzo zagadkowy. Samo wystąpienie też nie miało sztampowej formuły - zastanawialiśmy się nad znaczeniem
światła w życiu człowieka i konsekwencjach, jakie niesie za sobą jego brak.

Prelegent wskazała na to jak ludzie postrzegają pojęcie światło i ciemność i znaczenie, jakie od lat dla społeczeństwa ma
gwarancja dostępu do światła. Zapotrzebowanie na nie jest coraz większe, co budzi obawy o bezpieczeństwo energetyczne. Wynalezienie diod LED na szczęście
pozwoliło znacząco zmniejszyć zapotrzebowania na energię. Goście Trendowni
mogli poznać najnowsze rozwiązania
w tej dziedzinie - np. technologię OLED,
dzięki której możemy zrealizować świecącą całą ścianę, zdolną nawet do wyświetlania komunikatów.

ÓÓCzłowiek w czasach rewolucji
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski z Katedry
Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej to już tradycyjnie gość, którego
wystąpienie kończy coroczne spotkania
logistyków. Jak zwykle, była okazja do
wysłuchania inspirującej prelekcji – tym
razem o konsekwencjach, jakie przyniesie
ludziom Czwarta rewolucja przemysłowa.

mysłowej, a jej konsekwencje są nieograniczone. Co chyba najważniejsze, Czwarta
Rewolucja Przemysłowa kreuje nowych
biznesowych zwycięzców - lista „50 smartest companies” według MIT Technology
Review niemal nie pokrywa się z listą
pięćdziesięciu największych firm.
Istnieją już zaawansowane programy do
inwestowania, lecz czy ludzie szybko naucza się ufać algorytmom i SI w biznesie?
Prof. Płoszajski sądzi, że tak, ale przestrzega że prawdziwym niebezpieczeństwem
nie są maszyny inteligentniejsze, niż my,
ale bezmyślne maszyny, którym oddamy
uprawnienia przekraczające ich możliwości. Im bardziej będziemy zależni od tych
poznawczych protez, tym bardziej będziemy bezbronni, jeśli zawiodą.
Końcowa część wykładu poświęcona
była bardzo istotnej kwestii związanej
z Czwartą rewolucją przemysłową. Otóż
wartości rynkowe firm Nowej Gospodarki będą już definiowane zupełnie
inaczej. Zamiast ziemi, pracy i kapitału,
jak w początkach rewolucji przemysłowej, dziś najważniejsze są czas, informacja i kapitałogenność, zaś w przyszłości
jeszcze ważniejsze będą połączenia.
Podsumowując wystąpienie prof. Płoszajski stwierdził, że dzisiejszy liderzy
muszą się spodziewać, że ich najwięksi
rywale oraz technologie, które zagrożą
ich pozycji, przyjdą spoza branży w której działają. Zamiast wchodzić na szczyt,
trzeba będzie zatem wchodzić do centrum
sieci biznesowych, a zamiast myśleć poza
pudełkiem - myśleć w innych pudełkach.

ÓÓNie zabrakło dyskusji

- Czwarta rewolucja przemysłowa to rewolucja sieci, platform, ludzi i technologii
cyfrowych, która zaciera różnice pomiędzy
sferami fizycznymi, cyfrowymi i biologicznymi - rozpoczął swoje wystąpienie prof.
Płoszajski. Ale jak zaznaczył, nie jest to
prosta kontynuacja trzeciej rewolucji prze-

Wzorem FPL-a, uzupełnieniem wystąpień były dyskusje prowadzone w formule debaty. Dobre zmiany w magazynach
- tak brzmiał tytuł panelu dyskusyjnego,
prowadzonego przez Piora Wąsa, pełnią-

cego funkcję Leasing & Development
Directora w P3 Logistic Parks. W gronie
ekspertów, dyskutujących o zmianach na
rynku powierzchni magazynowych, znaleźli się Wojciech Weiss z firmy Graphene Partners; Zbigniew Gawęda, BD Manager w Fiege; Igor Roguski, Logistics
Business Development Manager Poland
w firmie Panalpina; oraz Paweł Łaszczak,
Supply Chain Optimization Supervisor /
EMEA w Delphi.
W debacie Trendowni zastanawialiśmy
się przede wszystkim nad tym, którym
trendom w logistyce i produkcji trzeba
się bacznie przyglądać oraz jakie niosą za
sobą zagrożenia i możliwości. Dyskutowali na ten temat dr hab. Jana Pieriegud, prof.
w Katerze Transportu SGH, Paweł Orzech
z Bosch Rexroth, Jakub Grzybowski z Cisco,

Łukasz Manowiecki z Philips Lightning
Poland i Daniel Chudzik, dyrektor operacyjny i członek zarządu Kilargo.

ÓÓTradycyjna integracja
Tradycyjnym elementem Forum Praktyków Logistyki był wieczorny bankiet
i tego elementu nie mogło zabraknąć
także na Trendowni. Jedną z atrakcji
wieczoru był konkurs, polegający na prezentacji scenek, których przebieg wygłaszany był w konwencji komentarza sportowego. Drużyny wykazały niezwykłe
zaangażowanie, zaś zasłużoną wygraną
zdobyła ekipa w składzie Zofia Żaczek
(Castorama), Jarosław Krawczyk (TheusLED) i Jarosław Łosek (Knauf).
Dziękujemy wszystkim za przybycie
i utwierdzenie nas w przekonaniu, że
ryzyko związane ze zmianą formuły
sztandarowej imprezy środowiska logistyków. Głęboko kłaniamy się także naszym partnerom, bez których Trendownia nie doszłaby do skutku.
■■Witold Zygmunt
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Relacja z Seminarium BVL–International Chapter Katowice

Rewolucja i jej wyzwania
Katowicki oddział BVL International – Bundesvereinigung Logistik e.V., największej organizacji logistycznej na świecie oraz Wydawnictwo Eurologistics zorganizowali pierwsze w Polsce seminarium
BVL, które odbyło się w 6 września br. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
ÓÓPotencjał BVL
Tematem spotkania, w którym uczestniczyli wysokiego
szczebla menedżerowie logistyki z firm przemysłowych,
handlowych i usługowych oraz naukowcy i studenci, była
Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na łańcuch
dostaw – „The Fourth Industrial Revolution: expected challenges in Supply Chains”. Organizatorzy temat ten wybrali z rozmysłem albowiem rewolucja ta odbywa się na
naszych oczach, choć nie wiadomo jakie ostatecznie skutki
nam przyniesie. Menedżerowie różnych branż muszą być
przygotowani do związanych z nią wyzwań i przewidywać zmiany w łańcuchach dostaw. Warto podkreślić, że
tematyka poruszana na seminarium koincydentalnie zbiegła się z tym, o czym rozmawiano na ostatnim szczycie
przywódców G-20, który odbył się na początku września
w chińskim Hangzhou. Na tym szczycie przywódcy najbardziej rozwiniętych gospodarek świat przyjęli plan działań
na rzecz innowacyjnego rozwoju w czasach gospodarki cyfrowej, który m.in. przewiduje ochronę społeczeństw przed
intelektualnym wykluczeniem w efekcie Czwartej rewolucji przemysłowej. Planowane jest mi. in. wyodrębnienie
specjalnych ministerstw ds. nowej rewolucji przemysłowej.
Seminarium BVL otworzył rektor, profesor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach – dr hab. Robert Tomanek,
związany z Katedrą Transportu UE.
Uczestników i przybyłych z Niemiec prelegentów powitał
Jan Brachmann, prezes oddziału BVL w Katowicach będący
CEO Seifert w Polsce. Moderatorem całego spotkania był
prof. dr hab. Wojciech Paprocki z Katedry Transportu SGH,
pełniący funkcję wiceprezesa oddziału BVL w Katowicach.
Katowicki oddział BVL International jest jednostką orga-
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nizacyjną stowarzyszenia Bundesvereingung Logistik e.V.
z siedzibą w Bremie. Organizacja zrzesza ponad 10 tysięcy
członków na całym świecie – od Szanghaju w Chinach, po
Południową Karolinę w Stanach Zjednoczonych. Najwięcej
regionalnych struktur BVL funkcjonuje w Niemczech: 28
tworzą profesjonaliści, naukowcy i menedżerowie reprezentujący przemysł, handel i usługi, a 25 skupia studentów różnych niemieckich uczelni, kształcących przyszłych
menedżerów łańcucha dostaw. Celem działalności BVL
jest inspirowanie i pobudzanie do rozwoju przyszłościowych koncepcji logistycznych na poziomie międzybranżowym. Stowarzyszenie stanowi platformę wymiany idei
i doświadczeń dla specjalistów i menedżerów z dziedziny
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przemysłu, handlu i usług. Każdego roku stowarzyszenie
organizuje na całym świecie około 300 różnego rodzaju
konferencji i seminariów. Jednym z przykładów tej szerokiej aktywności było katowickie seminarium BVL.

ÓÓTransfer wiedzy
Referat wprowadzający podczas katowickiego seminarium wygłosił prof. dr. Inż. Thomas Wimmer, prezes zarządu BVL, który nakreślił zarówno ogromne szanse jakie
niesie rewolucja 4.0 dla łańcuchów dostaw, jak i związane z nią zagrożenia. Z jednej strony cyfryzacja łańcuchów
dostaw podnosi ich efektywność i sprawność operacyjną,
ale z drugiej strony sprawia, że w ciągu najbliższych 20 lat
mogą zniknąć takie zawody jak: specjalista sprzedaży call
center, doradca podatkowy, agent nieruchomości, pilot,

kierowca czy operator wózka. Automatyzacja i robotyzacja sprawi, że ich obowiązki przejmą roboty. Oprócz
poprawy efektywności i sprawności łańcuchów dostaw,
cyfryzacja przynosi dużą wartość dodaną w usługach
i sprawia, że więcej czasu można poświęcić klientowi
w trosce o jego zadowolenie i o kieszeń usługobiorcy.
Czwarta rewolucja przemysłowa przyniesie także zmiany w funkcjonowaniu operatorów logistycznych. Jednym
z nich jest grupa Geis, która w ubiegłym roku przejęła na
rynku polskim operatora logistycznego ET Logistik oraz
spółkę kurierską K-EX. Dr Johanes Söllner, dyrektor zarządzający Holdingu Geis w swojej prezentacji podkreślał jak
ogromne znaczenie dla rozwoju firmy ma stałe monitorowanie rynku i dostosowanie się do oczekiwań klientów.
A o tym, że te potrzeby się zmieniają opowiadał dr Kai
Beckhause, szef zarządzania rynkiem Jungheinrich Logistiksysteme przedstawiając w lekko żartobliwej formie
piramidę potrzeb współczesnego człowieka, dodając do
podstawy piramidy potrzeb Masłowa (jeszcze przed potrzebami fizjologicznymi) dwa szczeble – baterię i WiFi.
Dr Kai Beckhause na podstawie prezentacji nawigacji
VNA Jungheinrich w magazynie udowadniał, że automatyzacja nie oznacza eliminacji człowieka w magazynie,
lecz stanowi wsparcie ludzkiej pracy. O tym, że cyfrowe
technologie rewolucjonizują łańcuch dostaw przekonywał
także Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport.
Dlatego Grupa Raben stworzyła w 2015 roku własną platformę internetową, do której przeniosła wszystkie swoje
relacje z klientami i partnerami biznesowymi. O zaletach
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platformy myRaben.com mówił Zbigniew Kępiński, kierownik Centrum Innowacji Raben Polska.
„Bo celem każdego biznesu jest stałe bycie w peletonie
i wyprzedzanie innych” - tak spuentował swoje wystąpienie Simone Grasso, CEO BCUBE w Polsce. Odniósł się
do dwudziestoletnich doświadczeń firmy we wdrażaniu
World class logistics system i ogromnego przyspieszenia
jakie nastąpiło w tym systemie w czasach Czwartej rewolucji przemysłowej. Zdaniem prelegenta przemysł zmierza w kierunku redukcji stanowisk pracy wymagających
niewielkich kwalifikacji i rozszerzeniu współpracy wysoko wykwalifikowanych pracowników z robotami w ramach Internetu Rzeczy.- Ważne jest jednak, aby nie zapominać, że najważniejsze są zawsze bezpieczeństwo ludzi
i jakość usług dostarczanych klientom - mówił Simone
Grasso, zwracając przy tym uwagę na ważne zagadnienie, jakim jest wyczerpalność zasobów naturalnych.
Nawiązał do tego także w swoim wystąpieniu prof. dr hab.
Wojciech Paprocki, który przedstawił model biznesowy
producentów opon. Jeśli nie będą ich sprzedawać – jak to
robią do tej pory – lecz je użyczać, będą zainteresowani, aby
opony były jak najwyższej jakości i bardzo trwałe. Im mniej
opon wyprodukują, tym mniejsze koszty poniosą przy zakupie surowców oraz w trakcie procesu wytwarzania. Im
dłużej te opony będą użyczane odpłatnie, tym większe
przychody od klientów uda się osiągnąć. Na wielkość uzyskanej marży (profit) wpływać będzie zmniejszenie zużycia
surowców oraz zwiększenie zużycia surowców wtórnych
(recykling). Ten prosty przykład pokazuje, że cyfryzacja
gospodarki może się przyczynić do zmniejszenia zużycia
wszystkich naturalnych zasobów, w tym deficytowej wody
pitnej, jeśli zostanie wykorzystana w nowych modelach
biznesowych typowych dla gospodarki okrężnej.

ÓÓRewolucja czy ewolucja?
Seminarium towarzyszyła ożywiona dyskusja nie tylko
między samymi prelegentami, ale także między tymi ostatnimi a uczestnikami spotkania. Czwarta rewolucja przemysłowa już postępuje i klienci będą oczekiwać od dostawców
usług, by nadążali za jej wyzwaniami. Wątpliwości wzbudził
sam termin - czy jest to rewolucja, czy ewolucja? Bez wąt-

pienia świat się zmienia i dlatego, aby nie zostać intelektualnie wykluczonym z niego, trzeba nieustannie się uczyć.
Ważne, aby ten zmieniający się świat miała wizję dokąd
zmierza, a nie podążał za iluzją. Zastanawiano się także nad
tym, czy nowa rewolucja przemysłowa zrewiduje dotychczasowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, które
pozwalały angażować pracowników wokół ważnych projektów. Zgodnie przyznano, że największym wyzwaniem
Czwartej rewolucji przemysłowej będzie miks starych rozwiązań z nowymi. Nowa rewolucja przemysłowa niesie
bardzo szybki postęp technologiczny i łańcuchy dostaw
muszą również nadążać za tymi zmianami. Lepszemu zrozumieniu tego, co się dzieje w gospodarce służą m.in. takie
seminaria jak to organizowane przez BVL International
i Wydawnictwo Eurologistics.
■■Alicja Kostecka
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Najwięksi producenci z polskim kapitałem w branży motoryzacyjnej

Automotive po polsku – Top 30
Motoryzacja jest jedną z branż, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu polskiego
PKB oraz eksportu. Taka sytuacja jest wynikiem aktywności nie tylko międzynarodowych
koncernów, ale również polskich producentów, którzy zagospodarowali konkretne nisze.

Z

rankingu „Top 30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem” przygotowanego przez Bank Zachodni WBK we
współpracy z Polską Izbą Motoryzacji i Bisnode Polska,
wynika, że polską specjalnością obok wytwarzania części i podzespołów samochodowych jest produkcja naczep, przyczep i zabudów do samochodów ciężarowych
oraz produkcja autobusów i pojazdów specjalnych.

Spółki z wyłącznie polskim
kapitałem działalność w branży
zaczynają od bycia dostawcą
drugiego lub trzeciego rzędu.
Jednak coraz więcej z nich zostaje
bezpośrednimi dostawcami do
producentów pojazdów.
Wśród 30 sklasyfikowanych w rankingu polskich producentów z branży motoryzacyjnej, ponad połowa (16) to
firmy wytwarzające części i podzespoły. Znaczny udział
w rankingu mają producenci pojazdów innych niż samochody osobowe i dostawcze: 2 firmy produkujące autobusy,
7 firm produkujących naczepy, przyczepy i zabudowy do
samochodów oraz 2 produkujące pojazdy specjalne. Są też
3 spółki, które specjalizują się w produkcji akumulatorów.
Najwięcej sklasyfikowanych firm reprezentuje województwo wielkopolskie (7), śląskie (6) oraz mazowieckie
(4). Trzy firmy działają w województwie małopolskim,
po dwie w łódzkim, dolnośląskim i podkarpackim, a po
jednej w województwach kujawsko-pomorskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.

ÓÓPierwsza trójka zestawienia

Gospodarka

Listę Top 30 otwiera Grupa Boryszew,
której działalność opiera się na czterech
głównych filarach. Wśród nich, obok segmentów metali nieżelaznych, chemicznego i dystrybucyjnego, znajduje się właśnie automotive. Jest to jedyna polska
firma, która przekroczyła próg 2 mld zł
przychodów ze sprzedaży w segmencie
motoryzacyjnym w 2015 roku (przy przychodach całej Grupy wynoszących 5,7 mld
zł). Swoją mocną pozycję w tym obszarze
osiągnęła dzięki przejęciom firm na rynku
europejskim. W tej części biznesu Grupy
największe przychody generuje Grupa BAP
wytwarzająca części plastikowe do samochodów, a w dalszej kolejności Grupa Maflow, jeden z największych producentów
przewodów do klimatyzacji, wspomagania
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kierownicy oraz aktywnego zawieszenia dla przemysłu
motoryzacyjnego. Swoje zakłady produkcyjne Maflow
ma ulokowane aż na 3 kontynentach. Istotne przychody
w segmencie motoryzacyjnym Boryszewa pochodzą też
z produkcji łożysk.
Miejsce 2. zajął Solaris Bus & Coach S.A. Podpoznański producent autobusów miejskich, międzymiastowych
i specjalnych oraz niskopodłogowych tramwajów, uzyskał w 2015 roku roczny przychód ze sprzedaży w wysokości 1,8 mld zł. Solaris nieprzerwanie od wielu lat jest
liderem rynku autobusowego w Polsce. Firma prowadzi
aktywną działalność eksportową – autobusy Solaris jeżdżą po drogach 29 krajów, a w Niemczech spółka należy
do grona największych dostawców autobusów miejskich.
Podium rankingu zamyka Wielton S.A., wieluński
producent naczep, przyczep i zabudów do samochodów
ciężarowych z przychodem w wysokości 613 mln zł
w 2015 roku. Produkty Wieltonu trafiają m.in. do firm
transportowych, budowlanych i produkcyjnych, z aż
35 krajów. Poza rynkiem europejskim, także do Azji
i Afryki. Spółka posiada zakłady produkcyjne w Polsce
oraz we Francji oraz montownie we Włoszech i Rosji.

ÓÓEkspansja zagraniczna warunkiem sukcesu
Jak podkreślają przedstawiciele Banku Zachodniego
WBK, którzy współtworzyli ranking, wysokie miejsca
zajmują te firmy, które dokonały udanej ekspansji na
rynki międzynarodowe. I nie chodzi tutaj już tylko o kraje europejskie, ale coraz więcej producentów eksportuje
lub lokuje swoje fabryki także na innych kontynentach.
– Automotive jest branżą, w której łańcuchy produkcji są
mocno umiędzynarodowione. To w naturalny sposób powoduje, że sektor działa w oparciu o handel zagraniczny.

Solaris wypracował
sobie doskonałą markę
w całej Europie.

www.logistyka-produkcji.pl

Wielton przejmuje firmy z Włoch i Francji, ale też
inwestuje w Polsce.

Polscy producenci części i podzespołów czy pojazdów
potrafią wykorzystać tę specyfikę. Co więcej, zaczynają
sięgać naprawdę daleko, np. do Meksyku – mówi Roman
Maciejewski, dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Banku Zachodnim WBK.
Również Prezes Polskiej Izby Motoryzacji zwraca uwagę,
że funkcjonowanie polskich firm z sektora automotive
tylko na terenie Polski niesie za sobą ograniczenia biznesowe, dlatego firmy z kapitałem krajowym już jakiś czas
temu rozpoczęły ekspansję zagraniczną. – Za kooperacją
międzynarodową naszych firm z pewnością przemawiają takie czynniki jak: szeroka oferta dostawców części i komponentów, atrakcyjne ceny przy dobrej jakości
i terminowości wykonania. Ponadto, polscy inżynierowie
i dostawcy w swoich działaniach wyróżniają się fachowością, rzetelnością, elastycznością i co ważne kreatywnością. Spodziewam się, że polska branża motoryzacyjna
będzie z roku na rok coraz bardziej widoczna na mapie
Europy, gdyż sektor produkcji samochodów jest po prostu sektorem globalnym i właśnie w skali makro należy
na niego patrzeć i w takiej skali również działać – mówi
Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji.

zostało opracowane w oparciu o wysokość rocznych
przychodów ze sprzedaży. – Proces wyłonienia laureatów
przebiegał w kilku etapach. W pierwszej fazie z bazy danych naszej wywiadowni zostały wytypowane przedsiębiorstwa działające w szeroko rozumianym sektorze motoryzacyjnym. Byli to producenci części i podzespołów,
pojazdów specjalnych i innych niż samochody osobowe
i dostawcze oraz firmy produkujące autobusy, naczepy,
przyczepy i zabudowy do samochodów. W drugiej fazie
dokonaliśmy badania kapitału i struktury własnościowej
wyodrębnionych spółek. Następnie wybrane podmioty
zostały uszeregowane według wielkości sprzedaży biorąc pod uwagę dane finansowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe. W konsekwencji wyłoniliśmy największe
firmy w sektorze motoryzacyjnym z polskim kapitałem
– wyjaśnia Tomasz Starzyk z Bisnode Polska.
■■Oprac. WZ

ÓÓNisza dla polskich firm
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Należący do Boryszewa Maflow w 2015 roku zakończył
budowę fabryki w Meksyku.

Zasady tworzenia rankingu
Przy przygotowaniu zestawienia uwzględniono:
- firmy wyselekcjonowane wg PKD 29 produkujące: pojazdy samochodowe, silniki do tych pojazdów, nadwozia do pojazdów
silnikowych, przyczepy i naczepy a także części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli),
- firmy wyselekcjonowane z innych działów PKD, w których najczęściej występują firmy produkujące wyroby dla przemysłu motoryzacyjnego np. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja
akumulatorów.
Miejsca w rankingu zostały przydzielone według wielkości rocznych przychodów ze sprzedaży za ostatni dostępny okres. Informacje o przychodach ze sprzedaży powyższych firm są danymi publicznymi, pochodzącymi z legalnych i ogólnodostępnych źródeł, m.in.
sądów gospodarczych i monitora gospodarczego, gromadzonymi
w bazach danych przez Bisnode Polska. Z zestawienia zostały wyeliminowane firmy, które mają dominujący kapitał zagraniczny.
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W przygotowanym rankingu nie ma żadnego producenta samochodów osobowych i dostawczych czy silników.
Przeważają natomiast producenci części, podzespołów
i akcesoriów. Firmy z polskim kapitałem są zwykle dużo
mniejsze od zagranicznych konkurentów, ale stopniowo
budują swoją pozycję i włączają się z sukcesem w międzynarodowe łańcuchy dostaw. – Spółkom wyłącznie z polskim kapitałem bardzo trudno jest nawiązać bezpośrednie
relacje z międzynarodowymi producentami aut. Dlatego
działalność w branży zaczynają od bycia dostawcą drugiego lub trzeciego rzędu. Jednak coraz więcej z nich w perspektywie kilku lat zostaje bezpośrednimi dostawcami do
producentów pojazdów – mówi Wojciech Żuk dyrektor
kredytowy ds. sektora motoryzacji z Banku Zachodniego
WBK. – Natomiast niszą rynkową, którą polski kapitał
udanie zagospodarował, jest produkcja przyczep, naczep
i zabudów do samochodów ciężarowych oraz innych pojazdów takich jak autobusy i pojazdy specjalne. W tym
zakresie polscy producenci wykorzystali szansę w postaci
mocnego rozwoju polskiego sektora transportu drogowego, który na przestrzeni ostatnich lat uzyskał pozycję
europejskiego lidera w międzynarodowych przewozach
drogowych – dodaje Wojciech Żuk.
Zestawienie „Top 30 największych producentów z branży
motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem”
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Przychody
ze
sprzedaży
mln PLN

Zatrudnienie

Pozycja

Nazwa firmy

Rok
danych

1

Grupa BORYSZEW
- Segment Motoryzacja

2015

*2031

b.d.

Części i podzespoły dla motoryzacji
(segment motoryzacyjny)

Mazowieckie

2

SOLARIS BUS & COACH S.A.

2015

1 795

2 230

Autobusy miejskie, międzymiastowe
i specjalne oraz tramwaje

Wielkopolskie

3

WIELTON S.A.

2015

613

1 180

Naczepy, przyczepy i zabudowy do samochodów ciężarowych

4

SANOK RUBBER COMPANY S.A.
- Segment Motoryzacja

2015

*515

b.d.

Części i podzespoły dla motoryzacji
(segment motoryzacyjny)

Podkarpackie

5

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

2014

259

230

Akumulatory rozruchowe

Mazowieckie

6

WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.
Spółka komandytowa

2014

192

250

Pojazdy ratownicze: przede wszystkim
pojazdy straży pożarnej

7

AC S.A.

2015

167

399

Części i podzespoły dla motoryzacji

Podlaskie

8

PRO CARS GROUP Sp. z o.o.

2014

160

320

Części i podzespoły dla motoryzacji

Śląskie

9

POLMOTORS Sp. z o.o.

2013

159

500

Części i podzespoły dla motoryzacji

Śląskie

10

PUH AUTOPART
Jacek Bąk Sp. z o.o.

2014

147

160

Akumulatory

Podkarpackie

11

JELCZ Sp. z o.o.

2014

147

490

Samochody ciężarowe specjalne i specjalizowane marki Jelcz oraz części zamienne

Dolnośląskie

12

BODEX Sp. z o.o.
Spółka komandytowa

2014

146

22

Wywrotki, przyczepy, cysterny, zabudowy
oraz podwozia do samochodów ciężarowych

Dolnośląskie

13

LUMAG Sp. z o.o.

2014

127

240

Części i podzespoły dla motoryzacji

Wielkopolskie

14

ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Spółka komandytowa

2013

125

620

Części i podzespoły dla motoryzacji.
Produkcja także dla innych branż

Małopolskie

15

LIDER TRADING
Sp. z o.o.

2014

125

200

Autobusy marki solbus

Mazowieckie

16

FEBER Sp. z o.o.

2014

124

145

Naczepy i przyczepy

Mazowieckie

17

POLMOSTRÓW Sp. z o.o.

2014

116

400

Części i podzespoły dla motoryzacji

Wielkopolskie

18

SPINKO Sp. z o.o.

2014

113

430

Części i podzespoły dla motoryzacji

Wielkopolskie

19

EL CAB Sp. z o.o.

2014

111

550

Części i podzespoły dla motoryzacji

Wielkopolskie

20

JENOX AKUMULATORY Sp. z o.o.

2014

106

156

Akumulatory

Wielkopolskie

21

Zakład produkcji form narzędzi specjalnych
i przetwórstwa tworzyw sztucznych
GRAFORM Stanisław Grabowski

2014

106

230

Części i podzespoły dla motoryzacji

Kujawsko
-Pomorskie

22

ZASŁAW TSS Sp. z o.o.
Spółka komandytowa

2014

96

300

Pojazdy, zabudowy i przyczepy do samochodów ciężarowych

Małopolskie

23

Zakłady metalowe POSTĘP S.A.

2014

85

206

Części i podzespoły dla motoryzacji

Śląskie

24

PAKS D Sp. z o.o.

2014

84

300

Części i podzespoły dla motoryzacji.
Produkcja także dla innych branż

Śląskie

25

AMZ KUTNO S.A.

2015

82

153

Zabudowy specjalne samochodów użytkowych - autobusy i mikrobusy, bankowozy,
karetki, pojazdy specjalne

Łódzkie

26

KH KIPPER Sp. z o.o.

2014

80

330

Zabudowy do samochodów ciężarowych,
przyczepy, naczepy, wywrotki

Świętokrzyskie

27

IZO BLOK S.A.

2015

80

128

Części i podzespoły dla motoryzacji

Śląskie

28

MEGA zakład produkcji pojazdów użytkowych
i konstrukcji stalowych

2014

78

300

Zabudowy do samochodów ciężarowych,
przyczepy, naczepy, wywrotki

Opolskie

29

STER Sp. z o.o.

2014

77

300

Części i podzespoły dla motoryzacji

Wielkopolskie

30

ANDORIA MOT Sp. z o.o.

2014

72

480

Części i podzespoły dla motoryzacji

Małopolskie
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Produkty

Województwo

Łódzkie

Śląskie
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Technologie ubieralne i egzoszkielety w produkcji

Cyberpracownicy
Branża motoryzacyjna zalicza się do czołówki, jeżeli chodzi wdrażanie innowacyjnych technologii
w fabrykach. Choć kojarzy ona nam się głównie z szerokim zastosowaniem robotów, ostatnie
miesiące przyniosły szereg pomysłów na to, jak wspomóc pracowników, zamiast eliminować ich
z hali produkcyjnej. Zwłaszcza, że wielu operacji zautomatyzować się nie da.
ÓÓZ kosmosu do hali produkcyjnej
Powiedzmy sobie wprost - technologie kosmiczne nie
powinny marnować się tylko na potrzeby NASA i podobnych organizacji. Na szczęście coraz więcej z nich schodzi
na ziemię i znajduje naprawdę praktyczne zastosowania.
GM i NASA przez dziewięć lat wspólnie pracowały nad
rozwojem rozwiązań technicznych, które miały sprawdzać się w przestrzeni kosmicznej. Jedną z nich było
RoboGlove – zrobotyzowana rękawica, która miała
wspierać astronautów przy pracy. Szybko zauważono, że
przyda się ona także w innych aplikacjach.
General Motors, jeden z największych producentów samochodów na świecie, postanowił naturalnie sprawdzić
możliwość zastosowania rękawicy w swoich fabrykach.
RoboGlove było krótko testowany w zakładzie produkcji przedseryjnej GM. Dało się zauważyć, że urządzenie
mimo sporego potencjału da się jeszcze udoskonalić, sięgając po biotechnologię.
W tym celu rozpoczęto współpracę z Bioservo Technologies AB. Szwedzka firma specjalizuje się w opracowywaniu
innowacyjnych rozwiązań dla medycyny i ma w portfolio
technologię SEM GloveTM (Soft Extra Muscle - miękki
dodatkowy mięsień). Połączenie rozwiązań wykorzystywanych w RoboGlove i SEM GloveTM pozwoli uzyskać niezwykle użyteczny w fabrykach produkt.

ÓÓJak działa RoboGlove?
Rękawica opracowana przez GM i NASA stanowi efekt
uboczny prac nad humanoidalnym robotem Robonaut
2 (R2), wysłany w kosmos w 2011 roku. RoboGlove to
zwiększające siłę urządzenie ubieralne. W rękawicy zastosowano najnowocześniejsze czujniki, siłowniki i cięgna będące odpowiednikami nerwów, mięśni i ścięgien
w ludzkiej ręce. Jednym z wymogów przy projektowaniu
R2 była zdolność do obsługi narzędzi przeznaczonych dla
człowieka. Konstruktorom robota udało się zbudować mechanizm, który pod względem zręczności dorównuje dłoni. Technologię tę wykorzystano następnie w RoboGlove.

siłę którą musi przyłożyć robotnik do wykonania danej
czynności. Nie będzie jednak pomocna przy dźwiganiu
ciężkich przedmiotów, a tylko przy manipulacji narzędziami. To jednak jeden ze znaczących kroków w kierunku rozwoju i wprowadzenia technologii miękkiego
egzoszkieletu do użytku na skalę globalną.
GM planuje zostać pierwszym odbiorcą zaawansowanej zrobotyzowanej rękawicy w sektorze produkcyjnym
i testować ją w niektórych swoich zakładach. Produkcją
i sprzedażą rękawicy także innym firmo zajmie się Bioservo. Prócz zastosowań przemysłowych, rozwój będzie dotyczył także aplikacji medycznych. RoboGlove może ułatwić
pracę np. rehabilitantom, podobnie jak
pracownicy fabryk często wykonującym wykonując monotonne, powtarzalne ruchy.

RoboGlove miała
wspierać przy pracy
astronautów.

Zarządzanie produkcją

Z badań GM wynika, że już po kliku
minutach ciągłego manipulowania
jednym narzędziem pracownik
może czuć zmęczenie.
Bioservo najpierw przystąpi do pracy nad nowym narzędziem chwytającym do zastosowań przemysłowych, które
będzie mogło działać z większą efektywnością, zmniejszając jednocześnie zmęczenie dłoni operatora. Z badań GM
wynika, że już po kliku minutach ciągłego manipulowania jednym narzędziem pracownik może czuć zmęczenie.
Rękawica będzie w stanie dwu-trzykrotnie zmniejszyć
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Technologie ubieralne i egzoszkielety w produkcji
Przypominające plecak rozwiązanie zapewniają wsparcie dla pleców i ramion. Dzięki elementom pneumatycznym ułatwione jest podnoszenie ciężkich przedmiotów.
Urządzenie póki co nie jest zmechanizowane, lecz badana jest możliwość dołączenia siłowników i umożliwienia
podnoszenia jeszcze większych ciężarów. Ale już teraz
pracownicy, którzy biorą udział w pilotażowym projekcie, nie chcą pracować bez kamizelki.
Airbus w swoim projekcie inspirował się uprzężą stosowaną przez kamerzystów. Nieco toporna uprzęż oparta
na lekkiej i miękkiej ramie jest wykorzystywana w fabryce helikopterów w Marignane. Airbus pracuje teraz
nad bardziej zaawansowanym egzoszkieletem, dodatkowo kontrolowanym przez elektronikę.

ÓÓKrzesło bez krzesła

Chairless chair
daje możliwość
siedzenia
w ergonomicznej
pozycji.
ÓÓPotencjał egzoszkieletów

Zarządzanie produkcją
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Potencjał wykorzystywania egzoszkieletów w przemyśle sięga jednak znacznie dalej. Panasonic opracował
serię kombinezonów, które mają pomagać człowiekowi
w podnoszeniu ciężkich przedmiotów i unikaniu kontuzji kręgosłupa. Najbardziej aktualnie zaawansowana
wersja - Power Assist Suit AWN-03 - zakładana jest na
plecy i biodra. Kombinezon wyposażony jest w czujniki
i siłowniki, aktywowane w momencie rozpoczęcia podnoszenia. Waga podnoszonego przedmiotu redukowana
jest o 15 kg, a akumulator wystarczy na osiem godzin
pracy. Panasonic chce nadal udoskonalać kombinezon
i przygotować jeszcze mniejszą wersję, zapewniającą
udźwig na poziomie 24 kg , po czym rozwiązanie wprowadzić go do produkcji masowej.
Swoją wersję egzoszkieletu - znacznie większą i mniej
wygodną, ale oferującą znacznie większą siłę wsparcia - opracowuje Hyundai. To już niemal cały, ubierany robot, z mechanicznymi nogami i rękami. Prócz
przemysłu, ma on znaleźć zastosowanie także w wojsku i zmniejszyć zmęczenie żołnierzy noszących ciężki ekwipunek. Zapewne z tego względu Koreańczycy
nie podają zbyt wielu informacji na temat konstrukcji
swojego rozwiązania.
Po egzoszkielet sięgnęło także BMW, które w amerykańskiej fabryce w Spartanburgu testuje trzy różne
rozwiązania. Jednym z nich są kamizelki Ekso Vest.
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Sukces odniósł także wynalazek szwajcarskiego start-upu Noonee: Chairless chair. Wykonane z karbonu
„krzesło bez krzesła” to rodzaj zewnętrznego szkieletu,
zakładanego po tylnej stronie nóg. Pracownik mocuje go
pasami do bioder, kolan i kostek. Dwie wyściełane skórą powierzchnie podpierają pośladki i uda, a dwa pręty
z tworzywa wzmocnionego włóknem węglowym dopasowują się do konturu nóg. Połączenia i miejsce zgięcia znajdują się po tylnej stronie kolana. Chairless chair
można hydraulicznie dopasować do wzrostu człowieka
i do pożądanej pozycji. Ciężar ciała pracownika przenoszony jest na podłoże przez te właśnie, ruchome elementy. To „krzesło bez krzesła” waży zaledwie 2,4 kg.
W projekt włączyło się Audi, które testuje Chairless chair od ponad roku w zakładach w Neckarsulm i Ingolstadt,
zaś dalekosiężne plany zakładają ich wykorzystanie we
wszystkich fabrykach koncernu. Przy wykonywaniu
wielu czynności montażowych oraz np. podczas krótkich przerw w pracy, daje możliwość siedzenia w ergonomicznej, korzystnej dla zdrowia pozycji. Nowoczesna
konstrukcja zapewnia lepszą postawę ciała i zmniejsza
obciążenie nóg. Krzesła i stołki na których można usiąść
podczas pracy, używane dziś na wielu odcinkach taśmy
produkcyjnej, stają się zbędne. Wprowadzając takie udogodnienie, Audi pragnie również zredukować przestoje
produkcyjne spowodowane fizycznym zmęczeniem pracownika. - Używając chairless chair poprawiamy ergonomię czynności montażowych. Ponadto spodziewamy
się, że dzięki niemu osoby z niepełnosprawnością będą
mogły przejąć nowe zadania – zauważył dr Mathias Keil,
kierownik ds. metod inżynierii przemysłowej w Audi AG.

ÓÓRęka w rękę z robotem
Ford zamiast na rozwiązania ubieralne, postawił na
robiące coraz większą karierę roboty współpracujące.
Jednak prowadzony w fabryce w Kolonii program pilotażowy nieco przypomina korzystanie z egzoszkieletu
– pracownik korzysta z siły robota, jednak to człowiek
decyduje o tym, jakie ruchy zostaną wykonane.
Zaawansowane i przyjazne dla człowieka urządzenia są
wykorzystywane do pomocy pracownikom fabryki przy
montażu amortyzatorów do modelu Fiesta. Zadanie to
wymaga zegarmistrzowskiej precyzji, siły oraz dużej
zręczności. Pracownicy fabryki wykonują je we współpracy z robotami, co zapewnia idealne spasowanie części
za każdym razem.
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Waga podnoszonego
przedmiotu redukowana
jest o 15 kg.
Próby przeprowadzane w fabryce Forda w Kolonii,
w Niemczech, stanowią część badań nad programem Industry 4.0. Ford zebrał opinie od ponad 1000 robotników
pracujących przy linii produkcyjnej, aby określić, do jakich zadań roboty nadawałyby się najlepiej.
- Roboty pomagają w łatwiejszym, bezpieczniejszym i szybszym wykonywaniu zadań, wspierając tym samym naszych
pracowników. Ich umiejętności otwierają przed nami nieskończoną paletę możliwości w dziedzinach produkcji i designu nowych modeli Forda – skomentował Karl Anton,
dyrektor działu Vehicle Operations w Ford of Europe.

Ford zebrał opinie od ponad 1000
robotników pracujących przy linii
produkcyjnej, aby określić, do
jakich zadań roboty nadawałyby
się najlepiej.
Roboty mierzące 1 metr wysokości pracują „ręka w rękę”
z pracownikami fabryki przy linii produkcyjnej przy
dwóch stacjach roboczych. Zamiast ręcznie operować
ciężkim amortyzatorem i urządzeniem montażowym,
robotnicy mogą teraz skorzystać z pomocy robota przy
podnoszeniu części i automatycznie ustawić jej położenie w nadkolu zanim wcisną przycisk, inicjujący montaż.
- Praca z ciężkimi narzędziami pneumatycznymi trzymanymi nad głową to ciężkie zajęcie wymagające siły,
wytrzymałości i dokładności. Robot to dla nas bardzo
duża pomoc – powiedział Ngali Bongongo, robotnik
pracujący przy produkcji w fabryce Forda w Kolonii.

Koboty wyposażone są w zaawansowane technicznie
sensory, umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie,
kiedy na ich drodze znajdzie się ludzkie ramię lub nawet palec, co zapewnia bezpieczeństwo pracowników.
Podobna technologia używana jest także w przemyśle
farmaceutycznym i elektronicznym. Program wdrożenia robotów do pracy w fabryce został opracowany we
współpracy z niemieckim producentem robotów KUKA
Roboter GmbH, w ciągu ponad dwóch lat.
Ford bada możliwości szerszego zastosowania robotów
współpracujących, które mogą zostać zaprogramowane
do wykonywania niemal każdej czynności, od przygotowywania kawy aż po uścisk „rąk”.

ÓÓZostać Iron Manem
Połączenie możliwości omawianych rozwiązań i ich
upowszechnienie sprawią, że w przyszłości praca
w fabryce przestanie być jednym z niekorzystnych
dla zdrowia zawodów. Możliwość korzystania z tak
zaawansowanej technologii wpłynie też na atrakcyjność zawodu – w artykułach prasowych poświęconych
stosowaniu egzoszkieletów w fabrykach nieraz pada
określenie Iron Man. A kto nie chciałby zostać Iron
Manem?
Czy cyberpracownicy to także odpowiedź na robotyzację? Według wielu ekspertów - tak. Wykorzystanie egzoszkieletów pozwoli bowiem połączyć to co najlepsze
z dwóch światów: siłę i wytrzymałość robotów oraz inteligencję i zdolność reagowania na nieprzewidziane człowieka, bezkonkurencyjnego - póki co - na tych polach.
■■Witold Zygmunt
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Technologie kształtujące Czwartą Rewolucję Przemysłową

Skokowy postęp
U podstaw koncepcji Czwartej Rewolucji Przemysłowej leży połączenie technologii teleinformatycznych, przemysłu i Internetu rzeczy. Pojęcie „Przemysł 4.0”, które zostało wprowadzone w 2011 r. przez
H. Kagermanna, profesora fizyki i byłego prezesa zarządu SAP, przekształciło się w strategię rozwoju
niemieckiego przemysłu.

S

Jana Pieriegud

profesor w Katedrze Transportu SGH

tało się również ostatnio bardzo popularnym
hasłem, używanym do określenia radyklanych zmian,
które dotykają sektor przemysłowy w czasach kształtowania nowej fazy rozwoju. Kluczową rolę w tym
procesie odgrywają nowe
technologie.

ÓÓKluczowe technologie

W koncepcji Przemysł 4.0 obniżenie kosztów,
poprawa wydajności, a także oferowanie udoskonalonych produktów i usług uwzględniających preferencje i zachowania konsumentów
mają być osiągane dzięki automatyzacji produkcji opartej na wykorzystaniu i wymianie
danych w czasie rzeczywistym, przy użyciu
sztucznej inteligencji (AI). Przemysł 4.0 wykorzystuje wiele technologii (zob. tabelę), takich
jak: Internet rzeczy (IoT), systemy cyberfizyczne (CPS), chmura obliczeniowa (CC), analityka biznesowa (BDA), robotyka, rozszerzona
rzeczywistość (AR), druk 3D oraz technologie addytywne, czyli technologie szybkiego
prototypowania i wytwarzania (AM), polegające m.in. na nakładaniu i łączeniu kolejnych
warstw materiału. Wiodącą technologią w tym
zakresie jest obecnie modelowanie ciekłym
termoplastem (FDM). Duży postęp obserwuje
się także w technologiach związanych z tworzywami sztucznymi, np. wydruki z nylonu,
z materiałów elektrostatycznych czy rozpuszczalne w roztworach wodnych materiały podporowe, a także w zakresie wydruków z proszków metali.
Kluczowe technologie wykorzystywane
w ramach koncepcji Przemysł 4.0

Zarządzanie produkcją
26

W świetle wyników ostatnich badań opublikowanych w raporcie PwC pt. „Tech breakthroughs megatrend” największy wpływ na
rozwój poszczególnych firm, jak i całych branż
będzie miało osiem kluczowych technologii
(rys. 1): sztuczna inteligencja, rozszerzona
rzeczywistość (AR), blockchain („łańcuch bloków”), drony, Internet rzeczy, roboty, wirtualna rzeczywistość (VR) oraz druk 3D. Zdaniem
autorów raportu technologie te do 2020 roku
doprowadzą do przewartościowania dotychczasowych modeli biznesowych, co dla firm
stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia.
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ÓÓMapa myśli technologii

Za pomocą „mapy myśli” profesor H.-C. Pfohl ustrukturyzował najczęściej wymieniane dziś technologie w odniesieniu
do zidentyfikowanych przez niego siedmiu kluczowych cech
koncepcji Przemysł 4.0:
»» 1. Cyfryzacja.
»» 2. Automatyzacja.
»» 3. Przejrzystość.
»» 4. Mobilność.
»» 5. Modułowość.
»» 6. Współpraca sieci.
»» 7. Socjalizacja (w relacjach człowiek – maszyna).

System sieciowy

Inteligentny produkt

Użytkownik

Przedsiębiorstwa
»» Protokoły internetowe IPv6
»» Przemysłowe sieci przesyłu danych
(fieldbus systems)
»» Przemysłowy Ethernet
(industrial Ethernet)
»» Wirtualna sieć prywatna (VPN)
»» Chmura obliczeniowa
(cloud computing)
»» Standardy bezprzewodowych sieci
komputerowych (Wi-Fi)
»» Standardy bezprzewodowej radiowej komunikacji krótkiego zasięgu
(Bluetooth, NFC)
»» Otwarte, neutralne, kompatybilne
standardy wymiany danych
(XML, AutomationML – AML)
»» Łączność między urządzeniami/
przedmiotami (M2M, Car2Car)
»» Internet rzeczy
(Internet of Things – IoT)
»» Inteligentne sieci
elektroenergetyczne (smart grids)

»» Produkt dostosowany
do potrzeb użytkownika i dostępny
na żądanie
(customised and on demand)
»» Kod dwuwymiarowy
oraz metka radiowa
(QR code, RFID)
»» Identyfikacja pojazdów
wg kodów VIN (autoident)
»» Techniki szybkiego
wytwarzania, m.in. addytywne wytwarzanie (additive manufacturing),
druk 3D, selektywne spiekanie
laserem (sintering)
»» Inteligentna metka (smart tag)
»» Systemy cyberfizyczne (CPS)
»» Cybernetyka (cybernetics)
»» Robotyka i program sterujący
(kod NC)
»» Utrzymanie zapobiegawcze (predictive maintenance)
»» Inteligentne obiekty
(smart objects)

»» Analiza danych (data analysis),
analityka biznesowa (BI)
»» Informatyczne systemy
do planowania produkcji
(ERP, PLM, APS)
»» Projektowanie
wspomagane komputerowo
(CAD, CAM, MES)
»» Architektura systemów informatycznych opartych o usługi (SOA,
SaaS, Simulation)
»» Programowanie adaptacyjne
(adaptive programming)
»» Cyber-fizyczne systemy
produkcji (CPPS)
»» Rozszerzona rzeczywistość
(augmented reality – AR)
»» Urządzenia ubieralne
(wearables)
»» Współpracujące roboty
(collaborative robots)
»» Sztuczna inteligencja
(artificial intelligence – AI)
»» Zwinna fabryka (resilient factory)

Rozrywka i gospodarstwa domowe
»» Multimedialny interfejs wysokiej »» Smartfon, tablet
»» Netykieta – zasady przyzworozdzielczości do cyfrowego
»» Standardy wysokiej jakości urząitego zachowania w internecie
przesyłania sygnału audio/wideo dzeń telewizyjnych
(netiquette)
(HDMI)
i elektroakustycznych (HiFi)
»» Sieci społecznościowe
»» Serwisy internetowe Web 2.0
»» Systemy grzewcze (heating),
(social networks)
»» Standardy bezprzewodowej
oświetlenie (light)
»» Darmowe oprogramowanie (GNU,
transmisji danych
»» Kamera internetowa (webcam)
wiki, fora)
(UMTS, LTE, VDSL)
»» Roboty-asystenci pomagające
»» Zawartość stron www (content),
»» Standard bezprzewodowych sieci w realizacji codziennych
wiadomości (news)
komputerowych (Wi-Fi)
czynności (assistance robots)
»» Strumieniowa transmisja danych
»» Standardy bezprzewodowej
»» Inteligentny dom (smart home)
(streaming)
radiowej komunikacji krótkiego
»» Wirtualny sklep (virtual store)
zasięgu (Bluetooth)
»» Finansowanie projektów przez
»» Standard rozpowszechniania mespołeczność (crowdfunding)
diów (audio, wideo, zdjęć) w sieci
domowej LAN (DLNA)
»» Protokół dla komputerów osobistych oraz urządzeń inteligentnych
i bezprzewodowych (UpnP)
»» Standard łączności bezprzewodowej stosowanej w urządzeniach
Źródło: opracowanie własne na podstawie:
multimedialnych (AirPlay)
Industry 4.0 – Summary report, DLG-Expert report 5/2015, s. 5.
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Rysunek 1. Osiem kluczowych technologii dla biznesu do roku 2020
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Źródło: Tech breakthroughs megatrend: how to prepare for its impact, PwC, 2016, s. 11.

ÓÓFabryki przyszłości

Warto pamiętać, że określona mianem Przemysł 4.0
inicjatywa niemiecka wywodzi się z ogólnego kierunku zmian w zakresie polityki przemysłowej w Unii
Europejskiej i jest rozwinięciem koncepcji takich jak:
przemysłowy Internet rzeczy (Industrial Internet of
Things), inteligentny przemysł (smart industry), inteligentne zakłady (smart factories), zwinne fabryki
(resilient factories) czy też zaawansowana produkcja (advanced manufacturing). Wśród przykładów
inicjatyw podjętych w ubiegłych latach w innych
krajach warto wymienić włoski projekt rozwoju fabryk przyszłości (La Fabbrica del Futuro), brytyjską
inicjatywę przemysłowych centrów zaawansowanej
produkcji (ang. Catapult centres), francuską koncepcję przemysłu przyszłości (Industrie du futur).

Warto pamiętać,
że określona mianem
Przemysł 4.0 inicjatywa
niemiecka wywodzi się
z ogólnego kierunku zmian
w zakresie polityki
przemysłowej w Unii
Europejskiej.
W raporcie przygotowanym w 2015 roku przez
World Economic Forum we współpracy z Accenture
szanse dla podmiotów biznesowych związane z rozwojem przemysłowego Internetu rzeczy w okresie
krótkoterminowym upatruje się w zwiększaniu efektywności operacyjnej (m.in. poprzez wykorzystanie
zdalnie sterowanych i zapobiegawczych systemów
utrzymania) oraz oferowaniu nowych towarów
i usług, opartych na wykorzystaniu oprogramowania. W perspektywie długoterminowej coraz szersze
zastosowanie będzie znajdowała gospodarka oparta
na wynikach (outcome economy).
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Transformacje sektora produkcji do 2025 roku

Cyfrowy kompas produkcji
Czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się z niepewnością i rodzi wiele pytań, także
w sferze produkcji.

F

irma McKinsey zdefiniowała czwartą rewolucję
przemysłową, jako cyfryzację sektora produkcji dzięki komunikacji on-line prowadzonej między poszczególnymi ogniwami procesu, przy wykorzystaniu zaawansowanej analizy danych. Możliwości takie istnieją dzięki
zastosowaniu czterech nowoczesnych technologii.

ÓÓCztery technologie
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Pierwsza dotyczy powiązania wielkich zbiorów danych
z mniejszymi w sieci o szerokim zasięgu. Druga służy analizowaniu i interpretacji danych, trzecia dotyczy interakcji
zachodzących między pracownikiem a maszyną, a czwarta odnosi się do transformacji cyfrowych informacji w fizyczne działania, co głównie znajduje zastosowanie przy
wykorzystaniu zaawansowanych robotów i drukowania
3D. Wszystkie te technologie istnieją już dzisiaj, ale obecnie firmy produkcyjne muszą zadecydować w jaki sposób
można odpowiedzialnie je wykorzystać w przyszłości.
Ponieważ czwarta rewolucja przemysłowa osłabia procesy B2B, oczekiwane są daleko idące zmiany w tej dziedzinie. Zmiany te jednak przebiegają o wiele wolniej
niż w cyfrowym świecie Internetu. Z powodu długich
cykli inwestycyjnych występujących w firmach produkcyjnych, organizacje są konserwatywne w swoich
decyzjach i nie podejmują zmian przynajmniej do momentu, w którym nie staną się one konieczne. Większość
aktywów produkcyjnych powstaje aktualnie w konkretnych lokalizacjach, szacuje się natomiast, że po pełnym
wejściu w życie czwartej rewolucji przemysłowej wykorzystanie produkcji masowej spadnie do ok. 40-50%.
Zmiany w produktach będą napędzane przez technologie, które w wielu przypadkach nie będą ściśle powiązane z parkiem maszynowym, co przyczyni się do przewartościowania procesów produkcyjnych i budowy nowych
modeli biznesowych oraz fundamentalnie zmieni otoczenie konkurencyjne.
Firma Mckinsey przeprowadziła badanie dla określenia
możliwości rozwoju firm w następnej dekadzie, wykorzystując obserwacje 300 menedżerów z trzech krajów
- USA, Niemiec i Japonii. Wynika z nich, że firmy produkcyjne, aby wykorzystać potencjał czwartej rewolucji
przemysłowej powinny działać w trzech następujących
kierunkach: osiągnąć kolejny poziom operacyjnej wydajności (efektywności), zabsorbować nowe modele biznesowe i budować fundamenty cyfrowej transformacji.

Pierwszą przyczyną, dla której przemysłowi gracze inwestują tak znaczące zasoby w czwartą rewolucję przemysłową jest
fakt, że dźwignie tradycyjnej produktywności już się wyczerpały. W latach 70. i 80. minionego wieku szeroko wdrażano
w Europie Zachodniej wzorem Toyoty Lean Manufacturing.
W latach 90-tych głównie za sprawą rozpowszenienia się
usług zewnętrznych (outsourcingowych) zaczęto przenosić
produkcję do krajów o niskich kosztach siły roboczej (LCC
ang. Low Cost Countries). Po 2000 roku przewaga usług produkcyjnych krajów o niskich kosztach siły roboczej zaczęła
kurczyć się, ponieważ zarobki w tych krajach wzrosły, przy
jednoczesnym podnoszeniu się cen frachtu.

Z powodu długich cykli
inwestycyjnych występujących
w firmach produkcyjnych,
organizacje są konserwatywne
w swoich decyzjach.
Kluczowymi czynnikami konkurencyjności są dziś czas i odpowiadanie na potrzeby klientów dlatego firmy inwestują
w automatyzację i technologie, które umożliwiają stosowanie robotów obniżających koszty produkcji. Obecnie firmy
przeprojektowują swoje produkcyjne procesy i przenoszą
się bliżej swoich klientów oraz inwestują w badania i rozwój (R&D). Presja konkurencyjna zmusza je do intensyfikacji
różnych działań i podnoszenia produktywności.

Czwarta rewolucja przemysłowa
osłabia procesy B2B.

ÓÓDążenie do osiągnięcia wyższej
wydajności operacyjnej
Optymizacja powinna przynieść maksymalizację wartości dodanej i aby to osiągnąć zidentyfikowano osiem
czynników, które będą mieć szczególny wpływ na działalność firm produkcyjnych. Dla każdego z tych czynników zidentyfikowano najważniejsze dźwignie czwartej rewolucji przemysłowej, które McKinsey nazwał
„Cyfrowym kompasem”.
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Nowoczesne technologie czwartej rewolucji przemysłowej, takie jak zaawansowane systemy IT, umożliwiły
rozwój produkcji i integrację procesów pozwalających
osiągać wysoką efektywność. W systemach tych dane
odgrywają kluczową rolę dlatego liderzy różnych gałęzi przemysłu stosują profesjonalne analizy wielkich
zbiorów danych, które w efekcie przyczyniają się do
powstania wartości dodanej. Wdrażanie zaawansowanej analityki danych może przyczynić się do wzrostu
wielkości produkcji o 20-25% oraz do redukcji czasu
produkcji o 45%.
Istnieją cztery grupy technologii, które pozwolą wywrócić dotychczasowy system produkcji. (Tab. 1)

poprzednio stosowano tylko polimery i metal. Zastosowanie nowych materiałów przy drukowaniu 3D przyczyniło się od 1990 roku do 10-krotnego wzrostu rozmiarów wyrobów wytwarzanych w tej technologii.

Na postęp w obszarze możliwości
konwersji informacji cyfrowej
na fizyczną wpływają koszty,
różnorodność stosowanych
materiałów oraz precyzji i jakości
produkcji.

Tab. 1 Technologie, które wywrócą dotychczasowy system produkcji
Cyfryzacja sektora produkcyjnego w czwartej rewolucji przemysłowej
Dane, moc komputerowa,
związki kooperacyjne
Wielki zbiór danych /
dostęp do danych
Znaczna redukcja kosztów obliczeń,
magazynowania, sensorów
Internet Rzeczy / M2M
Zredukowanie kosztów drobnych
towarów i związków kooperacyjnych
(np. poprzez sieci LPWA)
Chmura komputerowa
Centralizacja danych oraz
wizualizacja magazynowania danych

Analityka i interpretacja

Interakcja człowiek - maszyna

Cyfryzacja i automatyzacja na
temat obróbki
Postęp w zakresie sztucznej
inteligencji i maszyn uczących się
Zaawansowana analityka
Udoskonalenie algorytmów
i w interpretacji wielkich
zbiorów danych

Dotykowe interfejsy i kolejny
poziom interfejsów graficznych
Szybkie rozpowszechnianie metody
przez odbiorców
Wzrost realności obrazu
Postęp w wykorzystaniu
nowoczesnych wyświetlaczy
obrazu (np. Okulary Google)

Przełożenie zapisu cyfrowego
na fizyczne działanie
Addytywna produkcja (np. drukowanie 3D)
Rozszerzanie zakresu stosowa-nych materiałów,
gwałtowne obniżenie cen drukowania, wzrost
precyzji i jakości
Zaawansowana robotyzacja
(np. współpraca człowiek – robot)
Postęp w sztucznej inteligencji, maszyny widzące,
komunika-cja M2M, tańsze urządzenia wzbudzające
Magazynowanie energii i jej odzyskiwanie
Coraz większy koszt efektywnego magazynowania
energii i innowacyjnych sposobów odzysku energii.
Źródło: McKinsley

Interakcja człowiek – maszyna jest naturalną cechą środowiska produkcyjnego. Na rynku są już takie firmy jak
niemiecki start-up Ubimax, który jest pionierem we wdrażaniu aplikacji takich jak „inteligentne” okulary stosowane w magazynach, na liniach montażowych i w usługach,
które poszerzają pole widzenia pracownika.
Innym ciekawym obszarem rosnącej fizycznej interakcji
między maszynami a człowiekiem może być przykład
firmy Festo ExoHand, która skonstruowała egzoszkielet
ręki, która z powodzeniem może rywalizować z prawdziwą ludzką ręką w realizacji różnych operacji. W rezultacie pozwala zastąpić pracę człowieka przez ramię robota i w konsekwencji wykonywać zlecone zadania przed
dłuższy czas oraz szybciej.
Na postęp w obszarze możliwości konwersji informacji
cyfrowej na fizyczną wpływają koszty, różnorodność stosowanych materiałów oraz precyzji i jakości produkcji.
Na przykład postęp w drukowaniu 3D nastąpił za sprawą
wykorzystania szkła, biokomórek, cukru i cementu, gdy

ÓÓPorównanie trzeciej rewolucji
przemysłowej do rewolucji 4.0
Już sama definicja czwartej rewolucji przemysłowej sugeruje, że jest to kolejny przełom w procesach produkcyjnych.
Poprzednie trzy ważne przełomy w produkcji nastąpiły za
sprawą pary wodnej, elektryczności i automatyzacji.
Czwarta rewolucja przemysłowa nie będzie dotyczyć
wymiany istniejących zasobów na nowe, ale nabywania
umiejętności zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w trzech różnych kierunkach w celu
uzyskania kolejnego poziomu operacyjnej efektywności,
wdrożenia nowych modeli biznesowych oraz stworzenia
podstawy cyfrowej transformacji firmy.
Obecnie poprzez wykorzystanie Internetu Rzeczy, czwarta rewolucja przemysłowa oferuje wysoki potencjał obniżenia kosztów. Technologie IT umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych przyczyniając się do
uzyskania nowych przychodów z transformacji cyfrowej
informacji w fizyczny produkt. Wymaga to inwestycji
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Interakcja człowiek – maszyna jest naturalną
cechą środowiska produkcyjnego.
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W każdym z tych etapów zakodowany jest cyfrowy format
informacji: dane mogą być łatwo zmienione, proces może
być wizualizowany i sterowany poprzez cyfrowe interfejsy oraz narzędzia np. poprzez użycie tabletów i smartfonów), a interakcja może być wykonana przez cyfrowe
kanały (np. oddalona usługa serwisowa). Możliwość zamiany i przedstawiania informacji na określonym poziomie cyfryzacji przyczynia się do funkcjonalnej integracji
i ściślejszej kooperacji w całym cyklu życia produktu.
Nic dziwnego, że rozwój tych technologii coraz bardziej przybliża nas do wizji zakładów produkcyjnych
pozbawionych pracowników – funkcjonujących głównie
w oparciu o cyfrowe osiągnięcia wynikające z czwartej
rewolucji przemysłowej.
■■Opracował: Kryspin Wiśniewski
■■Na podstawie raportu McKinsey How to navigate digitization
of the manufacturing sector, 2015

Orientacyjna ocena zmian wartości składowych stymulacyjnych
wskutek cyfryzacji produkcji
Obniżenie kosztów
o 10-40%
Czas dostarczenia
na rynek skrócony
o 20-50%

Dokładność
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Strumień przepływu informacji w całym cyklu życia produktu

ÓÓNowa potencjalna wartość
Czwarta rewolucja przemysłowa tworzy nowy paradygmat procesów produkcyjnych, w którym kluczową rolę
odgrywa proces przepływu danych a nie optymalizacja
fizycznych zasobów. W całym cyklu życia konkretnego
produktu, od momentu badań i projektowania aż do powstania liczy się przepływ informacji, który tworzy warunki dla nowej optymalizacji procesów. (Rys. 1)
Ta cyfrowa optymalizacja towarzyszy produktowi od
momentu powstania cyfrowej wersji projektu produktu,

wykonanie dystrybucja serwis
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is
Serwługa
/obs

Większość graczy, gdy wchodzi na rynek, spodziewa się
nowych konkurentów. Istnieje jednak tutaj duża różnica
pomiędzy dostawcami technologii (84% spodziewa się
nowych konkurentów), a producentami (58%). Różnice
występują także w poszczególnych krajach: nowych konkurentów spodziewa się 46% niemieckich, 63% japońskich i aż 92% amerykańskich firm.
Jeśli chodzi o przygotowanie organizacji do rewolucji 4.0 to:
»» 76% technologicznych dostawców i tylko 48% producentów twierdzi, że jest dobrze przygotowanych do
czwartej rewolucji przemysłowej,
»» 83% firm z USA, 57% z Niemiec i tylko 34% z Japonii
twierdzi, że jest dobrze przygotowana do czwartej rewolucji przemysłowej,
Podczas badania zapytano także o konieczność likwidowania istniejących przeszkód. Jak się okazało, dla niemieckich firm największymi przeszkodami we wdrażaniu czwartej rewolucji przemysłowej są:
»» procesy i kontrola wiedzy know-how pracowników,
»» zabezpieczenie danych i bezpieczeństwo systemów,
»» unifikacja standardów dla transferu danych,
»» kompleksowy (od początku do końca) związek poprzez
bezprzewodową sieć.
Trzy ostatnie przeszkody dotyczą bezpieczeństwa danych
i są ważnym tematem. Warto także zwrócić uwagę, iż
z powodu ataków cybernetycznych firmy stały się niechętne, aby wykorzystywać zagranicznych dostawców IT.

Rys. 1 Stopień cyfryzacji w procesie w cyklu życia produktu

➡

ÓÓGotowość na Czwartą Rewolucję
Przemysłową

poprzez proces cyfrowego, kontrolowania jego produkcji, aż po końcowe operacje związane z recyklingiem
produktu, w których przechowywanie cyfrowej informacji może pomóc w zidentyfikowaniu tych części produktu, które są możliwe do ponownego ich zastosowania.

➡

i to w różnych obszarach w infrastrukturę, która musi
być dopasowana do możliwości dystrybucji, m.in. w centra IT, wykorzystujące zcentralizowany model chmury
komputerowej, w infrastrukturę techniczną umożliwiającą produkcję milionów indywidualnych wyrobów,
w bieżące oprogramowanie wykorzystywane lokalnie,
w samokształcenie oraz w realizację różnych procesów
w czasie rzeczywistym.

Pra
ca

Wzrost
produktywności
Spadek kosztów
w zawodach
zapewnienia jakości o 10-20%
technicznych o 45-55%
Spadek kosztów utrzymania
dzięki automatyzacji
zapasów o 20-50%
pracy z wiedzą
Źródło: McKinsley

Działania, które są wymagane dla zarządzania cyfryzacją procesu:
Pozyskanie informacji i rejestracja

Odpowiedni zestaw danych dla zapewnienia przepływu informacji.
Zautomatyzowanie procesu w rzeczywistym czasie poprzez użycie sensorów.
Zgranie i przechowywanie historycznych i nowych danych w pojedynczym systemie informacji.

Transfer informacji

Cyfrowy transfer informacji przez wydziały, oddziały produkcji, łańcuch dostaw i firmowe bazy.

Analizy informacji oraz synteza

Identyfikacja odpowiednich danych i ich analizy (porównanie, zautomatyzowanie).
Syntezy analiz w zrozumiałe polecenia wejściowe.

Wykorzystanie informacji w celu uzyskania wyników

Zamiana rezultatów analiz w polecenia zalecanych działań dla pracowników lub
w automatyczne działania maszyn.
Zwrotna analiza danych z zastosowaniem ich korekty.
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Robotyzacja a rynek pracy

Mój kolega, robot
Foxconn poinformował niedawno, że
zwalnia 60 tys. pracowników i zastąpi
ich robotami. Czy pracownicy polskich
firm mają się czego obawiać?

D

ecyzja Foxconna, który zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób w swoich chińskich fabrykach nie powinna dziwić. Do 2018 r. Chiny
będą odpowiadały za 1/3 światowych dostaw
robotów. Dlaczego? Tamtejsza gospodarka
stoi przed dużym wyzwaniem: utrzymanie wzrostu zależy od dostępu do taniej
i wykwalifikowanej siły roboczej, tymczasem wynagrodzenia pracowników
nieustannie rosną a gospodarka spowalnia.
Dun Xiangming, cytowany przez magazyn „Oriental Outlook” ekspert od
robotyki w Shanghai Jiaoton University prognozuje, że całkowicie zrobotyzowaną branżą w Chinach stanie
się niebawem przemysł motoryzacyjny.
Rewolucja czeka też przemysł spożywczy,
chemiczny, tworzyw sztucznych, gumowy
i metalurgiczny. Roboty zdominują również
produkcję sprzętu AGD oraz telefonów komórkowych i smartfonów. Branże te staną się największym
potencjalnym rynkiem dla dostawców robotów.

ÓÓWiek sztucznej inteligencji
Automatyzacja pracy nieuchronnie postępuje jednak
nie tylko w Chinach. Najlepiej widać to w dobrze rozwiniętych gospodarkach. Szacuje się, że między 2015
a 2018 rokiem około 1.3 miliona nowych robotów przemysłowych zostanie zainstalowanych w fabrykach na całym świecie. Według najnowszych prognoz IFR (International Federation of Robotics) do 2017 roku w samej tylko
Azji ich liczba podwoi się z obecnych 200 tys. do 400 tys.
Wartość ogólnoświatowego rynku robotów i sztucznej inteligencji wzrośnie do 152 mld dolarów jeszcze
przed 2020 r., a przedsiębiorstwa które skorzystają
z dobrodziejstw robotyki mają poprawić swoją wydajność o 30%. Tak przynajmniej wynika z analizy Bank of
America Meryll Lynch przygotowanej dla brytyjskiego
Guardiana.

Robot, który pracuje w fabryce samochodów czy przy
obsłudze magazynu nikogo już nie dziwi. Obecnie maszyny wykonują coraz bardziej skomplikowane zadania. Już w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych zezwolono
np. na użycie robota na sali operacyjnej. Dawkuje ona
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Ray Kurzweil, szef inżynierów
w Google stwierdził kiedyś, że
do 2029 inteligencja robotów
zrówna się z tą ludzką.

pacjentom propofol – substancję usypiającą – bez potrzeby ingerencji ze strony anestezjologa. Ostatnie analizy
wskazują też, komputer radzi sobie znacznie lepiej w odczytywaniu wyników radiologicznych niż lekarze.
Ray Kurzweil, szef inżynierów w Google stwierdził kiedyś, że do 2029 inteligencja robotów zrówna się z tą ludzką. Jakby nie patrzeć, dzisiaj roboty wykonują czynności,
które może wykonać człowiek dysponujący średnim ilorazem inteligencji na poziomie 100. Jeśli jednak przyjmiemy, że co roku inteligencja będzie rosła o 1,5%, to
okaże się, że na przestrzeni dekady inteligencja maszyn
przekroczy inteligencję większości ludzkiej populacji.
- Dotychczas roboty były wykorzystywane głównie
w firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych czy logistycznych, bo tam w największym stopniu realizuje się
proste i powtarzalne czynności, w których roboty wydają się niezastąpione. Zawody wymagające konkretnych
kwalifikacji, umiejętności interpersonalnych, czy pracy
w grupie wymagały zaangażowania człowieka. Powoli
zaczyna się to jednak zmieniać. Archiwizowanie i przetwarzanie danych, prace administracyjne czy analityczne coraz częściej podlegają automatyzacji. Z badania
McKinsey wynika, że nawet takie stanowiska jak CEO
stracą około 20% obowiązków z powodu automatyzacji
– komentuje Jaromir Paszek z firmy BPSC, która na prze-
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Robotyzacja a rynek pracy
strzeni ostatnich lat zautomatyzowała ponad 650 dużych
i średnich przedsiębiorstw wdrażając tam system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem. Wykorzystuje on
dobrodziejstwa uczenia maszynowego i samouczące się
algorytmy. To o tyle ważne, że automatyzacja pracy nie
oznacza wcale, że nasze zadania może wykonać robot.
Człowieka może też wyręczyć oprogramowanie i robi to
coraz częściej. Dość znamienne są wyniki badań Deloitte, który w raporcie „The robots are coming” zauważa, że 36% firm chce zautomatyzować pracę w oparciu
o chmurę obliczeniową a 13% robotyzację.

10 lat temu zawód Big Data Scientist w ogóle
nie istniał.

ÓÓZłodzieje pracy?
Jeszcze 10 lat temu firmy zatrudniały np. całe zespoły
osób odpowiedzialne za monitorowanie informacji na
temat firmy oraz konkurencji. Dziś robią to automaty,
zresztą radzą sobie z tym znacznie lepiej niż człowiek.
Np. system Dealavo.com opracowany przez polskich
informatyków, którzy wcześniej zdobywali szlify m.in.
w Google i Facebooku nie tylko monitoruje ceny produktów konkurencji w Internecie, ale także podpowiada
jaką cenę powinien ustalić dany sklep, by przyciągnąć
nowych klientów a jednocześnie nie stracić dotychczasowych. I nie myli się, co człowiekowi się zdarza – Ta
sama analiza, którą jest w stanie wykonać system w ciągu zaledwie kilkunastu sekund, musiałby przeprowadzić
zespół kilku osób. Nie dość, że oznacza to w praktyce
kilkaset godzin pracy i w efekcie niesie ze sobą znaczące
koszty, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że wyniki pracy człowieka byłyby mniej dokładne.
Raz, że ceny mogły się przecież w międzyczasie zmienić,
dwa, że trudno się człowiekowi na dłuższą metę skoncentrować na wykonywaniu monotonnych czynności
a przecież monitoring do takich z pewnością należy.
Maszyna się tutaj nie myli – tłumaczy Jakub Kot, CEO
Dealavo.com.

Psychologowie wskazują, że
nasze rezerwy kompetencyjne są
bardzo duże a potencjał tkwiący
w ludziach nie jest należycie
wykorzystywany.
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Co to oznacza w praktyce dla nas? Czy rewolucja technologiczna nie wywoła przypadkiem masowego bezrobocia? Podobne pytania stawiano w czasie rewolucji
przemysłowej, nie bez racji zresztą. Zawody wymierają
szybciej niż mogłoby się wydawać. Przykładem mogą
być nie tylko szewcy czy zegarmistrzowie, tak potrzebni
jeszcze 10 lat temu, ale także operatorzy central telefonicznych, których całkowicie wyparły nowe technologie.
Prawda jest taka, że wielu z nas posiadających dyplomy renomowanych uczelni wykonuje pracę powtarzalną i przewidywalną, którą może wykonać komputerowy
algorytm.
Eksperci firmy analitycznej Gartner szacują, że do 2025 r.
tylko w Stanach Zjednoczonych ponad 30% miejsc
pracy zostanie zautomatyzowanych. Podobnego zdania wydają się być również pracownicy, którzy zdają
sobie sprawę z nadchodzących zmian. Według badania
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PwC aż 2/3 Amerykanów spodziewa się, że w ciągu
50 lat większość ludzkiej pracy przejmą komputery
i roboty. Obawy te są uzasadnione, ponieważ USA obok
Chin, Japonii, Korei Południowej i Niemiec jest jednym
z kluczowych rynków dla producentów robotów przemysłowych. Jaromir Paszek z BPSC jednak uspokaja: Automatyzacji nie powinniśmy się obawiać. Po pierwsze, rewolucji technologicznej sprzyja demografia, po
drugie, mimo systematycznie rosnącego stopnia automatyzacji, miejsc pracy wcale nie ubywa. Zakładając, że
roboty zastępowałyby ludzkich robotników, kraje z najwyższymi wskaźnikami inwestycji w automatyzację
powinny mierzyć się dzisiaj z rosnącym bezrobociem,
a tak nie jest – tłumaczy. George Gretz i Guy Michaels pokusili się o przeanalizowanie na ile robotyzacja
przyczyniła się do bezrobocia. Wnioski jakie prezentują
w swojej pracy: „Robots at Work 2015” jasno wskazują,
że taka korelacja nie występuje. W latach 1996-2012
w Niemczech, we Włoszech czy Szwecji a więc w krajach w których liczba robotów w przemyśle jest najwyższa, zatrudnienie zmniejszyło się niemal w takim
samym stopniu jak w Australii, która z dobrodziejstw
robotyzacji nie korzysta niemal wcale. Choć trudno
w to uwierzyć, to w XIX w aż 80% mieszkańców USA
pracowało w rolnictwie. Mimo, że dziś na farmach pracuje zaledwie 2% populacji, bezrobocie na ogromną
skalę wcale nie występuje.

ÓÓMonotonię zostawmy robotom
Michael Osborne i Carl Frey z Oxford University’s
Martin School przeanalizowali prawdopodobieństwo
automatyzacji 702 zawodów. Za szczególnie zagrożone uznali profesje konsultantów infolinii, maszynistki
i sekretarki prawne. Za najmniej – doradców w obszarze
edukacji i menedżerów hoteli oraz publicystów. Postępu
technologicznego obawiać się mogą przede wszystkim
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Robot, który pracuje w fabryce samochodów czy przy obsłudze magazynu nikogo już nie dziwi.

osoby o niskich kwalifikacjach. Niedawno Biały Dom
ogłosił raport z którego wynika, że automatyzacją najbardziej zagrożone są stanowiska ze stawką godzinową
poniżej 20 dolarów. Szanse, że znikną ocenia się na 83%.
Dla stanowisk na których godzinowa stawka przekraczała 40 dolarów prawdopodobieństwo oceniono już na 4%.
Automatyzacja niesie ze sobą jednak znacznie więcej
korzyści niż zagrożeń. Przede wszystkim nowe zawody
oznaczają nowe możliwości i z reguły wyższe pensje.

Robotyzacja monotonnej pracy,
której millenials po prostu by
się nie podjął, jest najlepszym
rozwiązaniem.
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10 lat temu zawód Big Data Scientist w ogóle nie istniał,
dzisiaj jest jednym z najbardziej pożądanych i najlepiej
opłacanych zawodów. Psychologowie wskazują też, że
nasze rezerwy kompetencyjne są bardzo duże a potencjał
tkwiący w ludziach nie jest należycie wykorzystywany.
Przyczyn jest wiele, ale jedną z najważniejszych jest to, że
pracownicy często nie są dopasowani do stanowiska, wykonują działania niedostosowane do swoich umiejętności
i kwalifikacji. Stąd pracują mniej efektywnie. Automatyzacja jest szansą na poprawę ogólnej satysfakcji i w konsekwencji zwiększenie efektywności. Dość znamienna jest
w tym kontekście wypowiedź Eda Rensi, byłego dyrektora
generalnego McDonald’s, który stwierdził w jednej z niedawnych debat na temat minimalnej stawki godzinowej
- Taniej jest kupić robota za 35 tysięcy dolarów niż zatrudniać pracownika, który pracując nieefektywnie pobiera 15
dolarów za godzinę pakowania frytek – przekonywał.
Poprawa wskaźników efektywności bez posiłkowania się
komputerami nie byłaby możliwa. Automat - oprogramowanie jest w stanie bardziej obiektywnie, bez emocji
ocenić pracownika i przeanalizować informacje dotyczące jego kwalifikacji, luk kompetencyjnych i rozwojowych. I zrobi to szybciej i dokładniej niż człowiek. Co
więcej, odciążając pracownika z realizacji monotonnych
działań, pozwala mu skoncentrować się na tym, co rzeczywiście jest istotne.

ÓÓHR musi się dostosować
Automatyzacja jest nieuchronna także z innego powodu. W 2020 roku millenialsi będą stanowić aż 75%
wszystkich pracowników na świecie. To specyficzne
i dobrze wykształcone pokolenie, które jest przesiąknięte „kulturą online”, mediami społecznościowymi a jednocześnie bardzo wymagające. Wychowane
w dobie wszechogarniającej informacji i różnorodnych
bodźców Y-greki szybko się nudzą i potrzebują stałej
stymulacji. Oznacza to z jednej strony nowe zadania,
nowy zakres obowiązków, z drugiej możliwość szybkiego awansu. Y-greki nie są przywiązane do firmy
i zazwyczaj nie wyobrażają sobie, że spędzą w niej –
tak jak ich rodzice – dłuższy czas. Biznes musi podchodzić więc do tych pracowników zupełnie inaczej niż do
wcześniejszych pokoleń. Zwłaszcza, że deficyt na rynku pracy będzie coraz bardziej odczuwalny za sprawą
zmian demograficznych - Milenialsi wykonujący monotonną pracę nie zawahają się jej zmienić, kiedy tylko
nadarzy się ku temu okazja. W tym kontekście robotyzacja monotonnej pracy, której millenials po prostu
by się nie podjął jest najlepszym rozwiązaniem. Automatyzacja pracochłonnych czynności niesie za sobą
ogromne korzyści, przyczyniając się też do stworzenia
lepszego miejsca pracy, w którym do pracownika będzie podchodzić się bardzo indywidualnie – tłumaczy
Anna Węgrzyn, wieloletni praktyk HR i współtwórca
systemu mHR EVO wspierającego zarządzanie kapitałem ludzkim m.in. w Centrum Nauki Kopernik czy
giełdowym Synthosie.
Choć dla wielu pracodawców oczekiwania Y-greków
są zbyt wygórowane, to warto wyjść im naprzeciw. Y-greki wypadają bardzo dobrze nie tylko podczas autoprezentacji, ale też myślą nieszablonowo i potrafią
realizować wiele zadań jednocześnie. Są efektywniejsi - zwykle robią to co, lubią, uzyskują więc bardzo
dobre efekty mniejszym wysiłkiem. Tego często brakuje ich starszym kolegom. Y-grekom zdecydowanie
łatwiej zrozumieć też rolę technologii i zaadoptować
się do sytuacji, w której część zadań realizował będzie
robot.
■■Adam Mitura
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Obszary poprawy efektywności w przemyśle drzewnym

Cztery kroki do ekoinnowacji
Słowo innowacja nabiera nowego znaczenia w obliczu coraz wyższych wymagań
ekologicznych stawianych przedsiębiorstwom drzewnym i meblarskim. Czy wydatki związane
z ekologią mogą przełożyć się na wzrost konkurencyjności firmy i jej lepszą efektywność?
Tak, jeśli będą one realizowane w ramach spójnej idei ekoinnowacji.

E

koinnowacje są ważnym czynnikiem warunkującym
rozwój w przemyśle drzewnym: podnoszą bezpieczeństwo, jakość i wydajność zakładów produkcyjnych,
obniżając jednocześnie ich negatywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na środowisko pracy.
Te – wydawałoby się – wzniosłe idee – mogą przynieść
również korzyści finansowe firmie. Ekoinnowacje mają
bowiem przełożenie na wzrost dochodowości zakładu
i obniżenie kosztów jego utrzymania. Oto cztery obszary
wdrożenia ekoinnowacji.

ÓÓKrok pierwszy – zmniejszenie
wykorzystania energii
Zmniejszenie zużycia energii to pożądany efekt w każdej
dziedzinie przemysłu, szczególnie przy rosnących kosztach energii i wymaganiach związanych z redukcją CO2.
W wielu zakładach wciąż funkcjonują maszyny odpylające starszego typu, o niskiej wydajności, często pracujące na poziomie 50–60% swoich pierwotnych możliwości. Generują one wysokie koszty w związku z poborem
energii niezbędnej do ich zasilania.

Montaż filtra w zakładzie
IKEA Industry.

Zarządzanie produkcją

— Zdarzają się w Polsce zakłady, których właściciele utknęli
w błędnym kole kosztów, co wynika ze złych kalkulacji —
mówi Radosław Gliński z firmy Nestro. — Stare maszyny
wymagają ogromnych środków na energię, a i tak nie są
w stanie w pełni zagwarantować odpowiedniego odpylania.
Im dłużej są użytkowane, tym bardziej stają się nieopłacalne.
Zainstalowanie nowoczesnej linii do odpylania to inwestycja, która zwróciłaby się po kilku latach pracy zakładu, szczególnie że nowa generacja maszyn odpylających
to rozwiązania zużywające minimalną ilość energii przy
maksymalnej wydajności, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Trwanie przy starych maszynach na dłuższą metę musi generować straty.
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Jednym z najważniejszych elementów instalacji odpylania, które obniżają ich energochłonność są wentylatory
i filtry. Przechodzą one przez trzy fundamentalne procesy: projektowo-konstrukcyjny, wytwarzania oraz eksploatacji. W zależności od potrzeb konkretnego zakładu
i stosowanych w nich maszyn, dobiera się parametry
wytrzymałościowe, materiałowe, technologiczne, montażowe, eksploatacyjne, ekonomiczne i estetyczne.
Dobrze dobrane systemy to także oszczędność ciepła
uzyskiwana poprzez zastosowanie worków filtracyjnych
o odpowiednich certyfikatach, które umożliwiają powrót
czystego powietrza do hal produkcyjnych i zaoszczędzenie energii cieplnej. Innym sposobem na obniżenie
enrgochłonnosci hal produkcyjnych jest również wymiana oświetlenia na żarówki LED. Są one żywotniejsze
od tradycyjnych świetlówek czy żarówek, a potrzebują
znacznie mniej energii. Nie wytwarzają także tak dużych
ilości ciepła. Choć tego typu inwestycja jest na początku
dość kosztowna, to należy na nią spojrzeć długoterminowo przez pryzmat ekoinnowacji.

ÓÓKrok drugi – poprawa jakości stanowisk pracy
Oczywistą sprawą w przypadku stanowisk pracy w zakładach przemysłowych jest bezpieczeństwo. W zakładach meblarskich, drzewnych czy stolarskich priorytetem numer jeden jest odpylanie niebezpiecznych pyłów
i usuwanie odpadów.
W świetle restrykcyjnych wymagań związanych np.
z emisją pyłów na stanowiskach pracy (pyły te są nawet
uznawane za rakotwórcze) i halach, w których pracują ludzie, zdrowie pracowników musi być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy. Prawidłowo zaprojektowane maszyny odciągowe nowej generacji pozwalają poprawić jakość
powietrza w otoczeniu poprzez ograniczenie pyłu resztkowego poniżej poziomu 0,1 mg/m3, co jest porównywalne
z poziomem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu biurowym, w którym pracuje duża kserokopiarka.
Choroby związane z dużym zapyleniem powietrza (np.
pylica, astma oskrzelowa) to największe zagrożenie dla
pracowników. Ale poprawa warunków na stanowisku
pracy to nie tylko ochrona zdrowia pracownika. Niezwykle istotne jest także efektywne i produktywne wykorzystywanie jego możliwości. Przykładem złego „zagospodarowania” możliwości pracownika może być sytuacja
zaobserwowana w jednym z zakładów produkcyjnych
w Polsce. Wykwalifikowany pracownik zajmował się
zwykłym wynoszeniem śmieci (worka z odpadami z filtra maszyny odpylającej). Tracił kilka godzin dziennie na
tę czynność, podczas gdy zadanie to można „zlecić” bezpośrednio systemowi odciągu.
— W dobie braku wykwalifikowanej kadry tego typu marnotrawstwo zasobów ludzkich jest po prostu nieopłacalne,
zważywszy że stawka za godzinę pracy jest niezmienna bez
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względu na zakres działań pracownika — zauważa Radosław Gliński. — Zdecydowanie lepiej byłoby zatrudnić go
np. jako pomocnika operatora obrabiarki czy maszyny CNC.
Co ciekawe, jest to dość znamienne również w przypadku
zakładów, które pracują na bardzo drogich i skomplikowanych systemach i liniach produkcyjnych. Zdarza się,
że nawet we wnioskach o dofinansowanie z Unii Europejskiej firmy zapominały zawrzeć punkt, który pozwoliłby pozyskać środki także na dodatkowy element linii
produkcyjnej zajmujący się transportem i utylizacją odpadów. Dochodzi wówczas do sytuacji, w których bardzo
nowoczesne zakłady nie mają możliwości bezpośredniego odtransportowania lub zutylizowania odpadów i muszą ponosić dodatkowe koszty na ich składowanie i zlecanie utylizacji zakładom zewnętrznym. Ekoinnowacje
dotyczą także tego zakresu.

Wykwalifikowany pracownik
zajmował się zwykłym
wynoszeniem śmieci (worka
z odpadami z filtra maszyny
odpylającej). Tracił kilka godzin
dziennie na tę czynność.
— Jeśli firma zoptymalizuje wszystkie elementy procesu produkcji, wówczas podnosi się całościowa wydajność
firmy — dodaje Radosław Gliński. — Efektywne i produktywne wykorzystywanie czasu pracy jest o wiele
ważniejsze niż szybkość jej wykonywania. Nie chodzi
o to, by pracownicy pracowali szybko, ale mądrze.
Absurdalne są sytuacje, gdy w zakładzie funkcjonuje
niezwykle drogi i nowoczesny sprzęt, niejednokrotnie
będący dumą firmy, który jest spowalniany przez inne,
niedoinwestowane elementy całej linii produkcyjnej.
Spojrzenie globalne i ciągłe dążenie do doskonałości ma
niebagatelne znaczenie.

ÓÓKrok trzeci – redukcja hałasu
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Instalacje odpylające pył i trociny.
W zakładach, gdzie pod względem wydajności (możliwości wyciągowych) systemy odpylania osiągają już swój
maksymalny poziom (wydajność wentylatorów dochodzi do 88%) inżynierowie muszą skupić się w swoich
projektach przede wszystkim na obniżaniu poziomu hałasu. Wówczas kluczowym elementem jest zaprojektowanie i dopasowanie wentylatorów czy rekuperatorów
o najniższej emisji dźwięku.

ÓÓKrok czwarty – zagospodarowanie odpadów
Kolejnym krokiem we wdrażaniu ekoinnowacji w zakładach drzewnych jest zagospodarowanie odpadów, poczynając od ich transportu, po ostateczne przetworzenie (np.
poprzez brykietowanie, pelletowanie) czy – jeśli odpady
są bezpieczne – zutylizowanie (spalanie). Prawidłowe
odpylanie maszyn stolarskich i centrów obróbczych stanowi dziś podstawowy warunek do oszczędności i obniżenia kosztów eksploatacji maszyn zajmujących się
obróbką drewna. Dzięki filtrom zasobnikowym na niewielkiej przestrzeni można umieścić duże powierzchnie
filtracyjne. Filtry te wyposażone są w pojemny zasobnik
pośredni trocin, wiórów i pyłów. Zaletą jest to, że zasobnik z wiórami i trocinami może być opróżniany podczas
pracy urządzenia. W przypadku opróżniania przez wentylator transportowy, za pomocą automatycznego załączania można obniżyć zużycie, a tym samym koszty energii.
— Czas poświęcony na ręczne lub niezautomatyzowane
usuwanie odpadów poprodukcyjnych jest dla pracodawcy
czasem straconym — uważa Radosław Gliński. — Odpady pozostające w maszynie stolarskiej znacząco wpływają na pogorszenie warunków pracy maszyny, elementy
obrabiające są wówczas częściej wymieniane, przegrzewają się, mogą doprowadzić do zaprószenia ognia.
Trzeba też wziąć pod uwagę że efektywnie odzyskane
trociny czy pyły z powietrza mogą być źródłem dochodu
dla firmy – mogą zostać odsprzedane np. do zakładów
produkujących płyty drewnopochodne lub też wykorzystane jako biomasa do wytwarzania energii dla zakładu.

Zarządzanie produkcją

Myśląc o zanieczyszczeniach przemysłowych, pierwszym skojarzeniem jest zanieczyszczenie powietrza.
Czystość powietrza to jednak nie jedyny sposób na redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne
i środowisko pracy. Trzeba również pamiętać o „noise
pollution”, czyli zanieczyszczeniu hałasem.
Maszyny do obróbki oraz urządzenia odciągowe starszego typu stosowane w fabrykach przemysłu drzewnego
generowały ogromną ilość hałasu, który negatywnie
wpływał zarówno na środowisko pracy, jak i na otoczenie
w okolicy zakładu. Same tylko wentylatory transportowe
w odciągach potrafiły wytwarzać hałas na poziomie 90
decybeli. Jest to poziom niebezpieczny dla zdrowia, który może prowadzić do osłabienia słuchu, jeśli nie stosuje
się słuchawek ochronnych. Ekoinnowacyjne rozwiązania
zmniejszające poziom hałasu w zakładach meblowych,
drzewnych czy stolarniach są obecnie bardzo pożądane.
Obniżenie poziomu hałasu jest niezbędne w przypadku
zakładów zlokalizowanych w sąsiedztwie innych firm
i zabudowań mieszkalnych, jak i wówczas, gdy zakład
znajduje się w pobliżu lasu lub siedlisk ptaków np. na
obszarach Natura 2000. Przykładem takich wymagań

może być ostatnia modernizacja przeprowadzona w fabryce IKEI w Babimoście, gdzie firmie Nestro udało się
ustabilizować skalę hałasu na poziomie 58 decybeli
(przy pracującej maszynie odpylającej).

■■Oprac. WZ
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Nowa linia Johnson Controls w Żorach

Żory przyśpieszają
Johnson Controls uruchomił drugą linię produkcyjną elementów piankowych w Żorach.
Rozbudowa zakładu działającego na terenie Jastrzębsko-Żorskiej Podstrefy Ekonomicznej
jest częścią nowego, pięcioletniego planu inwestycyjnego. Do 2019 roku Johnson Controls
zainwestuje w Żorach 80 milionów złotych oraz zwiększy zatrudnienie.

P

o zakończeniu inwestycji zakład ma być jednym
z największych producentów pianki poliuretanowej
w ramach koncernu Johnson Controls. Komponenty
z żorskiego zakładu są montowane w siedzeniach samochodowych wielu znanych marek.

Johnson Controls w Żorach dzięki dobrej współpracy
z Ministerstwem Gospodarki (aktualnie w kompetencjach
Ministerstwa Rozwoju) uzyskał dofinansowanie w postaci pomocy publicznej na rzecz zwiększenia zatrudnienia.

W Żorach został uruchomiony
pierwszy w Polsce dział badań
i rozwoju Johnson Controls.
Inżynierowie będą wspierani przez
zespół narzędziowy, laboratoryjny
vi produkcyjny.

- Naszym głównym celem jest wzmocnienie pozycji Johnson Controls Foam w regionie i pozyskanie nowych kontraktów. Pracujemy dla najlepszych marek samochodowych, wykorzystujemy najnowsze technologie. Jesteśmy
również coraz większym pracodawcą na terenie Jastrzębsko-Żorskiej Podstrefy Ekonomicznej – mówi Michał Bysiecki, dyrektor zakładu Johnson Controls w Żorach.
Kierownictwo zakładu stawia również na innowacyjność. W Żorach został uruchomiony pierwszy w Polsce
dział badań i rozwoju Johnson Controls. Inżynierowie
będą wspierani przez zespół narzędziowy, laboratoryjny
i produkcyjny. W ciągu najbliższego roku Johnson Controls planuje dalsze inwestycje w wyposażenie.
Zakład w Żorach działa od 2008 roku i jest częścią globalnego koncernu Johnson Controls. Firma obecnie zatrudnia około 235 osób, pracujących w systemie trzyzmianowym. Po zakończeniu całego procesu inwestycyjnego
załoga ma liczyć 440 osób.

ÓÓTrzecia linia w planach

Inwestycje
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Obecnie prowadzona inwestycja rozpoczęła się w 2015
roku. Część środków pochłonęła rozbudowa zakładu, który
zwiększył swoją powierzchnię blisko dwukrotnie – z 9 tys.
mkw do 17,5 tys. mkw. W nowym budynku znajduje się
druga linia produkcyjna, magazyn i mieszalnia chemii. To
nie koniec wielkich zmian, bo we wrześniu 2017 roku planowane jest uruchomienie trzeciej linii produkcyjnej. Po
zakończeniu inwestycji średnia wydajność zakładu wyniesie około 40 000 pianek na dobę, co oznacza miejsce w czołówce producentów pianek poliuretanowych dla branży
motoryzacyjnej. Zakład będzie wówczas wytwarzał 430
referencji dla dwunastu zakładów ośmiu klientów OEM.
Na jednej linii produkcyjnej, która pracuje z prędkością
11 m/min. wytwarzano 180 referencji dla sześciu zakładów sześciu odbiorców OEM. Są to elementy dziewięciu
popularnych samochodów, takich jak m.in. Opel Astra,
Fiat 500, Lancia Ypsilon, Ford Ka i VW Caddy. Nowa linia
poruszająca się z prędkością 7 m/min pozwala produkować elementy znacznie wyższej jakości, przeznaczone do
luksusowych samochodów - Audi i Porsche Panamery.
W planach jest m.in. zaopatrywanie Lamborghini.
Inwestycja w rozbudowę zakładu jest równoznaczna
z planami stopniowego zwiększenia liczby pracowników.
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ÓÓTakże R&D
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Więcej niż inwestycja produkcyjna
– Żory będą najważniejszym zakładem w segmencie pianek dla
motoryzacji w Europie. Inwestujemy tu nie tylko w wytwarzanie,
ale także w badania i rozwój – powiedział Joao Nunes, General Plant
Manager Foam Large Parts Europe w Johnsons Control.
Jaka będzie rola zakładu w Żorach w waszej sieci?
– Żory będą najważniejszym zakładem w segmencie pianek dla motoryzacji. Chcemy stąd zaspokajać potrzeby
nie tylko naszych klientów w Europie Środkowej, ale
także innych krajów, np. Francji. Jest to więc dla nas
bardzo ważna inwestycja. To oczywiście także kwestia
lokalizacji w pobliżu zakładów naszych klientów, ale nie
tylko. Strategicznie jest to więc dla nas znacznie więcej
niż tylko inwestycja produkcyjna. Inwestujemy nie tylko
w wytwarzanie, ale także w badania i rozwój. W Polsce
możemy znaleźć bardzo dobrych inżynierów i pracowników pozwalających rozwijać tego typu działalność.

Czy zajdą jakieś zmiany w zarządzaniu lub też R&D?
– Jesteśmy technologicznym liderem, więc stale inwestujemy w badania i rozwój. Będziemy nadal inwestować, czego przykładem są plany w stosunku do ośrodka
R&D w Żorach, który stanie się europejskim centrum
w dziedzinie pianek, natomiast centra badawcze dla innych rodzajów produkcji powstaną w innych miejscach.

www.logistyka-produkcji.pl

Jakie będą inwestycje w Europie?
– Europa jest wciąż bardzo ważnym rynkiem dla Johnson Controls i będziemy kontynuowali wzrost w tym
regionie. Nadal będziemy rozwijali się w tych regionach, gdzie będą rozwijali się nasi klienci. Widzimy
wzrost na europejskim rynku. Na pewno nie ma on
tempa, jakie by nas najbardziej zadowalało. Europa jest
mocno rozwiniętym rynkiem automotive, ale widać na
nim wzrost. Spodziewamy się, że będzie on w najbliższych latach kontynuowany, choć na pewno nie będzie
to wzrost dwucyfrowy.

Inwestycje

Co się zmieni po oddzieleniu od Johnsons Control?
– W praktyce nic się nie zmieni. Żadnej zmiany nie odczują
ani nasi klienci, ani załogi naszych zakładów. Praca w branży
automotive wymaga szczególnego traktowania i zarządzania, natomiast Johnson Controls jest tak dużą, wielonarodową korporacją o globalnym zasięgu, że nie zawsze koncentruje się na sektorze automotive. Nowa spółka nadal będzie
w portfelu Johnson Controls, ale będzie działała niezależnie,
więc będzie to tylko z korzyścią dla nas.

Co się zmieni
w technologiach?
– Niezależnie od zmian
w technologiach napędu, każdy samochód potrzebuje siedzeń.
Jesteśmy dość zaawansowani pod względem tworzenia
nowych rodzajów pianek. To ważny, mocno wpływający
na komfort podróżowania element samochodu. Ma także
znaczenie zmiana technologii produkcji pianek, za zmniejszeniem poziomu emisji dwutlenku węgla. Siedzenie pozostaje siedzeniem, więc trudno się spodziewać rewolucji.
Planujemy nowości, z głównymi zmianami w sferze bezpieczeństwa, bo w sferze komfortu mamy stałą, stopniową poprawę własności. Nasza technologia pozwala na tej
samej linii produkować pianki do bardzo drogich limuzyn
i najtańszych samochodów, przy wykorzystaniu różnych
formulacji i wykorzystywanych chemikaliów.

■ Rozmawiał Piotr Myszor
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System APS Asprova
Dynamizacja rynków powoduje, że planowanie
w oparciu o przewidywanie tendencji rynkowych i algorytm MRP przechodzi do przeszłości. Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą reagować na zmiany rynkowe elastycznie, wręcz w czasie rzeczywistym.
System Asprova APS wypełnia lukę serwując swoim użytkownikom zarówno bardzo precyzyjne dane jak i pełen
wachlarz optymalizacji.
Dzięki APS-owi zarządzanie produkcją może zejść z poziomu
ogólnych wytycznych do konkretnych poleceń produkcyjnych, w których są uwzględnione wszystkie konsekwencje.
System umożliwia uwzględnienie wszelkich prawdopodobnych sytuacji, występujących w procesie produkcji. Dzieje
się tak dzięki udostępnieniu w oprogramowaniu aż 2400
parametrów i 4000 cech, których zastosowanie umożliwia
100% odwzorowanie procesu produkcji.
Do kluczowych parametrów zasobów oprogramowania Asprova zalicza się:
ÓÓ możliwości wszystkich zasobów są jednocześnie
uwzględniane w obliczeniach,
ÓÓ jednoczesne uwzględnienie w obliczeniach dostępności wszystkich zasobów z rozbiciem na zasoby główne
i podrzędne - jak linia technologiczna, maszyny, formy,
narzędzia, obsługa itp.,
ÓÓ ustalenie priorytetów wśród zasobów,
ÓÓ zaplanowanie terminów czynności okresowych (np.
konserwacja),
ÓÓ indywidualne kalendarze pracy uwzględniające zmianowość (dni i godziny robocze, nadgodziny, pracę w weekendy, okresy przestojów maszyn, urlopy pracowników),

http://www.eqsystem.pl/
ÓÓ automatyczne planowanie terminów czynności (np. przeglądy
techniczne, konserwacja), wynikających czy to z czasu pracy (np. 2
godzinny po 500 godzinach pracy)
czy częstotliwości użytkowania
(np. 4 godziny co 1000 odlewów)
lub według daty kalendarzowej
(np. 1 godzina o 19.00 w ostatni
dzień roboczy miesiąca),
ÓÓokreślenie macierzy wydajności współpracujących
zasobów,
ÓÓ ustalenie okresów dostępności zasobów,
ÓÓ określenie warunków, które muszą spełniać zasoby, by
móc przeprowadzić następny proces,
ÓÓ blokowanie zasobów, ocena alternatywnych konfiguracji
zasobów.
Do kluczowych parametrów, opisujących procesy
produkcyjne w oprogramowaniu Asprova, należą:
ÓÓ indywidualnie ustalane czasy przygotowawczo zakończeniowe - przezbrojenia wewnętrznego, zewnętrznego,
czyszczenia, w odniesieniu do linii produkcyjnych, instalacji, maszyn, wyrobów, zleceń - wraz z ich optymalizacją,
ÓÓ uwzględnienie maksymalnych i minimalnych okresów
oczekiwania lub czasu transportu w operacjach pośrednich,
ÓÓ zarządzanie procesami równoległymi lub nakładającymi się,
ÓÓ minimalizowanie czasów przygotowawczych i produkcyjnych,
ÓÓ obsługa i podział wielkości partii.

Skanery DS3608-DP/DS3678-DP Zebra Technologies

Produkty
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Należące do gamy ultrawytrzymałych skanerów Zebra
skanery 1D/2D DS3608-DP (przewodowe) oraz DS3678-DP (bezprzewodowe) dostarczą funkcję niezawodnej
i błyskawicznej rejestracji praktycznie każdego bezpośredniego oznaczenia części zakładom produkcyjnym
w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i innych,
które potrzebują możliwości kompleksowego śledzenia
wszystkich komponentów przez cały proces produkcji.
Modele DS3608-DP oraz DS3678-DP rejestrują bezpośrednie oznaczenia części niezależnie od ich wielkości, kontrastu,
gęstości, nośnika czy typu – w tym trudne do odczytywania
oznaczenia nakładane metodami znakowania mikroudarowego, kody wytrawione laserem, nadruki atramentowe, kody
wytrawione chemicznie, a także kody uzyskiwane w drodze
odlewania, tłoczenia i natryskiwania cieplnego. Pracownicy
mogą także zarejestrować dowolny kod kreskowy 1D lub 2D
wyświetlony na ekranie telefonu komórkowego czy wydrukowany na etykiecie, praktycznie niezależnie od jego stanu
– otrzymują jedno urządzenie, które zapewnia nadzwyczajną
elastyczność pod względem rejestracji kodów kreskowych.
Nie ma trudniejszych środowisk pracy niż magazyny i zakłady produkcyjne. Dlatego Zebra stworzyła gamę produktów
nowej kategorii – skanery ultrawytrzymałe. Modele przewodowe i bezprzewodowe to jedyne w tej klasie urządzeń
skanery, które są pyłoszczelne, strugoszczelne i wodoszczelne (klasa szczelności IP67) i wyposażone w stację bazową
o klasie szczelności IP65, stanowiąc w pełni wzmocnione
rozwiązanie bezprzewodowe.
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http://www.zebra.com

Dzięki zaawansowanym narzędziom, zarządzanie skanerami
po prostu nie może być łatwiejsze. Urządzenia można konfigurować i aktualizować zdalnie, prawidłowo formatować dane
do natychmiastowej transmisji do aplikacji biznesowych swojej firmy, monitorować stan baterii modeli bezprzewodowych,
a także wykonywać wiele innych przydatnych czynności.
Podstawowe dane:
ÓÓ Bateria (dla modeli bezprzewodowych):
PowerPrecision+ 3100 mAh Li-Ion
ÓÓ Klasa szczelności
Skaner: IP65 i IP67
Stacja bazowa: IP65
ÓÓ Odporność na upadki: Wielokrotne upadki na beton z wysokości 2,4 m
ÓÓ Odczytywane kody: 1D, 2D o DPM
ÓÓ Technologia skanowania: Array Imager

www.logistyka-produkcji.pl
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Kamery i systemy wizyjne Canty
Kamery wizyjne Canty ze zintegrowanym układem oświetlenia wnętrza zbiornika zostały opatentowane w celu
umożliwienia
monitorowania procesu przez pojedyncze
przyłącze procesowe.
Nie jest wymagane stosowanie
kilku przyłączy np.: dla dodatkowego oświetlenia. Canty oferuje
integralnie zamontowaną kamerę
i lampę (opcja) w kołnierzowych,
sanitarnych lub gwintowanych
(NPT) łącznikach procesowych.
Kamery analogowe lub Ethernet
dostarczają w czasie rzeczywistym podgląd wnętrza zbiornika
w warunkach procesowych. Technologia stapianego szkła firmy
Canty gwarantuje bezpieczną,
wysokociśnieniową, wysokotemperaturową oraz hermetyczną barierę ze stapianego szkła między
procesem i układem elektronicznym kamery.
Kluczową cechą kamer Canty jest specjalna konstrukcja
lampy. Canty używa włókien światłowodowych w celu
skupiania zimnego, efektywnego światła do wnętrza zbiornika
procesowego lub ciśnieniowego.
Zimne światło eliminuje zjawisko „smażenia” produktu poprzez
podgrzanie powierzchni szkła,
eliminuje niekontrolowany przepływ ciepła do procesu.

Myjnia części PC 60/130 T Kärcher

www.logistyka-produkcji.pl

Główne cechy:
ÓÓmodele z wartościami ciśnienia do 690 bar
i temperatury 1090°C
ÓÓwysoka rozdzielczość kamer CCD – Ethernet
lub analogowe wyjście
ÓÓmodele z obrazem czarno-białym oraz kolorowym
ÓÓpodgląd i oświetlenie z zastosowaniem pojedynczego
przyłącza
ÓÓidealne dla zakładów doświadczalnych – podgląd
i rejestracja procesu
ÓÓwygodny zdalny podgląd procesu ze stanowiska
dyspozytorskiego
ÓÓopcje zdalnego ściemniania światła
ÓÓdostępne opcjonalne pierścienie spłukujące Jet Spray
Rings
Zastosowanie:
ÓÓKontrola poziomu cieczy i materiałów sypkich
ÓÓDetekcja piany
ÓÓSuszenie rozpyłowe
ÓÓFiltr ssący
ÓÓPoziom w wirówkach
ÓÓPomiar rozdziału faz
Parametry:
ÓÓKąt widzenia: 56°(H) X 43°(V); 41°(H) X 31°(V); 69° (H)
X 53° (V)
ÓÓStopień ochrony: IP66
ÓÓTemperatura pracy: do 704 °C, pieca do 1093 °C, soczewki do 704 °C
ÓÓWyjście video: analogowe 1.0 V p-p, 75 ohm, NTSC
(kolor), PAL (kolor), ethernet (kolor) do komputera PC,
ethernet NIR IR do komputera PC
ÓÓZasilanie: 12 V DC 5A

http://www.karcher.pl
Dane techniczne
ÓÓ Ciśnienie (bar/MPa) 1,5 / 0,15
ÓÓ Wydajność tłoczenia (l/h) 4500
ÓÓ Moc przyłącza (kW) 5,5
ÓÓ Średnica kosza (mm) 600
ÓÓ Wysokość użytkowa (mm) 310
ÓÓ Moc grzałki (kW) 4,5
ÓÓ Maks. temperatura (°C) 80
ÓÓ Regulowany czas mycia (min.) 1-30
ÓÓ Ładowność (kg) 130
ÓÓ Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) 65
ÓÓ Pojemność zbiornika (l) 100
ÓÓ Zasilanie (~) 3
ÓÓ Częstotliwość (Hz) 50
ÓÓ Napięcie (V) 400
ÓÓ Ciężar (kg) 165
ÓÓ Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1080 x 1000 x 1250

Produkty

Myjnia części PC 60/130 T umożliwia w pełni automatyczne mycie części bez stosowania szkodliwych
rozpuszczalników. PC 60/130 T to innowacyjna myjnia części o dużej ładowności (udźwig do 130 kg) pracująca w obiegu zamkniętym.
Proces mycia jest całkowicie zautomatyzowany, a łatwą obsługę gwarantuje przejrzysty panel i kontrolki wskazujące
wszystkie stadia pracy. Temperatura cieczy myjącej utrzymuje się na poziomie od 35 do 80°C i jest kontrolowana
za pomocą termostatu. Dzięki specjalnym profilom obudowy (mechaniczne uszczelnienia labiryntowe) PC 60/130 T
obywa się bez nietrwałych uszczelnień gumowych.
Siłowniki (gazowe sprężyny wyposażone w tłumiki) gwarantują
lekkie otwieranie pokrywy, a zawór kulowy ułatwia opróżnianie
cieczy myjącej. Myjnia części
Kärcher pracuje w zamkniętym
obiegu (za pomocą pompy elektrycznej) cieczy myjącej, który
jest roztworem na bazie wody,
a nie rozpuszczalników, dzięki
czemu pracownik nie jest narażony na emisję toksycznych gazów.

http://www.introl.pl

Wyposażenie
ÓÓ Licznik godzin pracy
ÓÓ Kratka zabezpieczająca ze stali szlachetnej
ÓÓ Kółka samonastawne, 2 blokowane
ÓÓ Włącznik czasowy (timer)
ÓÓ Kontrola poziomu wody
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Duże firmy muszą sprawdzić swoją efektywność energetyczną

Obowiązek audytu
energetycznego
1 października 2016 roku wszedł w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216
o efektywności energetycznej.

W

dniu 10.06.2016 Prezydent RP podpisał „Ustawę
o efektywności energetycznej”, która dzień później została ogłoszona w internetowym Systemie Aktów
Prawnych Dz. U. 2016 poz. 831. Ustawa weszła w życie
1.10.2016. Z dniem wejścia w życie ustawy, w prawie
polskim pojawi się wymóg audytu energetycznego
przedsiębiorstwa, który będzie obowiązkowy dla przedsiębiorcy określonego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy jednak
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

ÓÓUnijny wymóg

Prawo

Wejście w życie obowiązku było tylko kwestią czasu. Przygotowanie ustawy wynikało z dyrektywy 2012/27/UE
w sprawie efektywności energetycznej. Audyt energetyczny obejmować ma minimum 90% zużycia energii
(wszystkich nośników), w tym przez transport.
W myśl dyrektywy, celem audytu energetycznego jest
uzyskanie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii
u przedsiębiorcy oraz określenie sposobu i ilości możliwej
do uzyskania opłacalnej oszczędności energii. Przepisy krajowe mogą zwalniać z obowiązkowego audytu tylko przedsiębiorców, którzy realizują system zarządzania energią
lub środowiskiem certyfikowany przez niezależny podmiot
zgodnie z właściwymi normami europejskimi lub międzynarodowymi. Na ewentualne zwolnienia liczyć mogą
przedsiębiorcy uczestniczący w systemie EMAS oraz określonym normami ISO 50001 lub, jeżeli w jego ramach przeprowadzono badanie profilu energetycznego, ISO 14001.
Do 2020 r. Unia Europejska chce osiągnąć cel zakładający
zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc. W ramach
dążenia do tego celu Polska zobowiązała się do oszczędności
energii finalnej na poziomie 4,04 mln ton oleju ekwiwalentnego (1 Mtoe = 11630 GWh) w latach 2014–2020.

ÓÓKto podlega obowiązkowi audytu?
Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązany jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił którykolwiek
z poniższych warunków:
»» Zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników (przy czym średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty i przy jego
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obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach
ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego),
lub też,
»» osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych równowartości w złotych co najmniej 50 milionów euro, lub
sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat wyniosły co najmniej równowartość
w złotych 43 milionów euro.

ÓÓObowiązek dla 6000 firm
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny, tj. bądź zewnętrznych ekspertów, posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu takiego audytu, bądź
przez ekspertów audytowanego przedsiębiorcy, pod warunkiem że nie są oni bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.
- Dane wskazują, że do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązanych będzie ponad 6000 przedsiębiorstw,
co w kontekście ograniczonej liczby dostępnych na rynku
audytorów energetycznych może stwarzać ryzyko nieprzeprowadzenia audytu w ustawowym terminie. Dlatego warto
zainteresować się tematem już dziś – zauważa Michał Skup,
audytor energetyczny DNV GL Business Assurance.
Firmy, które ustawa obliguje do przeprowadzenia audytu, będą musiały przekazać jego wynik prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia jego
przeprowadzenia. Audyt energetyczny należy przeprowadzić do 1 października 2017.
Co więcej, każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach. Za każdym
razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi
karą do 5% rocznego obrotu.
■■Oprac. AP
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MRP napędzany popytem
Wszyscy najwięksi teoretycy systemów produkcyjnych cenili ideę przepływu – koncepcję
pozostawania w ciągłym, zaplanowanym ruchu. Podobnie postępowali giganci przemysłowi,
którzy stworzyli z sukcesem kopiowalne do dnia dzisiejszego systemy zarządzania oraz
fundamenty ładu korporacyjnego.

P

ojęcie przepływu (ang. flow) było dla nich całkiem
naturalne, nieszczególnie naukowe – po prostu
stanowiło objaw zdrowego, pragmatycznego rozsądku
i jego aplikacji w biznesie. Lista gigantów jest długa.
Wśród nich warto wyróżnić następujące nazwiska:
»» Frederick Taylor, ojciec założyciel zarządzania operacyjnego. Taylor zbudował procesy do standaryzacji
czasu, marszrut procesowych, narzędzi i instrukcji
operacyjnych oraz podwaliny kosztów zmiennych
i analizy wariancji procesu. To Taylor wprowadził koncepcję planowania do biznesu.
»» Henry Ford, inicjator i propagator produkcji masowej.
Procesy u Forda bazowały na założeniu, że najwolniejsze zadanie do wykonania dyktuje tempo dla całego
przepływu i dopiero dobra synchronizacja zdarzeń
przed, w trakcie i po takim zadaniu zapewnia prędkość
całego systemu.
»» Frank Donaldson Brown, twórca założeń rachunkowości zarządczej. Podczas pracy w DuPoint Brown stworzył ROI (wskaźnik opłacalności inwestycji), analizę
zyskowności oraz elastyczne budżetowanie. Brown
promował wykorzystywanie tylko istotnych informacji do zarządzania oraz był pionierem segmentacji rynkowej. Swoje działania opierał na promocji ciągłego
przepływu, jak łatwo się domyśleć nie tylko materiałowego.
W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku jeden
z twórców koncepcji MRP, George Plossl, w drugiej edycji „biblii” planowania materiałowego (Oricky’s Material
Requirements Planning) zdefiniował zasadę, która później zaczęła być nazywana Pierwszym Prawem Wytwarzania lub Głównym Prawem Łańcucha Dostaw:
„Wszelkie korzyści są bezpośrednio powiązane z szybkością
przepływu istotnych materiałów i istotnych informacji”
– George W. Plossl.
Prawo to stało się fundamentem metodyki Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP – Planowanie logistyczne napędzane popytem), której poświęcę
cykl artykułów.
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ÓÓNowa logika zarządzania operacyjnego
Podejście przepływowe nie jest popularne w organizacjach. W zasadzie jest zaprzeczeniem podejścia kosztowego, które ma sporo ograniczeń i wyraźnie bywa niedostosowane do bieżących wyzwań w przedsiębiorstwach.
Niemniej, podejście kosztowe ciągle dominuje. Korzyści
ze strategii opartej na przepływie są różnorodne i zawierają między innymi następujące benefity:
»» poziom obsługi – stały i przewidywalny, jeżeli przepływ w systemie jest ciągły,
»» przychód / sprzedaż – maksymalizowany i zabezpieczany przez przepływ,
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»» wartość zapasów – minimalizowana do poziomu optymalnego utrzymującego ciągły przepływ,
»» koszty operacyjne – wyłącznie wspomagające, niepotrzebne koszty eliminowane,
»» cashflow – zgodny z przepływem fizycznym produktów napędzanych popytem klienta.
W oparciu o powyższe, strategia przepływowa jest zaprzeczeniem produkcji pchanej i promującej wybrane produkty (np. takie, gdzie marża zysku jest największa). Zamiast
tego definiuje się nową logikę zarządzania operacyjnego:
Przepływ ciągniony + Przepływ zabezpieczony = Maksymalizacja ROI

Zasada George'a Plossl'a
Zmiana
przepływu

Zmiana

➡ szybkości obrotu ➡

gotówką

Zmiana relacji
zysku do
inwestycji

=

ROI

Rysunek 1 - Równanie strategii przepływowej. Zasada Plossl’a (opracowanie własne)

Akceptując taką logikę, naturalnym priorytetem dla całej organizacji staje się najpierw umożliwienie przepływu (udrożnienie wszelkich nieczynnych arterii), a potem
jego stała ochrona, jako gwaranta maksymalizacji korzyści – zbalansowanych, a nie tylko kosztowych. Chroniony przepływ umożliwia z kolei stosowanie systemu
ciągnionego (ang. pull) w podobny sposób, jak ma to
miejsce w metodyce Lean Manufacturing.

ÓÓChronić przepływ, czyli…
Możemy to sobie łatwo wyobrazić. Na początku wykonaliśmy szereg działań korygujących (naprawczych),
takie swoiste oczyszczenie przedpola lub gigantyczne
sprzątanie. W związku z tym, że nie chcemy, aby system się znowu zaśmiecił lub przytkał, naszym naturalnym podejściem będzie próba przesunięcia akcentów na
działania prewencyjne (zapobiegawcze). Analiza przyczyn źródłowych, specjalne zespoły dochodzeniowe, regularne raportowanie – w skrócie: ciągłe skupienie na
problemie. Dla części z nas pewnie brzmi to znajomo.
Część z nas dobitnie nazwie takie działanie normalnym
dniem pracy – szarą codziennością. Kolejna część z nas
podważy efektywność takiego działania. Dla wyjaśnienia
– to podejście w metodyce DDMRP nie jest stosowane.
W tym przypadku zastosowanie ma zasada „mniej znaczy więcej”.
W zabezpieczeniu przepływu planowanie logistyczne
napędzanego popytem wykorzystuje między innymi
mechanizmy wywodzące się z nurtu Teorii Ograniczeń
autorstwa Eliyahu Goldratta. W ten sposób metodyka
sięga po sprawdzone rozwiązania już z drugiej popularnej filozofii (pierwszą był wspominany Lean). Na tym
nie koniec, ponieważ DDMRP jest strategią hybrydową
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– celowo wykorzystuje to, co się sprawdza i tworzy
z takich elementów unikalny produkt, który wnosi dużo
świeżości i szereg do tej pory niedostępnych rozwiązań.
Oprócz Lean Manufacturing i Teorii Ograniczeń w podejściu DDMRP pojawią się również elementy Six Sigma oraz podstawy klasycznego planowania materiałowego (ang. MRP).
TOC (ang. Theory of Constraints) skupia się istnieniu
ograniczeń w systemie, które sabotują przepustowość
– całkowity przerób. Po zdefiniowaniu tych ograniczeń
pojawia się potrzeba zaabsorbowania (pochłaniania)
zmienności w procesie i ograniczenia jej dalszego postępowania na kolejne operacje. Zmienność ma niszczący wpływ na proces, co uwzględniono w powyższej
zasadzie Plossl’a. DDMRP, bazując na TOC, wprowadza
do użycia innowacyjne rozwiązania, w tym punkty rozprzęgające (ang. decoupling points) oraz dynamiczne bufory pełniące funkcję pochłaniaczy zmienności (niestabilności, nieprzewidywalności). Celem jest oczywiście
zabezpieczenie przepływu i ciągłości procesu, a przez to
również ciągłości biznesu.

ÓÓGłówny wróg przepływu

ÓÓDobrze zaprojektowane zderzaki
Na tej samej zasadzie jak działanie zderzaka w samochodzie lub odbojnicy przy regale – tak samo działają bufory
DDMRP. Ich celem jest amortyzowanie i pochłanianie.
Bufory mają prawo się odkształcać oraz zużywać w pewnych, ustalonych granicach. Ich ciężka praca gwarantuje ciągłość działania chronionych przez nie operacji, co
z kolei daje prerekwizyty do ciągłości przepływu, który
umożliwia osiąganie korzyści ekonomicznych.
DDMRP wprowadza do użycia trzy rodzaje buforów:
»» bufory czasu
»» bufory możliwości
»» bufory zapasu
Bufory czasu dotyczą punktów krytycznych. Krytyczność
objawia się w potrzebie szczegółowego harmonogramowania i, jak łatwo sobie wyobrazić, w tych punktach czas
ma ogromne znaczenie. Bufory czasowe to zaplanowane
nadwyżki czasowe wbudowane w marszruty produktów,
aby na zasadzie poduszki zabezpieczyć punkty przez zakłóceniami. Wielkość takich zderzaków zależy od wiarygodności i przewidywalności linii poprzedzających je
zasobów. Im mniejsza rzetelność tej linii, tym większy
potrzebny bufor czasowy.
Rysunek 3 - Proces rozsprzężony, radykalnie krótszy czas realizacji produktu ▼
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Zmienność, niestabilność i nieprzewidywalność mają
w łańcuchu dostaw wiele źródeł. Dla uproszczenia można przyjąć, że w dowolnych punkcie procesu logistycznego zmienność powoduje zarówno strona popytowa
(operacje bliżej klienta) oraz strona podażowa (operacje
po stronie dostawcy). Akumulacja zmienności jest głównym wrogiem przepływu. Nie można się jej zupełnie pozbyć – można ją jednak ograniczać i trzymać w ryzach.
Kluczowe jest zatrzymanie jej rozprzestrzeniania się na
kolejne operacje. W przeciwnym razie pojawiają się takie problemy jak nerwowość MRP lub efekt byczego bicza. Obydwa znane objawy potrafią skutecznie zdestabilizować cały łańcuch dostaw. Dlatego ogromną wartość
ma zjawisko nazywane rozprzęganiem łańcucha dostaw
(ang. decoupling), co zgodnie z definicją APICS oznacza:
„wprowadzanie niezależności pomiędzy dostawą a zużyciem
materiału poprzez celowe umiejscowienie zapasów pomiędzy
operacjami po to, aby fluktuacje procesu zasilania nie wpływały na ciągłość procesu”
Rozprzęganie staje się zaporą ogniową, która uelastycznia cały proces, zmniejsza jego kruchość i reaktywność.
Starannie wybrane punkty rozprzęgania stanowią lokacje zarówno w strukturze materiałowej (BOM) jak
i w strukturze sieci łańcucha logistycznego. W takich
punktach umiejscawiane są strategiczne zapasy, czego
efektem jest radykalne skrócenie czasu realizacji zleceń.
Idea rozprzęgania czasu realizacji została przedstawiona
na rys. 2 i 3. Proszę zwrócić uwagę na długość strzałek.

Oprócz punktów rozprzęgania (rozdziału procesu), sens
ma również definiowanie specyficznych punktów zainteresowania. Punkty krytyczne to miejsca, gdzie warto
transferować lub zwiększać kontrolę nad systemem.
W przeciwieństwie do hipotetycznego przykładu działań zapobiegawczych, który przytaczałem powyżej, ilość
punktów krytycznych jest bardzo ograniczona, a przez
to możliwa do zarządzania, zaś ich wybór określony logicznymi kryteriami. Bardzo często punkty kontrolne lokowane są pomiędzy punktami rozprzęgającymi lub na
końcu procesu wytwórczego. Poza lepszą kontrolą takie
punkty znacząco upraszczają planowanie oraz zwiększają przejrzystość priorytetów – kolejne wyróżniające cechy metodyki DDMRP.
Kryteria wyboru dla punktów krytycznych są następujące:
1. Punkty o ograniczonej zdolności wytwórczej.
2. Punkty początkowe i końcowe.
3. Punkty wspólne procesu.
4. Punkty charakteryzujące się chroniczną niestabilnością.
Razem punkty rozprzęgania i punkty krytyczne pozwalają właściwie sparametryzować system i mieć przegląd
newralgicznych jego elementów. Sama definicja punktów jest niewystarczająca. Potrzebny jest dodatkowy mechanizm pochłaniania ryzyka.

Rysunek 2- Klasyczne, sztywne połączenia i długi czas realizacji produktu ▼
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Wprowadzenie do metodyki DDMRP
Bufory możliwości dotyczą bezpośrednio zdolności
przerobowych. Ich sens polega na daniu dodatkowych
szans „nadgonienia” planu w obliczu zewnętrznej bądź
wewnętrznej zmienności, która spowodowała opóźnienia. Na tej zasadzie zderzak możliwości uelastycznia
łańcuch dostaw i ułatwia mu zwinne reagowanie na
zmienność. Zabezpieczenie możliwości jest zabezpieczeniem pierwotnym, na którym bazują bufory czasu
i zapasu.
Bufory zapasu to najważniejszy rodzaj pochłaniaczy
niestabilności w DDMRP. Te bufory to przemyślane
i przeliczalne poduszki bezpieczeństwa. W konwencjonalnym zarządzaniu operacyjnym pojawia się wiele typów zapasów buforowych, z których najbardziej
popularne są zapasy bezpieczeństwa oraz punkt odnowienia zapasu. Bufory DDMRP wyróżniają się na tym
tle pełną elastycznością i dopasowaniem wynikającym
z prawdziwego (nie spodziewanego) zapotrzebowania
klienta. Całe bufory zapasu pracują, żadna z ich części
nie jest sztywna i „wpisana z ręki”, przez co inwestycja w ich zbudowanie i utrzymanie jest uzasadniona.
Pierwszym krokiem procedury DDMRP jest właśnie
strategiczne lokalizowanie buforów zapasów, gdzie
wyraz „strategiczne” nie jest przypadkowy. W opisywanej metodyce nie ma miejsca na przypadkowość
i emocjonalność – decyzje są podejmowane na podstawie danych liczbowych. Uproszczoną konstrukcję
bufora zapasu DDMRP przedstawia rys. 4. Jak widać
bufor jest określony poprzez trzy główne strefy. Suma
trzech stref tworzy cały bufor, a zapas przekraczający
tą wielkość, w którąkolwiek stronę, jest jasnym sygnałem odstępstwa i braku racjonalizacji. Z tego też
względu samodzielna idea obliczania wielkości bufora
ma swoją wartość, ponieważ pozwala realnie budżetować wielkość zapasów i dostosowywać budżetowanie
do zachowań rynku.
Rysunek 4 - Konstrukcja bufora zapasu

oznacza jedną dziesiąta czasu dla całego systemu.
Dużo zostało już powiedziane o organizacjach silosowych oraz o pozornej optymalizacji (suboptymalizacji).
Pomimo to, w dalszym ciągu „optymalizujemy” koszty
jednostkowe i wierzymy w stałość kosztów stałych. Ta
logika jednostkowej wydajności została wykorzystana
w konstrukcji kosztów jednostkowych i na niej bazuje większość firm w procesie podejmowania decyzji.

Planowanie logistyczne
napędzane popytem to
ciągle planowanie, to ciągle
logistyka, to system ciągniony.
Innowacyjność DDMRP nie
polega na tworzeniu czegoś
od podstaw, na kontestowaniu
wszelkich założeń i zasad.
Otóż ta logika jest błędną. DDMRP proponuje w miejsce ewidentnej strategii kosztowej przejście na strategię przepływową. Pewne założenia i święte prawdy
nie mają już zastosowania i nie odpowiadają zmieniającemu się krajobrazowi biznesowemu. Skupienie się
na Prawie Plossl’a daje możliwości:
»» synchronizacji sygnałów popytowych z podażą dzięki
umiejscowieniu krytycznych punktów w procesie (na
zasadzie czujników),
»» priorytetyzacji wysiłków związanych z usprawnianiem procesów poprzez usuwanie zatorów w płynnym
przepływie,
»» wyliczania konsekwencji powyższych działań w najlepszej formie, czyli poprzez zwrot z inwestycji (ROI,
ROCE).
Strategię przepływową można przedstawić w formie
piramidy, której fundamentem jest przepływ, a efektem szereg korzyści, które można ostatecznie wycenić
w postaci wskaźników ekonomicznych, co przedstawiono graficznie na rys. 5
Rysunek 5 - Piramida Demand Driven Adaptive System (DDAS)
Pozytywny wpływ
na wynik biznesowy netto
Jednoczesne korzyści
bez kompromisów
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Strefa zielona - decyduje o wielkości zamówień w zależności od częstotliwości
oraz minimalnych serii
Strefa żółta - serce bufora uzależnione od prawdziwego zużycia i czasów realizacji
Strefa czerwona - wbudowane zabezpieczenie przeciwko zmienności

ÓÓKompletna strategia zbudowana na
przepływie
Obecnie w przemyśle pokutuje wrażenie i paradygmat,
że skupiając się na wydajności poszczególnych zasobów maksymalizujemy wydajność całego systemu.
Jedna dziesiąta czasu zaoszczędzonego gdziekolwiek
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Kluczowe elementy
przewagi
Zmiana
planistyczna

Podstawowa
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Rysunek 6 - Porównanie Lean, MRP, DDMRP

ÓÓInnowacyjność rozwiązania
Planowanie logistyczne napędzane popytem to ciągle
planowanie, to ciągle logistyka, to system ciągniony.
Innowacyjność DDMRP nie polega na tworzeniu czegoś
od podstaw, na kontestowaniu wszelkich założeń i zasad. Metodyka jest bardzo pragmatyczna i praktyczna.
Zupełnie nieuzasadnione i nielogiczne byłoby wymyślanie koła od nowa. Lepszy rozwiązaniem jest ewolucja
i transformacja tego, co znane, w kierunku maksymalizacji korzyści. DDMRP bazuje na MRP oraz na Lean’ie,
ale różni się od nich (Rys. 6).
Konwencjonalne MRP skupia się na planowaniu i przewidywaniu zachowań rynku. Zwolnienie zlecenia pro-

MRP
Rzadko
Czasami
Tak, ale...(1)
Nie
Nie
Tak, ale... (2)
Nie
Rzadko
Tak, ale... (4)
Nie
Nie
Rzadko

KANBAN
Nie
Czasami
Nie
Nie
Nie
Tak, ale... (3)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak

EXCEL
Rzadko
Czasami
Rzadko
Rzadko
Nie
Nie
Nie
Rzadko
Nie
Nie
Nie
Tak, ale... (5)

Legenda do wyjątków:
(1) Dostosowania zapasów są często zasilane prognozami, a więc niepowiązane z rzeczywistymi zamówieniami
(2) Większość systemów MRP ma możliwość tzw. dwustopniowego planowania. Wymaga to dużego doświadczenia i zwykle nie jest stosowane ze względu na wysoki poziom skomplikowania
(3) Kanban ignoruje BOM, traktuje wszystkie połączenia jako niezależne, uwzględnia tylko zapas dostępny i otwarte zamówienia dostawy
(4) Listy braków są ograniczone do zaległych dostaw i aktualnych braków, nie uwzględniają przyszłych ryzyk
(5) Większość rozwiązań własnych jest prosta i zrozumiała wyłącznie dla ich autora
www.logistyka-produkcji.pl
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Tabela 1 - Charakterystyka DDMRP na tle popularnych rozwiązań
DDMRP
5-strefowe bufory
Tak
Dynamiczne adaptacje
Tak
Planowanie buforów
Tak
Priorytet zależny od bufora
Tak
Globalne profile zapasów
Tak
Częściowa eksplozja BOM
Tak
Skracanie czasu realizacji
Tak
Kwalifikowane wzrosty zamówień
Tak
Alert synchronizacji
Tak
Nadzór nad długimi czasami realizacji
Tak
BOMy matrycowe
Tak
Prostota i przejrzystość
Tak

dukcyjnego zależy między innymi od istnienia prognozy
sprzedażowej, która przewiduje wystąpienie potrzeby
rynkowej. Prognoza zasila harmonogram główny (MPS),
który z kolei zasila generator zapotrzebowań (MRP).
Zmienność i niestabilność prognoz sprzedażowych, powiązana ze sposobem kalkulacji zapotrzebowań dla każdego produktu, tworzy i przenosi oscylację (drgania) do
zleceń produkcyjnych. W ten sposób niestabilność prognozy jest dziedziczona w procesie planowania.
Lean skupia się na reakcji i wykonaniu. Opróżnienie
Kanban w pętli kanbanowej zależy od fizycznego stanu zapasów oraz zgłoszenia potrzeby konsumpcji, czyli w efekcie zgłoszenie potrzeby uzupełnienia zapasu.
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Wprowadzenie do metodyki DDMRP
poprzez ograniczenie stosowania MRP, uspokaja pracę
Każda pozycja kanbanowa lub supermarketowa jest konplanisty i daje mu możliwość skupienia się na najważtrolowana niezależnie. Nie stosuje się nadrzędnego (gloniejszych działaniach.
balnego) planowania zapotrzebowań materiałowych.
DDMRP jest z sukcesem wdrażane w firmach na całym
Lean jest wykonawczy, przy czym MRP jest planistyczny.
świecie, na wszystkich kontynentach i w większości
DDMRP wprowadza bufory na konkretnych pozycjach
segmentów przemysłu i handlu. Poniżej prezentuję wymateriałowych i w konkretnych punktach procesu. Bubrane wdrożenia i ich efekty dla organizacji.
fory są ze sobą powiązane, ale przez ich podatność na
pochłanianie, to połączenie nie jest sztywne.
Nie każda zmiana planu lub zapotrzebowania Tabela 2 - Przykładowe wdrożenia DDMRP
wywołuje lawinę zmian. Wszystko zależy od
Unilever
Amorepacific Corporation
statusu bufora i wcześniejszego przygotowania
Kraj: Korea Południowa
Kraj: Wielka Brytania
do tych zmian.
Branża: higiena osobista
Branża: FMCG
W codziennej rzeczywistości firm w Polsce
Redukcja pracochłonności order mgmt: 30%
Terminowość wysyłek: 99,7%
stosowane jest jeszcze jedno rozwiązanie. BarTerminowość dostaw materiałów opak: 99%
Redukcja czasu wykonania: 82%
Wzrost terminowości dostawców: 30% (60%-90%)
Redukcja wartości zapasów FG: 45%
dzo popularne, powszechnie stosowane. Chodzi
Redukcja zapasów surowców: 20%
Redukcja
zapasów
surowców:
18%
o arkusz kalkulacyjny, najczęściej Excel. Badania Aberdeen Group wskazują, że 71% firm stoABE Construction Chemicals
Oregon Freeze Dry
suje Excela do planowania popytu i ten procent
Kraj: Republika Południowej Afryki (RPA)
Kraj: Stany Zjednoczone (USA)
jest podobnie wysoki w firmach zaliczanych do
Branża: budowlana
Branża: mrożonki
grupy Best in Class (63%). Dodatkowo warto zaIlość indeksów: 17500 SKU
Wzrost
sprzedaży: 20%
uważyć, że aż 41% firm stosujących ERP używa
Rekordowa rotacyjność: 45-52 obrotów / rok
Redukcja czasu wykonania: 60%
Excela jako swoiste przedłużenie funkcjonal50% indeksów wykazało wzrost obrotowości o 200-300%
Wzrost terminowości obsługi klienta: 20% (79%-99%)
Zaległości sprzedaży: spadek z 16% do 2%
ności ERP, wykonując w nim analizy kończące
Redukcja wartości zapasów: 60%
Redukcja wartości zapasów: 54%
lub zasilające powrotnie system. Zestawienie
z tab. 1 listuje cechy DDMRP w szerszym konMaquila Internacional de Confección
Bernard Controls
tekście popularnie stosowanych rozwiązań.
Kraj: Kolumbia
Kraj: Francja
Branża: odzieżowa
Branża:
przemysłowa
ÓÓZastosowanie metodyki DDMRP
Wzrost sprzedaży: 12%
Tylko
3
sytuacje
typu
‘stockout’
(brak zapasu) w 2014
Stosowanie metodyki wiąże się z określonymi
Redukcja czasu wykonania: 70% (45-14 dni)
99%
materiałów
wykazało
redukcję zapasu
korzyściami dla logistyki, a docelowo dla całej
Zaległości sprzedaży: spadek z 21% do 2%
Redukcja wartości zapasów: 41%
organizacji. Wśród zalety tego rozwiązania warto
Redukcja wartości zapasów: 40%
wyróżnić następujące efekty biznesowe:
W kolejnym artykule zostanie w szczegółach opisana lo»» Wzrost poziomu obsługi klienta – użytkownicy odnogika działania DDMRP oraz 5-etapowy proces wdrożenia
towują 97-100% terminowości wysyłek.
planowania logistycznego napędzanego popytem.
»» Kompresja czasu realizacji – w kilku segmentach przemysłu zanotowano 80% redukcji czasu.
■■W przygotowaniu artykułu, za zgodą autorów, korzystałem

DDMRP wprowadza bufory
na konkretnych pozycjach
materiałowych i w konkretnych
punktach procesu. Bufory są ze
sobą powiązane, ale przez ich
podatność na pochłanianie, to
połączenie nie jest sztywne.
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»» Optymalizacja wielkości zapasów – typowa redukcja
zapasów na poziomie 30-50% z jednoczesnym podniesieniem terminowości wysyłek. Eliminacji ulega taka
dystrybucji zapasów, gdzie za dużo jest tego, czego nie
potrzeba, a za mało tych pozycji, o które proszą klienci.
»» Redukcja kosztów logistycznych – zmniejszenie działań reaktywnych, przyspieszeń dostaw poprzez ograniczenie fałszywych sygnałów, skutkuje brakiem potrzeby szybkich, częściowych transportów, a wysoka
dostępność zapasu ogranicza ryzyka zatrzymań linii
produkcyjnych.
»» Łatwość i intuicyjność – wizualny charakter metodyki
umożliwia szybką komunikację i jednoznaczne rozumienie priorytetów przez wszystkich graczy (np. przez
logistykę i produkcję). Ograniczenie ilości wyjątków,
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z materiałów Demand Driven Institute
(http://demanddriveninstitute.com) oraz następujących publikacji:
“Demand driven material requirements planning (DDMRP)”,
Carol Ptak, Chad Smith, Industrial Press, 2016
„Demand Driven Performance: Using Smart Metrics”,
Debra i Chad Smith, McGraw-Hill, 2014
“Orlicky’s Material Requirements Planning, Third Edition”,
Carol Ptak, Chad Smith, McGraw-Hill, 2011

Aleksander Sosnowski
Wiodący konsultant w CorpoExpert Solutions. Ekspert
i strateg łańcucha dostaw,
menadżer do wynajęcia,
trener biznesu. Wcześniej
– lider, dyrektor, kierownik. 13 lat doświadczenia
operacyjnego w ponad 10
korporacjach międzynarodowych. Absolwent Executive MBA na University
Maryland, magister inżynier zarządzania i inżynierii produkcji Politechniki Wrocławskiej. EjLOG,
CSCP, CDDP. Członek SIM, PMI, TOCICO, APICS,
PTL i PSML. Kontakt z autorem na stronie
corpoexpert.com
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Manipulacje paletami i próby rozwiązania problemu

Powracający
problem palet
Paleta Euro to logistyczny bestseller zawierający 78 gwoździ, 11 desek i 9 wsporników1
– opakowanie zwrotne o nieograniczonych możliwościach wymiany. I ta właśnie
wymienialność skłania niektórych uczestników rynku do prób (często niestety udanych)
wprowadzania na rynek palet sfałszowanych.

P

Łańcuch dostaw

alety takie wyprodukowane są przez jednostki nieuprawnione – czyli nieposiadające licencji EPAL (European Pallet Association) stosownego kraju. Problem obrotu sfałszowanymi paletami jest nadal aktualny. Od czasu
do czasu możemy przeczytać o prowadzonych postępowaniach i pojawiających się wyrokach. W maju bieżącego
roku miała miejsce III Konferencja Paletowa zorganizowana przez PKN EPAL2 poświęcona gospodarce paletowej prowadzonej przez polskie firmy. Jednym z zagadnień
poruszanych na konferencji była m.in. sytuacja panująca
na rynku skupów - chodzi tu o „ucywilizowanie” dokumentowania operacji skupowania palet przez podmioty
gospodarcze prowadzące działalność polegającą na skupie
i sprzedaży palet. Ponadto przedstawiono rezultaty oraz
przebieg działań związanych z eliminowaniem fałszerzy
palet. Pojawiły się dane statystyczne obrazujące działania organów wymiaru sprawiedliwości – w 2015 roku
77 prowadzonych w tym zakresie spraw zakończyło się
wyrokiem. Pojawił się nowy problem, a mianowicie import podrabianych palet m.in. z Ukrainy.

ÓÓOdpowiedzialność za fałszywe palety
W ramach różnych działań Polski Komitet Narodowy
EPAL wystosował do przedsiębiorców wykorzystujących
w swojej działalności palety Euro list następującej treści:
„W związku ze znacznym wzrostem liczby fałszywych
i niezgodnych z normą palet EPAL na rynku Polski Komitet Narodowy EPAL wraz z European Pallet Association EPAL przestrzega wszystkich użytkowników palet:
małe firmy, średnie przedsiębiorstwa a także wielkie
korporacje przed dokonywaniem zakupów i wprowadzaniem do obrotu palet ze znakiem EPAL dostarczanych
przez handlarzy oraz palet pochodzących zza wschodniej
granicy - z Ukrainy. Prosimy o każdorazową weryfikację,
czy dostawca palet produkowanych w gwarantowanym
systemie jakości EPAL jest ich bezpośrednim producentem (weryfikacja jedynie po numerze licencji producenta umieszczonym na środkowym wsporniku nie zawsze jest wystarczająca, ponieważ fałszerze najczęściej
używają numeru licencji zarejestrowanych, legalnych
producentów). Kupowanie lub obrót sfałszowanymi

www.epal-pallets.de (dostęp 25.08.2016).
Ogólnopolski Związek Pracodawców Producentów Europalet powstał w 1999 roku jako Polski Komitet Narodowy EPAL. Członek międzynarodowej organizacji European
Pallet Association EPAL. Skupia producentów palet EPAL oraz firmy zajmujące się naprawą palet certyfikowanych. Działa w oparciu o standardy paletowe - Unijną
Normę EN-13698-1 o Kodeks UIC 435.

1
2
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paletami w myśl art. 305 znowelizowanej Ustawy Prawo
Własności Przemysłowej jest przestępstwem”.
Artykuł ten brzmi: „Kto w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym,
zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma
prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
Prawie wszyscy wiedzą, że chodzi o palety o wymiarach
800x1200 mm, we właściwy sposób oznaczone. Apel PKN
EPAL ma swoje uzasadnienie w przypadku korzystania
z zakupu palet bezpośrednio u producenta. Wtedy bowiem bez problemu można sprawdzać legalność pochodzenia palet, żądając od producenta licencji i certyfikatów.

ÓÓProblem z używanymi paletami
Znacznie gorzej wygląda możliwość takiej kontroli, gdy
kupujemy palety używane, a stroną transakcji jest podmiot gospodarczy, który prowadzi firmę: ”skup i sprzedaż palet”, dostarczając palety różnych producentów
i z różnych pooli paletowych.
Palety używane, którymi obracają właśnie przedsiębiorcy
prowadzący skupy pochodzą od wielu producentów z różnych krajów. Dopiero podczas szczegółowej kontroli (na
którą często nie ma czasu) w czasie formowania ładunków,
zauważyć można palety o niewymiarowych rozmiarach
słupków i niewłaściwej grubości desek, czy pozbawione
sfazowań, co od razu wskazuje na chęć „wciskania” czegoś,
co tylko przypomina paletę Euro. Skupujący na ogół nie
ogląda każdej palety – płaci się jakąś średnią cenę zdając
sobie sprawę (lub nie), że wśród palet mogą się znaleźć egzemplarze ze sfałszowanymi znakami identyfikacyjnymi,
czy też palety naprawiane bez gwoździa naprawy, a także
posiadające uszkodzenia (czerwona karta oceny) eliminujące je z obrotu handlowego (a nuż się uda).

Wśród odbiorców są też tacy, którzy
wprost informują o konieczności
odbioru palet po dokonaniu
dostawy, zaś w przeciwnym razie
nieodebrane palety przestają być
własnością dostawcy.

ÓÓBrakuje zapisów w umowach
Stąd właśnie biorą się możliwości funkcjonowania podmiotów zajmujących się sprzedażą i skupem palet, dzisiaj
będących poza zasięgiem kontroli legalności ich pochodzenia. Poza tym trzeba pamiętać, że nie wszyscy współpracujący ze sobą partnerzy biznesowi zwracają uwagę
na legalność pochodzenia palet, ustalając warunki jakim
powinny odpowiadać palety na których formowane są ładunki. Wskazuje się np., że palety, na których będą dostarczane produkty mają być jasne, pozbawione śladów pleśni, krwi, farb i lakierów, oraz oczywiście mają być typu
Euro. Ale ani w umowie o współpracy (jeśli jest w ogóle
zawarta), ani w jakichkolwiek innych dokumentach zawierających warunki dostaw nie ma często klauzuli, a nawet wzmianki o legalności pochodzenia palet. Być może
jest to warunek dorozumiany, ale czy tak jest na pewno?
Mimo ewidentnej odpowiedzialności każdego podmiotu
dokonującego obrotu paletami, a więc także firm produkcyjnych realizujących swoje dostawy na paletach, w sytuacji formowania paletowych jednostek ładunkowych na
paletach używanych pod uwagę brane są często jedynie
dwa kryteria, a mianowicie właściwe wymiary (grubość
desek, wymiary słupków) oraz uszkodzenia dopuszczające
palety do obrotu (żółta karta oceny palet ECR5, EPAL), czy
też eliminujące je z obrotu (karta czerwona), a dopiero na
końcu (jeśli w ogóle) legalność ich pochodzenia.
Mało kto sprawdza, czy paleta została wyprodukowana,
czy naprawiona przez uprawniony podmiot, szkoda czasu
na poszukiwania w internecie np. na stronie EPAL Ukrainy, czy są to palety legalnie wyprodukowane, czy też nie.
W końcu palety „podrabiane” mają znaki identyfikacyjne
podmiotów mających uprawnienia do ich produkcji, a to,
że nie ma klamry jakości, to nic nie szkodzi, wszak ich
obecność wymagana jest jedynie dla palet nowych.
Trudno wymagać, (może jest to nasze przyzwolenie) aby
dostawca szukał teraz od kogo, kiedy oraz ile palet kupił
i próbować odzyskać zainwestowane pieniądze – to często
niemożliwe. Ktoś, kto nie ma do czynienia z paletami na
co dzień, nie ma pojęcia o tym co należy sprawdzać. Kto
np. wie, że owal EUR czy EPAL ma wymiary 100x60 mm,
a grubość owalu to 3 mm? Jeśli pozostałe oznaczenia są
podobne do tych jakie są zawarte w karcie UIC 435-26, wymiary desek, słupków są zgodne z wymogami, to trudno
oczekiwać spełniania daleko idącego rygoru od przedsiębiorstw dokonujących obrotu takimi paletami. Być może
nie żądając od takiego dostawcy dostarczania palet jedynie
o sprawdzonym pochodzeniu płacimy korzystniejszą cenę.
Nawet pracownik magazynu z dużym doświadczeniem zawodowym nie zwraca uwagi na legalność, wierząc, że dostawca dostarcza palety wyprodukowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

Łańcuch dostaw

Jakie gwoździe ma wbijać naprawiający w ramach UIC3?
Jak należy traktować palety niebieskie CHEP4, jeśli pod
niebieskim kolorem widać wyraźnie oznaczenia typowej
palety Euro? Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na skupie i sprzedaży palet Euro mają
ograniczone możliwości kontroli pochodzenia palet i tego
raczej nie czynią, a bywa, że ich pracownicy nie mają wystarczającej wiedzy, zawartej chociażby w kartach oceny.
Nasuwa się pytanie, czy pracownicy tych firm znają wymogi jakim powinna odpowiadać paleta legalnie wyprodukowana, czy naprawiana. W dużej części źródłem palet
kupowanych przez skupy są kierowcy dostarczający towary do firm, a także same firmy, które stanowią ostatnie
ogniwo w łańcuchu dostaw. Wśród takich odbiorców są

też tacy, którzy wprost informują o konieczności odbioru
palet po dokonaniu dostawy, zaś w przeciwnym razie nieodebrane palety przestają być własnością dostawcy. Co,
jeśli towar jest dostarczany przez przewoźnika „przypadkowego” pozyskanego z giełdy transportowej, bo tak jest
taniej, a dostarczany towar jest zbyt drogi, by przejmować
się utratą palety wartości 25, czy tez 30 zł?

Międzynarodowy Związek Kolei.
Operator świadczący usługi wynajmu palet; palety należące do operatora barwione są na kolor niebieski.
5
Efektywna Obsługa Konsumenta - koncepcja funkcjonowania łańcuchów dostaw.
6
Dokument normujący standardy palet EUR-o (zasady produkcji, oznaczania, parametry).
3
4
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Manipulacje paletami i próby rozwiązania problemu
Można przyjąć założenie, iż gdyby podpisywanie umów
o współpracy między dostawcami i odbiorcami przedsiębiorstwa było standardem, a umieszczanie w nich
klauzuli obligującej strony współpracy do stosowania opakowań legalnie produkowanych obowiązkiem,
w poważnym stopniu można by ograniczyć obrót paletami z podrobionymi znakami. Współpracujący ze sobą
partnerzy biznesowi często nie mają podpisanej żadnej
umowy o zasadach współpracy, w tym o stosowanych
opakowaniach.
Jeśli między odbiorcą, a dostawcą istnieje umowa co do
rodzaju opakowań na jakich dostarczane są towary, to
obsługa magazynów będzie zwracać na takie szczegóły uwagę. W przeciwnym wypadku wśród palet zawsze
będą palety niespełniające wymogów, co do legalności
ich pochodzenia i naprawy.

Nawet pracownik magazynu
z dużym doświadczeniem
zawodowym nie zwraca uwagi na
legalność, wierząc, że dostawca
dostarcza palety wyprodukowane
zgodnie z obowiązującymi
przepisami i wymogami.

Należy nadmienić, że przedsiębiorstwo w którym prowadzono badania dostarcza swoje produkty (na paletach
Euro) w 80% na rynek zagraniczny - wewnątrzwspólnotowy. W ogromnej większości palety stanowiły osobną
pozycję do zapłaty na fakturze.

Tabela 1. Struktura dostarczonych palet.
Liczba dostarczonych
palet ogółem
EPAL*
EPAL – EUR**
UIC***

Łańcuch dostaw
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Liczba palet wg poolu paletowego:
3591
313
110

Liczba
zakwestionowanych palet

88

89,46
7,80
2,74
2,19

Palety oznaczane wg poolu paletowego:
* na lewym i prawym słupku EPAL obowiązuje od 1 sierpnia 2013
** na lewym słupku EPAL, na prawym słupku EUR – produkowane do 1 sierpnia 2013
*** na lewym słupku UIC, na prawym słupku EUR obowiązuje od 1 sierpnia 2013

Tabela 2. Rodzaje nieprawidłowości.
Powód zakwestionowania dostarczonych palet
Nieczytelne oznaczenia identyfikujące paletę
(producenta, datę produkcji)
Zniszczone słupki, deski, wystające gwoździe,
palety zniszczone
Brak sfazowań, niewłaściwa grubość desek,
brak gwoździa naprawy, oflis
Inne - palety CHEP
Spleśniała

ÓÓBadanie w firmie produkcyjnej
W jednej z firm produkcyjnych, w której ładunki formuje się na paletach Euro, a dla której dostawcą palet
jest firma prowadząca działalność polegająca na skupie
i sprzedaży palet, przeprowadzono badania dotyczące
rodzaju dostarczanych palet oraz przyczyn kwestionowania ich jakości i zwrotu do dostawcy. Badania prowadzono w dość ograniczonym zakresie – czas trwania
był krótki i dotyczył stosunkowo niewielkiej ilości dostarczonych palet (Tabela 1 i 2).
Badania te potwierdzają tezę, że odbiorcy palet używanych mniejszą wagę przywiązują do ich legalności, co
nie znaczy, że nie przywiązują jej w ogóle. Liczba palet niespełniająca wymogów dotyczących oznaczania
i możliwości identyfikacji właśnie na podstawie znaków
prawnie chronionych była śladowa, ale jednak takie palety zdarzały się. Po prostu jeśli słupki oraz deski posiadały właściwe wymiary, to palety były wykorzystywane
do formowania jednostek ładunkowych. Wątpliwości odbiorcy sprawiały jedynie palety, w których deski miały
grubość 18 mm, a nie 22 mm, jak wymaga tego karta UIC
435-2, deski dolne nie posiadały sfazowania, bądź też po
wymianie słupka (słupków) nie było gwoździa naprawy.
Nie były w ogóle sprawdzane dające się zidentyfikować
oznaczenia producenta palet, uważano bowiem, że jeśli
ich forma i treść odpowiada obowiązującym wymogom,
to nikt już nie zadawał sobie trudu ze sprawdzaniem legalności ich pochodzenia, (bo jak to zrobić ?).
Ponadto w wywiadzie z pracownikami przedsiębiorstwa
uzyskano informacje, że nie było w tym czasie od odbiorców reklamacji dotyczących legalności pochodzenia palet,
a co najwyżej zgłaszane reklamacje dotyczyły fizycznych
uszkodzeń palet eliminujących je z obrotu handlowego
(uszkodzenia według karty czerwonej, a nawet żółtej).

Udział procentowy
w liczbie ogółem [%]
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w liczbie palet
zakwestionowanych [%]
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Na podstawie przedstawionych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
1. W dostarczonej liczbie palet dominują palety EPAL,
bo stanowią prawie 90%, natomiast palety UIC zaledwie
3%, co jest zgodne z trendem w obrocie paletami. Oznacza to, że licencje na produkcję palet wydają organizacje (komitety narodowe) krajowe EPAL w przeważającej
ilości. Wynikać to także może z rodzaju źródeł w jakich
zaopatruje się dostawca palet, a także krótki okres badań
– około pół roku.
2. Liczba zakwestionowanych palet wynosząca 2,2% nie
jest ilością zbyt dużą i należałoby uznać ją za dopuszczalną w aktualnych warunkach na jakich odbywa się
obrót paletami.
3. Wśród zakwestionowanych palet największą ilość, bo
prawie 60% stanowią palety odrzucone ze względu na
uszkodzenia fizyczne. 17% dostarczonych palet została
zakwestionowana ze względu na widoczne błędy ich wykonania, co wskazuje, że zostały wykonane niezgodnie
z kartą UIC 435-2, lub naprawione niezgodnie z kartą
UIC 435-47, a w związku z tym nie można ich pochodzenia uznać za legalne.
4. Liczba palet odrzuconych ze względu na niemożliwość zidentyfikowania legalności ich pochodzenia
na podstawie wymaganych oznaczeń (nieczytelne) to
około 14% - 12 szt.
5. Wniosek ostatni – nikt z odbiorców pozostałej ilości
palet, a więc sama firma produkcyjna, ani również jej
odbiorcy ładunków paletowych nie zakwestionowali żadnej ze względu na legalność pochodzenia – to
Dokument normujący zasady naprawy palet EUR-o.
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znaczy w sytuacji możliwości odczytania oznaczeń
identyfikujących paletę oznaczenia te nie były weryfikowane ze względu na ich formę zgodną z wymogami
nanoszenia oznaczeń identyfikujących legalność pochodzenia.
6. Wszystkie palety, bez względu na przyczynę konieczności usunięcia ich z obrotu zwracano dostawcy.
Co z nimi zrobił dostawca – nie wiadomo.

ÓÓZadbać o bezpieczeństwo
Wszystkim firmom wykorzystującym w swojej działalności gospodarczej palety zwane Euro, czyli wyprodukowane
i oznaczone zgodnie z kartą UIC 435 -2 powinno zależeć,
na tym, aby palety te były produkowane przez legalnie
dopuszczonych producentów. Będziemy mieć wówczas
pewność, że nie będą one zagrażać bezpieczeństwu w procesach składowania, magazynowania i transportu, a także
osobom zaangażowanym w gospodarkę paletami (kierowcom, operatorom wózków widłowych i magazynierom).
Problem więc z fałszywymi paletami dotyczący sprzedających jak też kupujących i wymaga rozwiązania przynajmniej z powodów wyżej wymienionych. Jedną z propozycji przedstawionych na konferencji jest obowiązek
czytelnego dokumentowania zakupu i sprzedaży palet
dotyczący w większości przypadków skupów.
Przedsiębiorcy zaopatrujący się w palety w skupach
mogliby otrzymywać od ich właścicieli zapewnienie
w postaci np. certyfikatu (dokumentu w rodzaju deklaracji
zgodności) zapewniający nabywcę o legalności pochodzenia kupowanych palet. Obowiązek wystawiania takiego
dokumentu obligowałby przynajmniej pracowników skupu do szczegółowego zapoznania się z oznaczeniami, oraz

parametrami technicznymi palet zgodnie ze stosowną
kartą UIC. Przedstawiciele PKN EPAL winni mieć możliwość kontroli dokumentacji skupów dotyczącej pozyskiwania i sprzedaży palet. Być może firmy prowadzące
działalność gospodarczą polegającą na skupie i sprzedaży
palet powinny również uzyskiwać licencję, zezwolenie na
prowadzenie takiej działalności po spełnieniu określonych warunków. Zapewne taki wymóg ograniczyłby ich
liczbę i pozwoliłby na sprawowanie kontroli nad legalnością obrotu paletami. Być może świadomość możliwości
niezapowiedzianej kontroli zmusiłby je do weryfikacji legalności skupowanych palet.

Uwaga: 1 stycznia 2013 r. EPAL zlecił niezależnemu kontrolerowi Bureau Veritas jednolite badania jakości. Spółka
ta ma za zadanie przeprowadzać niezapowiedziane kontrole
posiadaczy licencji EPAL. Kontrole zapewniają niezmienną
jakość europalet EPAL oraz ich zgodność z międzynarodowymi standardami jakości na podstawie kart UIC 435-2
i 435-4 zarówno w trakcie produkcji, jak i naprawy.
W wyniku zmiany spółki przeprowadzającej kontrolę międzynarodowy związek kolejowy UIC zakończył
współpracę z EPAL pod koniec 2012 roku. Od 1 sierpnia
2013 r. EPAL kontynuuje działalność jako niezależna organizacja producentów palet.

PARTNERZY STRATEGICZNI

kontakt@mmcpolska.pl

■■Włodzimierz Połoz
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
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Obszary efektywnego wdrażania automatyzacji

Na styku magazynu i produkcji
Transport surowców i półwyrobów na produkcję oraz dostarczenie produktów na magazyn wyrobów gotowych to operacje spotykane w każdym zakładzie produkcyjnym. Styk magazynu
i produkcji stanowi obszar, w którym warto rozważyć wprowadzenie rozwiązań automatycznych.

J

est to szczególnie warte uwagi rozwiązanie
dla zakładów produkcyjnych, które dopiero
przymierzają się szerszego
zautomatyzowania intralogistyki. Styk
magazynu i produkcji to
dobry teren pilotażowy,
na którym można zbadać
eksperymentować z różnymi układami rozwiązań i przekonać się, który z nich jest najbardziej
efektywny.

ÓÓProblemy po obu stronach

Łańcuch dostaw
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Trzeba też pamiętać, że w obszarze tym występuje szereg
problemów, które utrudniają codzienną pracę - Problemy
mogą wystąpić po obu stronach operacji magazynowo –
produkcyjnych – zaznacza Karolina Pakura, Trade Marketing Specialist w firmie SSI SCHÄFER. - Jednym z nich jest
stosowanie tradycyjnych metody transportu wewnętrznego, czyli wózków widłowych. Użytkowanie ich przy długich drogach transportowych staje się mało wydajne. Często uszkodzeniu ulega nie tylko towar, ale również palety.
Koszty związane z zabezpieczeniem towaru i regałów przed
uszkodzeniem również stale rosną. Czynnik ludzki też ma
tu niemałe znaczenie: szkolenia, zwolnienia chorobowe,
praca w niesprzyjających warunkach temperaturowych.
- Kolejnym „wąskim gardłem” jest proces paletyzacji
i owijania – dodaje ekspertka SSI SCHÄFER . - Tutaj praca manualna wydłuża „czas postoju” towaru, jak i jego
odstawienie we właściwe miejsce, powodując wolniejszą
kompletację wysyłek do odbiorców. Najdłużej trwa jednak proces ręcznego przepakowywania palet, w cel tworzenia palet mieszanych.
Na kolejne wyzwania natykamy się w poszczególnych
branżach - W branży spożywczej dużym problemy na
styku operacji magazynowych i produkcyjnych jest
czynnik temperaturowy, czy zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotności – kontynuuje Karolina Pakura.
- Praca ludzi w takich warunkach jest bardzo uciążliwa
i ze względów bezpieczeństwa pracy, jaki i zachowania
świeżości towarów powinna być eliminowana lub zastępowana przez rozwiązania automatyczne.

ÓÓWsparcie przenośników
Jednym ze sposobów na ominięcie tych problemów jest
zastąpienie tradycyjnych metod transportu systemami
przenośników, łączących magazyn i obszar produkcji Zautomatyzowany przepływ towarów poprzez systemy
przenośników w obrębie zakładu pozwala na, wzrost wy-
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dajności, ograniczenie kosztów pracy, obniżenie kosztów
utrzymania sprzętu, płynność przepływu towarów, buforowanie ładunków na linii, znaczną poprawę bezpieczeństwa oraz realizację transportu przez strefy zamknięte
dla ruchu wózków widłowych – wylicza Karolina Pakura.
– Dodatkowo poprzez zastosowanie zautomatyzowanego systemu przenośników możliwy jest transport towaru
między budynkami, transport pionowy (windy, układnice).
Możliwe jest również połączenie kilku etapów produkcji
jak i czynności je kończące np.: foliowanie, paletyzacja oraz
współpracę z innym sprzętem, takim jak drukarki, wagi, roboty, bez konieczności angażowania obsługi – dodaje.
- Kolejnym czynnikiem przemawiającym za przejściem
z procesów manualnych na automatyczne jest fakt, że
narzucają one określony tryb pracy dla pracowników, wymuszając tempo robót i określają wydajność. Korzyści ekonomiczne z zastosowania automatyki w transporcie wewnętrznym jest łatwo oszacować i ich sprawdzalność jest
bardzo wysoka – podsumowuje ekspertka SSI SCHÄFER.
Przymierzając się do zautomatyzowania intralogistyki
warto przyjrzeć się ponadto już funkcjonującym rozwiązaniom. Wizyta referencyjna w innym zakładzie może
dać pomysł na nowe rozwiązania w zakresie transportu
wewnętrznego w swoim zakładzie.
■■Witold Zygmunt

Karolina Pakura

Trade Marketing Specialist SSI SCHÄFER
Planowanie od początku do końca
Styk operacji magazynowych i produkcyjnych obejmuje dwie strefy. Pierwsza to
odpowiednie składowanie surowców i ich
transport na linię produkcyjną. Druga to
„wywóz” wyrobów gotowych do bezpiecznego miejsca ich składowania, przed bezpośrednią wysyłką do odbiorców.
Magazyn jest, więc miejscem wejścia i wyjścia towarów w różnej jego postaci. Musi być doskonale zaplanowany od samego
początku, aby produkty nie tracił na jakości i w doskonałym
stanie trafiały jak najszybciej do klientów.
Największe korzyści z przejścia na automatykę na styku operacji magazynowo produkcyjnych zaważane są w branżach, gdzie
występuje kontrolowana atmosfera, czyli spożywcza, farmacja,
kosmetyczna/chemiczna. Automatyzacja umożliwia, bowiem
łatwiejszą kontrolę temperatury i warunków w magazynie.
Przykładowym rozwiązaniem, które nie wymaga dodatkowego miejsca w magazynie i nie koliduje z obecnym przemieszczaniem się ludzi i wózków pracujących w magazynie jest
system transportu zamontowany pod sufitem magazynu,
umożliwiający szybką dostawę i sortowanie komponentów
do produkcji lub towarów do wysyłki.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie firmy produkcyjnej

Rosnąca rola CSR
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest koncepcją, która silnie zadomowiła się we
współczesnym świecie. Także działające w Polsce firmy produkcyjne zaczynają zwracać coraz
większą uwagę na te działania, których głównym celem nie jest zwiększenie przychodów,
a poprawa wizerunku i oddziaływania firmy na jej otoczenie.

J

ak wyglądają takie działania możemy przekonać się na
przykładzie Grupy Velux. Producent okien dachowych
jako pierwszy w swojej branży opublikował w Polsce raport CSR. Trend opracowywania raportów wypromowały
największe korporacje, z czasem jednak zyskują one popularność również wśród mniejszych przedsiębiorców.

Velux podkreśla również fakt prowadzenia analizy Cyklu Życia Produktu (ang. Life Cycle Assessments), która
uwzględnia wpływ okien dachowych na klimat i środowisko począwszy od zakupu surowców do ich wyrobu,
produkcję i użytkowanie, aż po ich utylizację. Wyniki
analizy wykorzystywane są do ciągłego ograniczania
niekorzystnego wpływu wyrobów na środowisko.

ÓÓSpołeczności lokalna i pracownicy

ÓÓKluczowy obszar promocji
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Dotarcie z przekazem
do poszczególnych grup
społecznych to jeden z filarów
udanej strategii CSR.
ÓÓBezpieczeństwem warto się chwalić
Bezpieczeństwo pracy w zakładzie to kolejny element warty uwagi z punktu widzenia CSR. Velux zaznaczył w swoim
raporcie, że od 2010 roku, gdy we wszystkich fabrykach
na świecie został wdrożony Program Doskonałego Bezpieczeństwa (Safety Excellence Programme), liczba wypadków została zredukowana o 62 proc. Inicjatywa zakłada budowanie kultury pracy opartej na bezpieczeństwie.
W związku z tym zostały wdrożone procedury i narzędzia,
które zapewniają ciągłą poprawę bezpieczeństwa w celu
zmniejszenia liczby wypadków do zera. Nagradzane są najlepsze usprawnienia z zakresu BHP i ochrony zdrowia.
Gdy opracujemy i wdrożymy strategię, nie można zapomnieć o jej promocji. Raporty, najczęściej coroczne, powinno wysyłać się do klientów, dostawców, pracowników i mediów. Velux zdecydował się dodatkowo nawiązać współpracę
z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzeszającym firmy
stawiające nacisk na społecznie odpowiedzialną działalność.

Human resources

Działania CSR zawsze dotyczą ekologii, przygotowując strategię warto powiązać je jednak ściśle z obszarem
biznesowym, w którym operuje przedsiębiorstwo. Velux,
jako producent okien, na kluczowy obszar działalności
CSR wybrał zrównoważone życie w budynkach. Firma od
lat zajmuje się aktywną promocją nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Podejmuje inicjatywny na
rzecz rozwiązań, które nie tyko optymalizują wydajność
energetyczną budynków, ale również uwzględniają zdrowie i samopoczucie ludzi. Jedną z takich globalnych inicjatyw jest współtworzenie koncepcji Domów Aktywnych,
w których zachowana jest równowaga pomiędzy niskim
zużyciem energii, zdrowym klimatem wewnętrznym
i ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko.
Dotarcie z przekazem do poszczególnych grup społecznych to jeden z filarów udanej strategii CSR. Velux chętnie wspiera inicjatywy związane z edukacją ekologiczną,
wspierając np. kampanię społeczną Energetyczny Autobus. Promocja energooszczędności prowadzona jest
wśród studentów architektury i samych architektów.
Nacisk na energooszczędność produktów powinno odbijać
się w działalności samego zakładu i procesie produkcyjnym.
Grupa Velux od 2009 roku prowadzi strategię ograniczania
emisji CO2 przez fabryki. W Polsce, pomimo znacznego
zwiększenia produkcji, od 2010 roku udało się zmniejszyć
emisję CO2 o 16 proc. W raporcie CSR zaznaczono, że polskie fabryki Velux przeszły pozytywnie audyt energetyczny
i na początku 2015 roku otrzymały certyfikaty ISO 50001.
Spełniły tym samym wymogi dyrektywy unijnej odnośnie
efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Kolejną kwestią, którą należy uwzględnić w działalności
CSR, jest wpływ na lokalne społeczności. Najczęściej firmy nawiązują na tym polu współpracę z miejscowościami,
w których zlokalizowane są ich oddziały. Velux to największy
pracodawca w Gnieźnie oraz Namysłowie i wpiera imprezy
organizowane w tych miastach. Szerszą działalność prowadzi działająca od 2003 Fundacje Velux. Przekazały one do tej
pory 85 mln zł. na realizację inicjatyw związanych z ochroną
socjalną oraz niwelowaniem różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu choroby,
ubóstwa, sytuacji rodzinnej lub niepełnosprawności.
Najważniejsze leży jednak najbliżej – społecznie odpowiedzialny pracodawca powinien dbać o swoich pracowników. Velux uruchomił Fundację Pracowniczą, której
celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników w przypadku np. ciężkiej choroby czy rozpoczęcia przez dziecko pracownika edukacji akademickiej.

■■Oprac.WZ
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Awans bez programu rozwojowego to strata dla organizacji

Jak nie zyskać słabego
menedżera?
Naturalną ścieżką kariery w każdej organizacji jest awans pionowy – najlepszy brygadzista
zostaje kierownikiem, kierownik – dyrektorem itp. Wydaje się, że wszystko przebiega
prawidłowo, zwłaszcza, że nowo awansowany pracownik przykłada się pracy z ogromną
starannością, tylko bardzo często wyniki zespołu nie są tak dobre jak poprzednio.
ÓÓCztery grupy pracowników
Dlaczego? Otóż firma właśnie straciła doskonałego brygadzistę, a zyskała słabego menedżera. Prowadzone od
30 lat badania Instytutu Gallupa, które objęły już 12
mln osób na całym świecie doprowadziły do ciekawych
obserwacji. W strukturach firm największy udział mają
zazwyczaj tzw. pracownicy bazowi. Ich kompetencje
i umiejętności są na niskim poziomie, a dodatkowo wykazują się małym zaangażowaniem.
Przez to generują dla organizacji małą wartość dodaną,
ale za to stałą i przewidywalną. Pracownicy bardzo zaangażowani, którzy ponadto wykorzystują w pełni swoje
talenty i umiejętności w miejscu pracy, wnoszą dodatkową wartość na poziomie 23,5% więcej niż bazowi.
Trzecią grupę stanowią pracownicy, którzy mają sporo
talentów i kompetencji, ale cechuje ich małe zaangażowanie. Pojawiają się w firmie przez godzinę, dwie, bardzo dobrze wykonują swoje zadania i nie angażują się
w nic innego. Oni potrafią w mgnieniu oka popchnąć
organizację do przodu. Generują dla firmy dodatkową
wartość o 11,8% więcej niż bazowi pracownicy i tylko
połowę mniej niż ci bardzo zaangażowani.
Są też osoby, które ewidentnie generują straty dla organizacji. To pracownicy wybitnie zaangażowani, ale
nie posiadający odpowiednich predyspozycji do wykonywania pracy, którą im powierzono. Na każdym kroku
starają się zademonstrować swoją przydatność, robią
dużo hałasu wokół własnych projektów, ale na sukces
pracują znacznie dłużej, niż inni. Według Gallupa, to
oni odpowiadają za straty w skali całej organizacji
na poziomie 5,9%.

podwójna. Prof. Mihaly Csikszentmihalyi, amerykański
psycholog zarządzania zajmujący się szczęściem, kreatywnością i innowacjami, opracował model wykazujący, że istnieje taki stan umysłu (nazwał go po angielsku„flow”), dzięki któremu jesteśmy w stanie realizować
zadania w pracy z dużą łatwością i przyjemnością.

Codzienna rutyna niszczy „flow”. Kiedy
obowiązki służbowe nie stanowią już
najmniejszego problemu, można je
wykonywać niemal automatycznie, nasze
zdolności zaczynają maleć.
Owe „flow” osiągamy, gdy organizacja daje nam duże wyzwania, mamy wyznaczone cele a nasze talenty i kompetencje są na takim poziomie, że pozwalają nam je rozwiązywać, w dodatku z poczuciem wielkiej satysfakcji.
Codzienna rutyna niszczy „flow”. Kiedy obowiązki służbowe nie stanowią już najmniejszego problemu, można
je wykonywać niemal automatycznie, nasze zdolności
zaczynają maleć. Wydaje się, że nie musimy już uczyć się
nowych rzeczy, bo przecież tak dobrze sobie radzimy.
W pewnym momencie odczuwamy znudzenie i zaczynamy powoli popadać w depresję, ponieważ mamy
wysokie kompetencje a wyzwania, z którymi przychodzi nam się zmierzyć, są stosunkowo niskie

ÓÓPożądany „flow”

Human resources
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Bywa, że awans pionowy przesuwa pracownika z grupy drugiej do czwartej. To prawdziwa katastrofa, bo strata jest wtedy

ÓÓ Zmiany wywołują frustrację
Podane przykłady dowodzą, jak ważne
dla organizacji jest rozpoznanie talentów pracowników zanim przydzieli
się im odpowiednie zadania, oraz
wdrażanie programów kształcenia i treningów doskonalących

W sytuacji awansu na
wyższe stanowisko
pojawia się pytanie:
czy ja sobie poradzę?
Logistyka Produkcji
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talenty pożądane na określonych stanowiskach. Opracowane przez Gallupa na podstawie własnych badań
testy pozwalają zdiagnozować 34 talenty kluczowe
w miejscu pracy. To dobry punkt wyjścia do wdrażania programów rozwojowych, a jednocześnie świetny
miernik osiągniętych efektów. Szybkość, z jaka dziś rosną oczekiwania klientów, jak zmieniają się technologie i zwiększa się tempo życia stawiają nowe wyzwania
przed organizacjami.
Dotrzymanie obietnicy marki, zaspokojenie oczekiwań
klientów, wygrywanie konkurencji na rynku nie jest możliwe bez idealnie funkcjonującego zespołu pracowników.
Zespołu, który dynamicznie się zmienia w miarę pojawiania się nowych potrzeb. Jednak z perspektywy pracownika większość zmian wywołuje frustrację albo niepokój.

Nasz najlepszy pracownik, który
dostarczał plus 23,5% wartości
dodanej, właśnie zaczął dostarczać
minus 5,9%.
W sytuacji awansu na wyższe stanowisko pojawia się
pytanie: czy ja sobie poradzę? Jeżeli byłem najlepszym
sprzedawcą w dziale, a za chwilę staje się kierownikiem,
to mogę czuć się niepewnie. Nowe zajęcie wymagać będzie ode mnie innych umiejętności, np. komunikowania
zadań do wykonania, podziału czy pracy wśród kolegów.
Jeżeli taka osoba nie poszerzy repertuaru kompetencji
menedżersko-kierowniczych, to organizacja straci świetnego sprzedawcę i zyska słabego menedżera. Taka sytuacja będzie generować ogromne straty dla firmy.

ÓÓWszystko na czerwono
Problem może się pogłębiać, w chwili kolejnego awansu, tym razem na pozycję dyrektora, zwłaszcza jeśli firma nie zaoferowała pracownikowi żadnego wsparcia
w postaci programu rozwojowego czy szkolenia. Taka
osoba zaczyna się „miotać”, jest w ogromnym stresie,
wszystko jej się „pali na czerwono”. Może nawet odnosić wrażenie, że ma na barkach całą firmę. Wszystkie
zadania jawią się jej jako równie ważne i nie wie, jak
sobie z tym poradzić. Cały dzień w pracy spędza na
„gaszeniu pożarów”. Czyli nasz najlepszy pracownik,
który dostarczał plus 23,5% wartości dodanej, właśnie
zaczął dostarczać minus 5,9%.
W każdej sytuacji, w której mamy do czynienia ze
zmianą stanowiska, nawet jak to jest awans poziomy na równorzędną posadę, pracownik znajduje się
w trudnej sytuacji, gdyż zazwyczaj nie ma jeszcze
wszystkich kompetencji do pełnienia nowej funkcji.
Pracodawcy mają często mylne wrażenie, że skoro
osoba była najlepszym operatorem, to będzie również
świetnym kierownikiem, a przecież jedno z drugim
nie ma nic wspólnego.
W ostatnich latach świadomość zarządzania talentami
w obszarze HR jest coraz większa. Firmy zaczynają rozumieć sens stosowania przemyślanych i dobrze skaskadowanych programów rozwojowych w organizacji. Efekty
nie każą na siebie długo czekać. Wzmocniona dobrze
zdiagnozowanymi i umiejętnie rozwijanymi talentami
swoich pracowników organizacja płynnie dostosowuje
się do nowych wyzwań rynku i utrzymuje trwałą przewagę konkurencyjną.
■■Nikolay Kirov -Dyrektor ds. strategii i rozwoju w Centrum doradztwa i kształcenia menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego.

Badanie na temat recyklingu - cz. 2

Obawy o przepisy
Choć 2/3 przedsiębiorstw nie obawia się zaostrzenia przepisów dot. gospodarowania
odpadami, to właśnie sprostanie nowym regulacjom prawnym i raportowanie środowiskowe
jest największym wyzwaniem dla firm — wynika z drugiej części badania PBS
przygotowanego na zlecenie Stena Recycling.

O

ptymalizacja kosztów dla średnich przedsiębiorstw
oraz poprawa logistyki zarządzania odpadami
i zwiększenie poziomu recyklingu dla dużych przedsiębiorstw to najważniejsze cele jakie stawiają sobie firmy
na najbliższe lata.
Zachodzące zmiany w branży gospodarki odpadami
wpływają na działanie przedsiębiorstw wytwarzających
odpady. Coraz większy nacisk przywiązywany jest do
odpowiedzialnego gospodarowania odpadami zarówno
przez społeczeństwo, jak i same firmy.

ÓÓOdważnie w przyszłość
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wymagany do
osiągnięcia poziom recyklingu odpadów systematycznie
wzrasta, co mobilizuje firmy do optymalizacji procesów
gospodarowania odpadami oraz takiego projektowania
produktów, by ich recykling możliwy był w jak najwyższym stopniu. Badanie zrealizowane przez PBS na zlecenie Stena Recycling pokazuje, że zaostrzenia przepisów
dotyczących gospodarki odpadami, w tym zwiększenia
poziomu recyklingu odpadów, obawia się 30 proc. średnich przedsiębiorstw oraz 24 proc. dużych. 2/3 przedsiębiorstw zadeklarowało, że nie boi się zmian.
Podmiotami, od których przedsiębiorcy oczekują wsparcia w zakresie dostosowywania rozwiązań gospodarowania odpadami do nowych przepisów są przede wszystkim firmy oferujące usługi gospodarowania odpadami
oraz rząd (po 38 proc. odpowiedzi), a w dalszej kolejności

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i inne instytucje (32 proc. odpowiedzi).
– Przedstawione w grudniu 2015 r. propozycje Komisji
Europejskiej przewidują dalsze dążenie do wzrostu wskaźników recyklingu oraz stopniową likwidację składowisk.
Większość przedsiębiorstw nie obawia się jednak rosnących względem ich wymagań. Już teraz maksymalizują
wskaźnik recyklingu oraz coraz efektywniej gospodarują
odpadami. Pomimo tego, jest też grupa przedsiębiorstw,
w których rosnące wymagania budzą niepokój. Wsparcie
od podmiotów, od których tego najbardziej oczekują, m.in.
firm gospodarujących odpadami, mogłoby pomóc im prowadzić zrównoważone zarządzanie odpadami, czyli takie,
które pod uwagę bierze zarówno efekt środowiskowy, jak
i biznesowy – mówi Piotr Bruździak, dyrektor sprzedaży
i marketingu w Stena Recycling.

ÓÓProblemy gospodarowania odpadami
Elementami procesu gospodarowania odpadami, który stanowią obecnie największy problem dla średnich
przedsiębiorstw są: magazynowanie odpadów (29 proc.
odpowiedzi), segregacja (25 proc.) oraz logistyka zarządzania odpadami (22 proc.). Magazynowanie odpadów
wskazała również co druga duża firma, dalej umieszczając logistykę zarządzania odpadami (30 proc.) oraz kontakt z wieloma operatorami (22 proc.).
Odpady, które stanowią największy problem dla przedsiębiorstw, jeśli chodzi o sposób ich zagospodarowania,
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to odpady niebezpieczne — 28 proc. odpowiedzi średnich firm oraz 36 proc. odpowiedzi dużych firm. Co piąte
duże przedsiębiorstwo wskazało również elektroodpady.
Co czwarta firma średniej wielkości oraz co dziesiąta
duża zadeklarowały, że nie mają problemów z gospodarowaniem odpadami.
– Magazynowanie odpadów przysparza najwięcej problemów zarówno średnim jak i dużym przedsiębiorstwom.
Poprzez wykorzystanie prasokontenerów, czy okien
wrzutowych razem z kontenerami w pomieszczeniach,
gdzie generowane są odpady, można usprawnić nie tylko
magazynowanie odpadów, ale i logistykę. Rozwiązaniem
tego problemu może być też zastosowanie projektowania dla recyklingu, które pozwala ograniczyć liczbę generowanych odpadów – opowiada Piotr Bruździak.

ÓÓSprostać nowym regulacjom prawnym
Badanym przez PBS firmom zadano również pytanie jakie
największe wyzwanie przewidują w obszarze gospodarki
odpadami w swojej branży w najbliższych latach. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią przez średnie i duże przedsiębiorstwa było sprostanie nowym regulacjom prawnym
i raportowanie odpadowe (42 proc. odpowiedzi). Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. dostosowanie produkcji
do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów (32 proc.)
oraz zastosowanie nowych technologii usprawniających
gospodarowanie odpadami (28 proc.).
Jako cele lub priorytety na najbliższe lata związane z gospodarowaniem odpadami średnie firmy wskazywały
najczęściej: optymalizację kosztów (50 proc. odpowiedzi), poprawę logistyki gospodarowania odpadami (31
proc.) oraz zwiększenie poziomu recyklingu (30 proc.).

Magazynowanie odpadów przysparza najwięcej
problemów.
Duże firmy z kolei podkreślały w pierwszej kolejności poprawę logistyki gospodarowania odpadami oraz
zwiększenie poziomu recyklingu (po 42 proc. odpowiedzi), dalej optymalizację kosztów (32 proc.).
– Większość przedsiębiorców choć nie obawia się zaostrzenia przepisów dot. gospodarowania odpadami,
świadoma jest wyzwań jakie to za sobą niesie. Poprzez
stosowanie odpowiednich rozwiązań możliwe jest nie
tylko sprostanie rosnącym wymaganiom, ale również
optymalizacja procesu gospodarowania odpadami, co
przekłada się na wymierne korzyści biznesowe – komentuje ekspert Stena Recycling.
■■Badanie zrealizowano przez PBS na zlecenie Stena Recycling
techniką CATI oraz CAWI w styczniu 2016 r. Przeprowadzono je na
próbie 330 firm: 280 średnich oraz 50 dużych. Respondentami były
osoby odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami.

Szkolenia i serwis na nowym poziomie

Rzeczywistość rozszerzona wkracza
do przemysłu
Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality - AR) to wciąż stosunkowo nowa technologia,
która stale się rozwija i znajduje coraz więcej zastosowań, także w sektorze przemysłu. W jakim
zakresie okaże się ona najbardziej przydatna dla zakładów produkcyjnych?

R

zeczywistość rozszerzona to nic innego jak system
łączący obraz rzeczywisty z komputerowo generowanym obrazem. Najczęściej wykorzystuje ona widok
z kamery zamontowanej w urządzeniu, na który następnie nakładana jest grafika 3D oraz inne informacje pochodzące z systemów IT. Technologia ta już dziś zmienia
sposób funkcjonowania wielu branż takich jak medycyna, architektura czy rozrywka i coraz śmielej wkracza do
świata przemysłu i automatyki, gdzie zaczyna być wykorzystywana w obszarach takich jak: serwis, projektowanie produktów, czy szkolenie pracowników.

ÓÓInstrukcje i animacje
Technologia AR to przede wszystkim lepsza efektywność działań serwisowych, bez konieczności szkolenia
serwisantów pod każde urządzenie, co zwykle bywa
kosztowne i czasochłonne. – Inżynierowie z firmy
Transition Technologies opracowali aplikację monitorującą bieżącą eksploatację urządzenia bądź maszyny
na linii produkcyjnej. Maszyna może sama zgłosić
informację o przyszłej usterce lub wysłać ostrzeżenie,
które jest następnie klasyfikowane pod kątem potencjalnych przyczyn problemu i sposobów jego usunięcia.
Wynikiem tej klasyfikacji jest informacja o tym, co uległo lub niebawem ulegnie usterce wraz z dokładnymi
instrukcjami i animacjami wskazującymi jak dokładnie
wykonać naprawę. To rozwiązanie przynosi szereg korzyści - system klasyfikuje poszczególne kroki serwisowe, porządkuje je, a następnie wizualizuje za pomocą
aplikacji poszerzonej rzeczywistości. Jednocześnie na
bieżąco monitoruje wykonanie kolejnych kroków procedury serwisowej, a nawet pozwala złożyć zamówienie
na potrzebne do naprawy elementy. Dzięki wykorzystaniu wiedzy eksperckiej połączonej z interaktywnymi
animacjami oraz danymi płynącymi z sensorów i systemów IT, takie rozwiązaniem może kompleksowo wspomagać cały cykl serwisowy i utrzymaniowy – mówi
Adam Gąsiorek, dyrektor R&D z Transition Technologies, polskiej firmy informatycznej.

Utrzymanie ruchu
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ÓÓSzkolenia w nowoczesnym wydaniu
Zakłady przemysłowe coraz częściej wykorzystują rzeczywistość rozszerzoną do organizacji szkoleń wewnętrznych. To zupełnie nowe podejście do kwestii
przygotowania pracowników do obsługi lub naprawy
maszyn. Pracownik uczestniczący w szkoleniu, dzięki
nałożeniu wirtualnych modeli na obraz rzeczywisty za
pomocą urządzeń AR, dokładnie widzi jakie kroki powinien podjąć, aby np. naprawić silnik maszyny produkcyjnej. W tym samym czasie każda jego czynność jest
omawiana, a on sam dostaje informację zwrotną o zagrożeniach związanych z niedopełnieniem procedury.
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Wyzwaniem jest przyzwyczajenie ludzkiego
organizmu do ciągłego noszenia gogli AR.
Technologia AR pozwala na wykonywanie eksperymentów z założeniem różnych scenariuszy w wirtualnie wykreowanym laboratorium, co jest ważne dla firm, które
nie posiadają zaplecza naukowego. Szkolenia wykorzystujące rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej to także oszczędność czasu i redukcja kosztów, ponieważ do
przeprowadzenia szkolenia nie jest potrzebny instruktor
– wystarczy zwykła sala i okulary AR.
Rozwiązania technologii AR coraz częściej wykorzystuje się także do tworzenia modeli produktów i wizualizacji umożliwiających stworzenie wirtualnego produktu zanim zostanie on faktycznie wyprodukowany. Daje
to możliwość oceny, czy dany wytwór będzie spełniał
wszystkie założone kryteria i wymagania dotyczące ergonomii, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wielokrotne tworzenie i poprawianie prototypu przy zastosowaniu wizualizacji jest znacznie szybsze i pozwala istotnie
zmniejszyć nakłady finansowe.

ÓÓGdzie pojawiają się schody?
Rzeczywistość rozszerzona jest w stanie zrewolucjonizować pracę wielu zakładów produkcyjnych. Aby to
się stało konieczne jest jednak wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt. – Urządzeń mobilnych wykorzystywanych w przemyśle nie należy utożsamiać z tymi,
z którymi mamy kontakt na co dzień. Narzędzia dedykowane dla sektora przemysłowego muszą być odporne na działania ze strony czynników zewnętrznych
np. pyłu i kurzu. Muszą być również na tyle wygodne,
aby nie utrudniały pracownikowi codziennej pracy –
mówi Adam Gąsiorek. Dodatkowym wyzwaniem jest
przyzwyczajenie zarówno ludzkiego organizmu do
ciągłego noszenia gogli AR i patrzenia na obraz, na
który stale nakładane są informacje jak również dostosowanie aplikacji i jej interfejsu użytkownika do możliwości oferowanych przez urządzenie AR.
■■Oprac. AP
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Nowe rozwiązania na polu wirtualizacji produkcji

Cyfrowy

bliźniak
Realizacja produktu to zapewne najważniejsza część procesu projektowania i wytwarzania.
W jej wyniku realny produkt, fizyczne odzwierciedlenie własności intelektualnej, z idei staje
się rzeczywistością.

C

o więcej, bez dobrze zaplanowanego procesu projektowania i wytwarzania produktu – skoordynowanego do wspólnej pracy w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu montażu w całej fabryce – pomysł
pozostanie jedynie pięknym rysunkiem lub czymś nie
do końca spełniającym pierwotne zamierzenia. Przez
lata sposób projektowania produktów i planowania ich
wytwarzania pozostawał mniej więcej podobny – był
kompletny i obarczony wewnętrznymi błędami, mogącymi zwiększać koszty i opóźniać rozwój. W duchu innowacyjności, niezbędnym każdemu producentowi do
przetrwania, Siemens przyjrzał się temu procesowi pod
kątem potencjalnych usprawnień.

ÓÓNiezwykła koordynacja

Systemy informatyczne

Odwiedzający nowoczesną fabrykę mogą zaobserwować
niesamowitą koordynację ludzi, części, materiałów, robotów i maszyn – pracujących z dokładnością co do minuty lub nawet sekundy, by zrealizować harmonogram.
Wygląda to niewiarygodnie. Natomiast to co dzieje się
za kulisami, tzn. sposób w jaki produkty są projektowane
i przekazywane do produkcji, nadal opiera się na starych
procesach. Nie chodzi tu o to, by kogokolwiek krytykować. Wspaniały projekt to duże osiągnięcie. Może być to
niezwykle złożone zadanie, wymagające w niektórych
przypadkach milionów części oraz tysięcy pracowników
i partnerów, a często też koordynacji działań w różnych
krajach. Co więcej, na kluczowych rynkach takich jak elek-
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tronika (szybsze procesory, miniaturyzacja), motoryzacja
(ekologia i emisje) czy lotnictwo (ekologia i trend w kierunku maszyn kompozytowych), istnieje nieustanne dążenie do doskonalenia, co oznacza, że nowe projekty muszą
być realizowane szybciej. Biorąc pod uwagę tę złożoność,
zrozumiała staje się niechęć do wykraczania poza wypróbowane i przetestowane procesy rozwojowe. Klienci informują nas jednak o powszechnych problemach w całym
łańcuchu rozwojowo-produkcyjnym, oraz o tym, że pewne obszary mogą powodować kosztowne opóźnienia.

ÓÓPowszechne wyzwania
Jednym z najważniejszy problemów, jakie dostrzegamy,
jest to, że zespół projektowy korzysta z innych systemów
niż ich koledzy z produkcji. W praktyce oznacza to, że
projektanci przekazują swoje dzieło ludziom z produkcji,
którzy starają się stworzyć na jego podstawie plan procesów przy wykorzystaniu oprogramowania, do którego
są przyzwyczajeni. W tym dość powszechnym scenariuszu informacje mogą utracić synchronizację, przez co
każdy będzie miał problem ze zorientowaniem się, co się
dzieje. Zwiększa to potencjał wystąpienia błędu.
Regularne problemy napotykamy też w projektowaniu
rozkładu hali produkcyjnej. Wynikają one często z faktu, że rozkład tworzy się na podstawie dwuwymiarowych
rzutów i papierowych planów, których tworzenie wymaga czasu i wysiłku. Chociaż stanową one podstawowy
element procesu, to pozostają stosunkowo nieelastyczne.
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Często obserwujemy, że zmiany wprowadzane w rozkładzie hali nie znajdują odzwierciedlenia w planach. Może
to stwarzać problemy, szczególnie na szybko rozwijających się rynkach, takich jak elektronika użytkowa, gdzie
systemy produkcyjne muszą być stale rozbudowywane
i modernizowane. Dlaczego? Ponieważ dwuwymiarowe
plany nie są inteligentne i nie wchodzą w skład systemu.
Wytwórcy nie wiedzą dokładnie, co jest w danej chwili
produkowane, dlatego trudno jest im podejmować mądre
decyzje i szybkie działania.
Kończąc temat przejdźmy do etapu przebiegu produkcji,
który zazwyczaj przechodzi w etap walidacji procesu. Tutaj
również zauważamy potencjalnie istotną barierę dla wydajności. Chodzi o to, że producenci zazwyczaj czekają, aż
dany sprzęt zostanie wykonany, zanim sprawdzą, jak się on
sprawuje. Jeśli nie działa tak dobrze, jak tego oczekiwano,
jest za późno, by szukać alternatywnego rozwiązania. Nasze
doświadczenie wskazuje, że każde zakłócenie tego procesu
może powodować poważne opóźnienia. Są jeszcze dwa inne
obszary na końcu łańcucha produkcji, w których klienci dostrzegają problemy: przepustowość i realizacja produkcji.
Ze względu na złożoność współczesnych hal produkcyjnych, a także częsty brak koordynacji pomiędzy różnymi
rodzajami oprogramowania i systemami planistycznymi,
dostrzeżenie obszarów lub komórek produkcji powodujących opóźnienia na linii może być trudne. Jeśli chodzi
o ostatni element układanki – realizację produkcji – to
klienci informują, że często mają problem z pomiarem wyników oraz sprawdzeniem, czy wyniki procesu są zgodne
z zakładanymi w planie. Tu także problemem jest złożoność, a wyzwania wiążą się z przekazywaniem informacji
z hali produkcyjnej z powrotem do zespołów zajmujących
się projektowaniem produktów, inżynierią i wytwarzaniem.
Co można zrobić? Poniżej prezentuję naszą centralną
ideę, wokół której można zgrupować wszystkie kluczowe
etapy procesu produkcyjnego, a następnie je usprawnić:
Digital twin (Cyfrowy bliźniak).

ÓÓSkładowe systemu
Digital twin to cyfrowa kopia, którą modeluje się w taki sposób, by zachowywała się realistycznie. Nie będziemy zagłębiać się tu w szczegóły. Chodzi o to, że zbudowaliśmy narzędzia zarządzania cyklem życia projektu (PLM) w taki sposób,
by stworzyć kompletną cyfrową bazę do modelowania kopii
Digital twin, aby realistycznie oddawały one procesy projektowania i montażu wyrobu – od początku do końca. Co to
oznacza? Wykorzystując te same etapy, które omówiliśmy
powyżej, podkreślamy kilka kluczowych umiejętności, które
naszym zdaniem są najcenniejsze w tej metodzie.
Projektowanie: korzystając z systemów CAD możemy
stworzyć model naszego produktu – i otworzyć go w systemie Teamcenter jako model 3D JT. Oprogramowanie to
może stworzyć dosłownie tysiące wirtualnych wersji produktu, tak jak gdyby go zbudować fizycznie, w czasie kilku
sekund. Sprawdza ono, czy występują jakiekolwiek konflikty, wykorzystując w tym celu techniki big data, opisy produktu, wytwarzania i informacji (PMI - określające tolerancję produktu oraz komponenty), a także podstawowy opis
procesu produkcyjnego. Wypróbowaliśmy tę metodę przy
projektowaniu jednego z naszych własnych produktów
elektronicznych. Udało nam się natychmiast zauważyć,
że śruby konektora i odpowiadające im otwory konektora
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Nowe rozwiązania na polu wirtualizacji produkcji
wyjścia wideo nie są spasowane. Błąd ten mógłby doprowadzić do pojawienia się roszczeń gwarancyjnych, ponieważ konektor odłączałby się od obwodu na skutek wady
produkcyjnej. Identyfikacja problemów projektowych na
tak wczesnym etapie może zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy – w trakcie procesu produkcyjnego i poza nim.

Plan jest zawsze aktualny i zsynchronizowany.
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Planowanie procesów: kopie Digital twin mogą
usprawniać współpracę zespołów projektowych i produkcyjnych, by lepiej zaplanować to, co należy wykonać,
w jaki sposób należy to zrobić, jakie są potrzebne zasoby, oraz gdzie należy to wykonać. Spójrzmy na przykład
aktualizacji montażu. Dzięki dostępnym narzędziom
zespół planistyczny może wykorzystywać nowy wykaz
materiałowy, by wprowadzić nowe etapy do modelu 3D
dla bieżącego procesu. Można modelować każdy system
produkcyjny w dowolnym miejscu – np. zespół w Paryżu może planować produkcję fabryki w Rio. Dla nowych
procesów dostępne są szacunkowe przedziały czasowe,
dzięki czemu zespół może sprawdzić, czy przebieg pracy
umożliwia osiągnięcie średnich celów jednostkowych.
W przeciwnym razie zmodyfikowane lub nowe komórki
można przesunąć w dół lub górę procesu, a następnie
przeprowadzić ponowną symulację, aż do zapewnienia
realizacji celów produkcyjnych. Zmodyfikowany plan
może zostać szybko zatwierdzony, ponieważ jest dostępny dla wszystkich interesariuszy. Jeśli w trakcie procesu
ujawnione zostaną jakieś problemy, to zespoły projektowy i planistyczny mogą wspólnie je rozwiązać.
Rozkład: jeśli chodzi o rozkład hali produkcyjnej, to zalecamy stworzenie kopii Digital twin – ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi mechaniki, automatyki i zasobów –
oraz trwałe związanie jej z ekosystemem projektowania
i wytwarzania produktu. Wykorzystując połączenie narzędzi PLM, można po prostu przeciągać i upuszczać komórki,
sprzęt i ludzi na miejsca na linii produkcyjnej, a następnie
symulować jej działanie. Jest to bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo efektywny sposób na projektowanie hali
produkcyjnej i wprowadzanie zmian. Dlatego jeśli produkt ulegnie zmianie i pojawi się potrzeba zastosowania
nowego robota, inżynierowie od symulacji mogą sprawdzić, czy np. rozmiar robota nie będzie miał negatywnego
wpływu na któryś z przenośników. Inżynier zajmujący się
rozkładem może następnie dokonać modyfikacji i wysłać
wniosek o zmianę, zawiadamiając dział zakupów o potrzebie nabycia nowego urządzenia. Co więcej, w przypadku
konieczności wprowadzenia zmian można przeprowadzić
analizę oddziaływania, by uniknąć błędów i poinformować
dostawców, których zmiany te mogą dotyczyć.
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Walidacja procesu: kopię Digital twin można wykorzystywać do cyfrowej walidacji procesu montażu. Inteligentne modelowanie z wykorzystaniem analizy ilościowej
może dokonać przeglądu czynników ludzkich związanych
z konstrukcją i przedstawić zalecenia dotyczące takich
kwestii jak pozycja w czasie pracy, dzięki czemu można
zapobiec zmęczeniu lub zranieniu pracownika. Raport ten
można wykorzystać w materiałach szkoleniowych wideo
oraz wytycznych odnośnie procesów dla personelu.
Optymalizacja przepustowości: kopię Digital twin
można też wykorzystać do statystycznej symulacji
i oceny planowanego systemu produkcyjnego. Jest
ona w stanie oszacować, czy należy wykorzystać ludzi,
roboty czy ich kombinację. Możliwa jest też symulacja wszystkich przebiegów pracy – włącznie z analizą
ilości energii wykorzystywanej przez urządzenia produkcyjne – by jak najbardziej zoptymalizować proces.
Analiza może wykazać, ile części będzie wytwarzanych
przez każdy proces, a dyrektor produkcji będzie miał
pewność realizacji harmonogramów jeszcze zanim
stworzona zostanie fizyczna linia.

Możliwa jest symulacja wszystkich
przebiegów pracy – włącznie z analizą
ilości energii wykorzystywanej przez
urządzenia produkcyjne – by jak
najbardziej zoptymalizować proces.
Realizacja produkcji: dzięki Digital Twin można poprawić realizację produkcji poprzez zlikwidowanie rozdźwięku pomiędzy światem realnym a wirtualnym.
Instrukcje produkcyjne przekazywane są bezpośrednio
do działu projektowego, gdzie operatorzy mogą je przeglądać wraz z odpowiednimi materiałami wideo. Operatorzy mogą przekazywać informacje z powrotem z hali
produkcyjnej (np. na temat luki pomiędzy dwiema śrubami w panelu), podczas gdy inne automatyczne systemy
mogą równolegle zbierać dane nt. wyników. Informacje
te można wykorzystać do wykrywania ewentualnych
różnic pomiędzy projektem a rzeczywistym wyrobem,
oraz identyfikacji i usuwania ewentualnych problemów.

ÓÓNowy sposób pracy
Korzystanie z kopii Digital twin, która dokładnie odzwierciedla fizyczny produkt, może pomóc w szybszej identyfikacji problemów, a przez to przyspieszyć produkcję
i zredukować koszty w całym łańcuchu produkcyjnym.
Dostarcza też wiedzę na temat tego, czy projekt może zostać zrealizowany. Plan jest zawsze aktualny i zsynchronizowany, strategie działają, a produkcja przebiega zgodnie
z oczekiwaniami. Digital Twin pomaga również sprawdzić, jak nowe technologie będą zachowywać się na liniach
produkcyjnych, bez narażania się na ryzyko ich zakupu
i instalacji, zanim będzie coś wiadomo na temat efektów
ich działania. Produkcja przemysłowa, chociaż jest jednym
z najbardziej zaawansowanych sektorów na świecie, od
długiego czasu wykorzystuje sprawdzone, ale przestarzałe
metody planowania produktów i linii produkcyjnych.
■■Autorzy: Aaron Frankel, Senior Marketing Director Manufacturing
Engineering Software w Siemens PLM Software, oraz Jan Larsson,
Senior Marketing Director EMEA w Siemens PLM Software
www.logistyka-produkcji.pl
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Zmiany w strukturze systemów ERP

Druga młodość ERP
Przez wiele lat ogromne możliwości systemów ERP nie były wykorzystywane, głównie ze względu
na ograniczenia technologiczne. Dziś rewolucja mobilna, chmura i Big Data pozwalają systemom
ERP rozwinąć skrzydła. Co więcej, mogą one stać się istotnym elementem cyfrowej transformacji
przedsiębiorstw, pomagając uniknąć scenariusza w którym zakłada się, że aż 40% firm zniknie
z rynku w ciągu najbliższych 5 lat z powodu niedostosowania się do nowych realiów.

B
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yły wczesne lata 90. Przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać korelację pomiędzy informatyzacją a możliwościami rozwoju biznesu i coraz częściej wdrażać
systemy wspierające zarządzanie firmą. Na początku
informatyzowano przede wszystkim obszary finansów,
zarządzania relacjami z klientami, produkcji i wsparcia
sprzedaży. Rosnący popyt z jednej i rywalizacja dostawców z drugiej strony sprawiły jednak, że aplikacje ERP
stawały się coraz bardziej zaawansowane i stopniowo obejmowały coraz więcej procesów zachodzących
w przedsiębiorstwach. W pewnym momencie pozwoliły
one na rejestrowanie danych z niemal wszystkich obszarów działalności firmy. Początkowo menedżerowie się
tymi możliwościami zachłysnęli, jednak wysoki koszt
pozyskania i przetwarzania informacji spowodował, że
zaczęto szukać biznesowego złotego środka. Z pewnych
danych zaczęto wiec świadomie rezygnować. System
ERP musiał się siłą rzeczy do tej sytuacji dostosować jego możliwości dopasowano do reszty informatycznego
ekosystemu. To trochę tak jakby możliwości mocnego
silnika ograniczyć wprowadzając blokadę prędkości.
Na przestrzeni ostatnich lat wiele się jednak zmieniło.
Koszt pozyskania informacji spadł znacząco, jednocześnie za sprawą Internetu Rzeczy i mobilnej rewolucji
wzrosła liczba źródeł danych. System ERP może dziś nie
tylko zbierać informacje ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, ale także źródeł zewnętrznych,
tworząc z rozwiązaniami chmurowymi, Big Data potężną platformę ułatwiającą podejmowanie decyzji zarządczych. Dzięki przetwarzaniu w chmurze i mobilnej rewolucji system może zbierać dane z różnych obszarów
i to w tym samym czasie. Dzięki temu, że dysponujemy
kompletem danych, możemy znacznie lepiej zarządzać
obszarem HR, logistyką czy produkcją. W obszarze produkcji wiemy więc nie tylko, że maszyna pracuje, ale
także znamy jej najważniejsze wskaźniki i korelacje między nimi. W obszarze HR wiemy nie tylko to, że pracownik wykonuje swoje obowiązki efektywnie, ale możemy
też stwierdzić dlaczego tak się dzieje i na tej podstawie
podjąć działania rozwojowe.
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ÓÓNowa rzeczywistość
Na rynku od pewnego czasu mówi się, że wchodzimy
w kolejną erę ERP – erę digital. Nie bez powodu. System
ERP ma dzisiaj wspierać cyfrową transformację biznesu.

Koszt pozyskania informacji
spadł znacząco, jednocześnie
za sprawą Internetu Rzeczy
i mobilnej rewolucji wzrosła
liczba źródeł danych.
To jeden z najważniejszych dzisiaj trendów. Technologia
mobilna, chmura obliczeniowa, Big Data zmienia sposób
w jaki firmy komunikują się z klientami, partnerami czy
dostawcami, w jaki sposób konkurują i tworzą rozwiązania. Dobitnie pokazują to przykłady Ubera, Airbnb
czy Alibaby. W ciągu kilku lat pojawiły się nowe
modele biznesowe, które zaskoczyły funkcjonujących na rynku od lat liderów.
Obecną atmosferę dobrze ilustrują
wyniki badań przeprowadzonych
przez Światowe Centrum na
Rzecz Cyfrowej Transformacji
Biznesu (Global Center for
Digital Business Transformation – DBT Center). To
wspólna inicjatywa Cisco
oraz Międzynarodowego
Instytutu Rozwoju Zarządzania w Lozannie.
Badanie, które przeprowadzono na grupie blisko
1000 decydentów z kilkunastu krajów daje dość
jednoznaczną
prognozę:
w ciągu najbliższych pięciu
lat cyfrowa rewolucja wyprze
z rynku około 40 procent firm
posiadających obecnie silną pozycję w swoich branżach. "Cyfrowy
wir" dotknie praktycznie wszystkie
firmy niezależnie od ich wielkości, przy
czym wpływ na największe firmy będzie
o wiele większy i istotniejszy niż na firmy MSP.
Oddech nadchodzących, zachodzących w błyskawicznym tempie zmian jest już odczuwalny. Do 2020 roku
na świecie będzie 50 miliardów podłączonych do sieci
urządzeń. To o 50 razy więcej niż 5 lat temu. Obecnie
jedynie 1% przedmiotów w fizycznym świecie jest ze
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sobą połączonych. Co stanie się, gdy połączymy pozostałe 99%? Do 2020 roku liczba globalnie generowanych danych wzrośnie dziesięciokrotnie – do 44 Zetabajtów. Danych jest coraz więcej i coraz trudniej je
analizować. Umiejętność zadania pytania i oceny, czy
odpowiedź jest poprawna, może decydować o przewadze konkurencyjnej firm. Aby zachować rynkową
konkurencyjność liderzy cyfrowej transformacji do
2018 roku zwiększą ilość wychodzących danych do
najmniej 500 – krotnie. Sukces gospodarki cyfrowej
będzie zależał od zdolności do budowania wychodzących i wpływających do przedsiębiorstwa.
Pamiętajmy także o wchodzącym na rynek pracy pokoleniu wychowanym w symbiozie z technologią. Oczekuje ono, że z każdego miejsca i o każdej porze będzie
mogło komunikować się, łączyć z siecią i korzystać z jej
zasobów. To determinuje sposób w jaki rozwiązania
IT powinny być tworzone. Aplikacja musi dostarczać
dane na żądanie. System ERP musi też posiadać bardzo
intuicyjny interfejs, tak, by użytkownicy przyzwyczajeni do korzystania z mediów społecznościowych chętnie to narzędzie stosowali. Ważna jest też możliwość
interakcji pomiędzy użytkownikami za pośrednictwem
platform społecznościowych. To jednak tylko początek
listy wymagań jakie musi spełnić dziś aplikacja wspierająca zarządzanie.

ÓÓ Współpraca zamiast konfliktu
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ÓÓKonkurenci łączą siły
Ważny w tym kontekście jest jeszcze jeden aspekt:
współpraca z konkurencją. Przedsmak tego co musi
nastąpić widać było doskonale już we wrześniu 2015
r., gdy w trakcie konferencji firmy Apple i premiery iPada Pro, na scenie pojawił się odwieczny wróg
- przedstawiciel Microsoftu. Powód? Office - produkt
giganta z Redmond współpracuje z najnowszym dzieckiem Apple. Na tablecie można korzystać z Worda,
Excela i PowerPointa zoptymalizowanych pod kątem
produktu Apple. To doskonała ilustracja zachodzących
na rynku zmian. Konkurenci łączą siły, bo nie mają
innego wyjścia. Muszą coraz częściej ze sobą współpracować. Tim Cook, CEO Apple mówi wprost „Apple
i Microsoft mogą współpracować ze sobą w szerszym
zakresie niż rywalizować. Myślę, że to jest kierunek,
którego chcą od nas przedsiębiorstwa”.

Firmy podążają raczej w kierunku
zdecentralizowanych systemów
hybrydowych łączących
rozwiązania proponowane przez
kilku dostawców.
Czasy jednolitych struktur zarządzania zdają się odchodzić w niepamięć. Rywalizacja pomiędzy systemami
przybrała nową formę. Firmy podążają raczej w kierunku zdecentralizowanych systemów hybrydowych łączących rozwiązania proponowane przez kilku dostawców.
Zarówno firmy oferujące te rozwiązania jak i klienci są
przygotowani, że jeden dostawca nie dostarcza już całościowych rozwiązań i w jego interfejsie mogą znajdować
się produkty innych producentów. Oznacza to, że firma
sięgając po jedno rozwiązanie może mieć chmurę Microsoft, korzystać z rozwiązań Oracle a jednocześnie BPSC.
Pewnego rodzaju „nielojalność” wobec jednego dostawcy wynika w dużym stopniu ze zmiany pokoleniowej,
która również wpływa na biznes. Przedsiębiorcy z tzw.
pokolenia Y znacznie szybciej podejmują decyzję o zmianie. Nawet w przypadku tak dużych projektów wdrożeniowych jak oprogramowanie wspierające zarządzanie
przedsiębiorstwem skłonność do zmiany może być z czasem coraz większa. To również mobilizuje dostawców do
wzięcia udziału w grze, którą można porównać do układania wielkich puzzli z IT.
■■Andrzej Morawski, wiceprezes zarządu, BPSC SA.
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Wpływ cyfrowej transformacji biznesu
na technologię jest znacznie większy niż mogłoby się wydawać.
Z jednej strony gołym okiem
widać, że wymaga ona
nowych
rozwiązań:
społecznościowych,
mobilnych,
opartych o analitykę
i chmurę. Z drugiej dostosowania już istniejących rozwiązań
do nowych wymagań, tak, by
nie blokowały
one cyfryzacji
przedsiębiorstwa.
Cyfrowa transformacja biznesu
wymaga aplikacji,
które przyśpieszą
podejmowanie decyzji i sprawią, że informacje staną się przeźroczyste w całej organizacji.
To wymaga współpracy. Oznacza to, że rozwiązania IT nie tylko
muszą być elastyczne i do siebie pasować, ale również wchodzić w interakcje z całym
ekosystemem, w którym znajdują się portale społecznościowe, platformy sprzedażowe i inne, zewnętrzne aplikacje. Większość z tych narzędzi funkcjonuje

w środowisku chmurowym, co również wymusza na
dostawcach systemów ERP dostosowanie swoich rozwiązań do tego modelu. Jeszcze do niedawna wybór pomiędzy systemem ERP „na żądanie” a ERP chmurowym
był dość prosty bo dwu-biegunowy. Dziś ERP i chmura
przenikają się wzajemnie. Według IDC, do 2020 roku
wydatki przedsiębiorstw na oprogramowanie, sprzęt,
implementację i zarządzanie usługami chmurowymi
wyniosą 500 miliardów dolarów. Do 2018 roku liczba
chmur branżowych wrośnie do ponad pięciuset. Dziś
wynosi nieco ponad 100.
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Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada 2016 roku.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY
Wyniki programu badawczego ogłoszone zostaną podczas
uroczystej Gali Logistyki, Transportu, Produkcji
Warszawa, 8 grudnia 2016, Hotel Sofitel Victoria.
Laureaci poszczególnych kategorii uzyskają prawo do firmowania
swoich produktów godłem “Produkt Innowacyjny 2016”.

Zgłoś udział na: www.eurologistics.pl

