
Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych WAŚ, korzystając 
z najnowocześniejszych tech-
nologii, oferuje innowacyjne 
rozwiązania oświetlenia dla po-
jazdów.

Wśród produkowanych 
w Godzikowicach lamp wy-
mienić można ponad 3 tys. 
podstawowych grup pojawia-
jących się w aż 20 tys. odmian. 
W związku ze stałym rozwojem 
firmy każdego dnia powstaje 
kolejna innowacja produkto-
wa, co daje 350 nowych wyro-
bów przeznaczonych do oświe-
tlenia pojazdów.

— Nasze lampy stosowane są 
głównie w motoryzacji — znaj-
dują zastosowanie w pojazdach 
osobowych, ciężarowych, wóz-
kach widłowych, przyczepach, 
naczepach, ciągnikach rolni-
czych, kombajnach, koparkach 
oraz spychaczach. Staramy się 
zająć ich produkcją w sposób 
kompleksowy — mówi Leszek 
Waś, prezes PTS WAŚ.

Nowości na co dzień
W Polsce PTS WAŚ jest pierw-
szą firmą, która stworzyła 
lampę opartą o diody świecą-
ce. Innowacja trafiła do sprze-
daży w 2000 r. i zdobyła duże 
uznanie. Następnym przeło-
mem okazała się pierwsza 
w Europie lampa światłowo-
dowa z alternatywnym źró-
dłem zasilania. Technologia 
polega na pozyskiwaniu ener-

gii ze słońca oraz z oświetlenia 
innych pojazdów, co umożli-
wia naładowanie akumulato-
rów zasilających lampę, przy 
jednoczesnej  minimalizacji 
zużycia energii. W portfolio 
firmy można znaleźć również 
najmniejszą lampę zespoloną, 
przeznaczoną do przyczep, 
która mieści się w trójkącie 
odblaskowym, pierwszą lam-
pę obrysowa z efektem neo-
nu, lampę z laserowym źró-
dłem zasilania, a także lampę 
z ruchomym migaczem i efek-
tem neonu.

— W działaniu najbardziej 
motywuje nas innowacyj-
ność, stały rozwój, poszu-
kiwanie nowych rozwiązań 
i ciekawych konstrukcji. 
W ostatnim czasie opracowa-
liśmy pierwszą lampę obryso-
wą, z ruchomym migaczem, 
która może być stosowana we 
wszystkich naczepach dostęp-
nych na rynku — wspomina 
Leszek Waś.

Jego firma współpracuje 
z wieloma innymi na zasadzie 
partnerstwa przy produkcji 
oświetlenia samochodowego.

— Przy projektowaniu wspie-
ra nas kilka firm zewnętrznych. 
Mamy też swoich projektan-
tów, ale korzystamy z pomo-
cy przy elektronice, designie 
a także przy  konstrukcjach 
form wtryskowych. Wykonują 
je dla nas wyspecjalizowane 
narzędziownie. Wszyscy part-

nerzy rozwijają się i rosną ra-
zem z nami — mówi prezes.

Jakość najważniejsza
Zakład, w którym pracuje kil-
kaset osób jest w większości 
zautomatyzowany. Znajduje 
się tu m.in. 10 linii do monta-
żu elektroniki i 35 wtryskarek. 
Elementy elektroniczne są 
składowane i transportowane 

w specjalnych pojemnikach 
odpornych na impulsy elek-
trostatyczne. Firma ma także 
własne laboratorium fotome-
tryczne do kontroli produktów 
pod kątem wymagań homolo-
gacyjnych, a także do tworze-
nia prototypowych systemów 
oświetlenia. 

Spośród stosowanych w nim 
urządzeń badawczych warto 

wymienić m.in. komorę posta-
rzeniową, w której sprawdzana 
jest odporność produktów na 
warunki atmosferyczne w tem-
peraturze od -40°C do +50°C.

— Podczas testowania na-
szych produktów sprawdza-
my każdą lampę pod wzglę-
dem wszelkich możliwych 
niedogodności. Zanurzamy je 
w wodzie z solą, zamrażamy, 

wytrząsamy, jednocześnie 
sprawdzając ich odporność na 
wibracje, ale również symulu-
jemy opady deszczu — mówi 
prezes PTS WAŚ.

Produkty powstałe w PTS 
WAŚ w Godzikowicach cechują 
się m.in. maksymalnym stop-
niem zabezpieczenia przed 
wodą oraz odpornością na 
wstrząsy. Mogą pracować przy 
napięciu 12 V i 24 V. Są bezob-
sługowe. Jednak szczególnie 
ważny jest minimalny pobór 
energii. Zużywają nawet dzie-
sięciokrotnie mniej energii niż 
tradycyjne lampy żarówkowe, 
co wpływa na mniejsze zużycie 
paliwa w pojazdach.

Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych WAŚ dostarcza 
swoje produkty do ponad 
80 krajów na całym świecie. 
Wszędzie tam, gdzie nie nawią-
zano bezpośredniej współpra-
cy, pomagają dystrybutorzy. 
Z tego względu stały rozwój 
wymaga też inwestycji.

Adrian Morel

Partnerem publikacji jest
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OncoArendi Therapeutics, roz-
wijająca unikatową na skalę 
światową terapię chorób płuc, 
wchodzi na Giełdę Papierów 
Wartościowych. W ramach 
swojego najbardziej zaawan-
sowanego projektu firma 
opracowała cząsteczkę OATD-
01 — potencjalny nowy lek na 
chroniczne choroby układu 
oddechowego, takie jak astma, 
włóknienie płuc czy sarkoidoza. 

Unikalne podejście
Projekt „Badania przedklinicz-
ne i kliniczne kandydata na in-
nowacyjny lek w terapii astmy 
i nieswoistych chorób zapal-
nych jelit" (POIR.01.01.01-00-
0168/15) współfinansowany jest 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Innowacyjny Rozwój. Jest to 
przede wszystkim projekt 
„first in class”, a zatem „pierw-
szy w swojej klasie”. Oznacza 
to, że cząsteczka skierowana 
jest na zupełnie odmienny cel 
biologiczny od leków stosowa-
nych dotychczas.

— Takie podejście niesie ze 
sobą wiele nadziei na opraco-
wanie nowej, skutecznej tera-
pii dla pacjentów. Zakładamy, 
że lek przyniesie oczekiwane 
efekty terapeutyczne i będzie 
dobrze tolerowany przez pa-
cjentów, co jest niezwykle 
istotne przy długotrwałej tera-

pii. Istnieje oczywiście ryzyko 
związane z każdym innowa-
cyjnym rozwiązaniem, że nie 
spełni ono zakładanych ocze-
kiwań — podkreśla Karolina 
Dzwonek, dyrektor działu bio-
logii OncoArendi Therapeutics.

Celem biologicznym cząstecz-
ki OATD-01 są chitynazy, enzymy 
trawiące chitynę, powszechnie 
występujący w przyrodzie bu-
dulec chociażby ścian komórko-
wych grzybów czy pancerzyków 
skorupiaków. Badania naukowe 
wielu laboratoriów wskazują 
jednak, że enzymy te zaanga-
żowane są także w patogenezę 
chorób układu oddechowego. 
Głównym celem nowej terapii 
jest idiopatyczne włóknienie 
płuc, sarkoidoza oraz astma, na 
które chorują miliony pacjentów 
na całym świecie i dla których 
nadal brakuje skutecznych i bez-
piecznych leków. 

— Badania z wykorzystaniem 
modeli zwierzęcych wykazały, że 
chitynazy odgrywają istotną rolę 
w patogenezie astmy czy włók-
nienia płuc, ponadto pokazano, 
że enzymy te ulegają znaczącej 
aktywacji u pacjentów dotknię-
tych schorzeniem, lokalizując się 
w miejscach zmienionych pato-
logicznie. Wszystko to wskazuje 
na to, że zablokowanie chitynaz 
nowym lekiem może być prze-
łomem w walce z chorobą — ko-
mentuje Karolina Dzwonek.

OncoArendi Therapeutics 
właśnie zakończyła pierwszą 

część badań klinicznych I fazy 
dla związku OATD-01, której 
celem było określenie bezpie-
czeństwa cząsteczki po podaniu 
pojedynczej dawki zdrowym 
ochotnikom. Kolejny krok to 
faza wielokrotnego podania 
leku, w której potwierdzone 
będzie jego bezpieczeństwo 
oraz wybrane zostaną dawki do 
fazy II. W niej badany będzie już 
efekt terapeutyczny u pacjen-
tów. Ten etap planowany jest na 
przełom roku 2019 i 2020. 

Pierwsi na świecie
OncoArendi Therapeutics jest 
pierwszą firmą na arenie mię-
dzynarodowej, prowadzącą 
badania nad opracowaniem 
inhibitorów chitynaz na tak 

zaawansowanym etapie, że 
pierwsza cząsteczka została 
podana ludziom. To również 
trzecia firma w historii Polski, 
która rozpoczęła badania kli-
niczne dla innowacyjnego leku. 

— Naszą przewagą, zwłasz-
cza w przypadku astmy, jest 
opracowanie leku w formie ta-
bletki. Większość leków przyj-
mowanych przez pacjentów 
z astmą jest podawana w for-
mie wziewnej, tabletka nato-
miast ułatwia przyjmowanie 

leku i podanie jego odpowied-
niej dawki. W przypadku włók-
nienia płuc dostępne obecnie 
leki nie dają pożądanych efek-
tów, a ich stosowanie wiąże 
się z wieloma skutkami ubocz-
nymi, istnieje więc ogromne 
zapotrzebowanie na nowe 
rozwiązania terapeutyczne 
takie jak nasz lek! — podkreśla 
Karolina Dzwonek.

Nowe terapie na raka
Badania nad chorobami płuc 
to nie jedyne wyzwanie badaw-
cze, jakie stawia przed sobą 
OncoArendi. Firma równolegle 
prowadzi badania nad nowymi 
lekami przeciwnowotworowymi.  

Rozwój projektu inhibitora ar-
ginazy to nowatorskie podejście 
terapeutyczne w onkologii, pole-
gające na odblokowaniu układu 
odpornościowego pacjenta do 
walki z chorobą. Immunoterapie 
są obecnie najbardziej obie-
cującym sposobem leczenia 
nowotworów, dającym realną 
szansę na wyleczenie pacjenta. 
Cząsteczka OATD-02 OncoArendi 
jest już na etapie formalnych ba-
dań przedklinicznych, a na przy-
szły rok zaplanowano rozpoczę-
cie badań klinicznych.

Drugi program onkologicz-
ny firmy to projekt w ramach 
platformy chitynazowej, do-
tyczący inhibitorów jednego 
z białek z rodziny chitynaz  
— YKL40. Również w tym przy-
padku badacze opracowują lek 
pierwszy w klasie i również tu 
za słusznością dalszych działań 
stoi szereg badań naukowych. 
Za główny cel terapeutyczny 
naukowcy OncoArendi stawiają 
sobie walkę z glejakiem, nowo-
tworem, na który nie ma dziś 
żadnej skutecznej terapii. 

OncoArendi Therapeutics 
prowadzi badania nad nowymi 
lekami od odkrycia pierwszej 
aktywnej cząsteczki do etapu 
wczesnych badań klinicznych 
kandydata na lek u ludzi. W celu 
przeprowadzenia badań ostatniej, 
III fazy i wprowadzenia leku na 
rynek konieczne jest nawiązanie 
współpracy z międzynarodowym 
koncernem farmaceutycznym, 
w przededniu której znajduje się 
obecnie. Joanna Gulewicz

Partnerem publikacji jest

Przełom w terapii chorób płuc

 OBIECUJĄCY POCZĄTEK: OncoArendi Therapeutics właśnie 
zakończyła pierwszą część badań klinicznych I fazy dla związku 
OATD-01.   [FOT. ARC]

 OPŁACALNY POSTĘP: Wszystkie nasze inwestycje zarówno w rozbudowę, jak i nowe maszyny  
oraz technologie sprawiają, że nasze produkty są doceniane na rynku krajowym i międzynarodowym  
— mówi Leszek Waś, prezes PTS WAŚ.   [FOT. ARC]
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Stomil-Poznań powstał 
w 1928 r., jako pierwszy 
krajowy producent opon 
i gumy w odbudowującej się 
Polsce. Właśnie obchodzi 
swoje 90-lecie. Jak ocenia-
cie Państwo efekty swojej 
dotychczasowej pracy i per-
spektywy na przyszłość?
90-lecie istnienia to dla całej 
spółki bardzo ważny czas, nie 
tylko dlatego, że dożyliśmy tak 
pięknego wieku, ale głównie 
z powodu intensywnych dzia-
łań, które pozwolą odbudować 
pozycję Stomilu jako solidnego 
producenta z tradycjami, który 
ma do zaoferowania nowocze-
sne i konkurencyjne produkty. 
Nowy zarząd podejmuje działa-
nia praktycznie na wszystkich 
frontach aby zmodernizować 
istniejący zakład, przywrócić 
intensywne działania badaw-
czo-rozwojowe oraz poszerzać 
ofertę produktową. Pozwoli to 
wyjść na prostą i da Stomilowi 
szansę na świętowanie kolej-
nych, pięknych jubileuszy. 
Dodam, że Stomil-Poznań, któ-
ry w najlepszych latach zatrud-
niał ponad 3 tys. osób, przez 
ostanie dwie dekady został 
niemal całkowicie zapomniany, 
balansując na krawędzi prze-
życia. Szczęśliwie dziś, dzięki 
przyjęciu przez aktualne wła-
dze kursu na reindustrializację 
kraju oraz naszej obecności 
i dobrej współpracy w ramach 

Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 
łatwiejsze są wszelkie działa-
nia modernizacyjne. Możemy 
powiedzieć, że w pewnym 
sensie historia zatoczyła koło, 
bowiem tak jak na przełomie 
lat 30., a więc krótko po po-
wstaniu Stomilu, impulsem 
rozwojowym był kontrakt 
z wojskiem, tak i dziś szansy 
upatrujemy w ściślejszej współ-
pracy z armią oraz krajowym 
górnictwem. Najważniejszym 
prowadzonym przez nas pro-
jektem jest uruchomienie no-
wej fabryki opon radialnych 
właśnie dla wojska i przemy-

słu wydobywczego. Mamy już 
gotowe studium wykonalności, 
jednak niezbędny jest partner 
zagraniczny, który ma niezbęd-
ne know-how, Stomil bowiem 
produkuje tylko starsze kon-
strukcyjnie opony diagonalne. 
Rozmowy już trwają i liczymy 
niebawem na pierwsze uzgod-
nienia. 
Proces sanacji Stomilu, co muszę 
wyraźnie podkreślić, możliwy 
jest dzięki doświadczeniu, odda-
niu i wytrwałości załogi, która 
ma świadomość, że potrzebne 
są pilne zmiany. Niech w tym 
miejscu, będzie nam wolno po-

dziękować wszystkim naszym 
oddanym pracownikom. Warto 
dodać, że mamy wśród nich spo-
rą grupę z ponad 30-letnim sta-
żem — to skarbnica doświadcze-
nia, lojalności i samodyscypliny. 

Innowacja, wzrost, rozwój, 
to slogany sugerujące do-
bry kierunek działań. Co 
się za tym kryje w przypad-
ku Stomilu?
Dla każdej firmy te trzy hasła 
stanowią główny drogowskaz 
w działaniach. Ale innowacje, 
rozwój i wzrost powinny być 
także kluczowymi elementami 

polityki krajowej. Z satysfak-
cją obserwuję, że w tej kwestii 
nastąpiła wyraźna zmiana na 
lepsze. Po szczegóły odsyłam 
do Strategii Odpowiedzialnego 
Rozwoju, opracowanej przez 
premiera Morawieckiego. 
Wracając do Stomilu, stawia-
my na innowacje zwłaszcza 
w sferze specjalistycznych mie-
szanek gumowych. Tu mamy 
wielkie doświadczenie i sporo 
sukcesów. W ostatnim czasie 
udało nam się wdrożyć mie-
szanki gumowe o minimalnej 
zawartości rakotwórczych wie-
lopierścieniowych węglowodo-
rów aromatycznych, co pozwa-
la produkować z nich elementy 
placów zabaw dla dzieci. Są one 
sprzedawane za pośrednic-
twem niemieckiej firm w całej 
Europie. Ostatnio naszą oponę, 
wykonaną z wykorzystaniem 
takiej mieszanki, widziałem 
na poznańskim Chwaliszewie. 
Opracowaliśmy wiele miesza-
nek gumowych z wykorzysta-
niem materiałów odzyskanych 
z recyklingu opon, mieszanki 
o podwyższonej wytrzymało-
ści mechanicznej do transportu 
taśmowego, a aktualnie pracu-
jemy nad mieszankami trud-
nopalnymi, z wykorzystaniem 
bardzo zaawansowanych unie-
palniaczy, m.in. w formie nano-
cząsteczkowej.
W Stomilu pod nowym zarzą-
dem realizuje się co roku kil-

kanaście projektów naukowo-
-badawczych i wdrożeń. Część 
z nich, dotyczących np. opon, 
to efekt „wietrzenia szuflad”, 
w których z różnych powodów 
polegiwały gotowe lub niemal 
gotowe projekty. Chętnie także 
współpracujemy ze spółkami 
w grupie PGZ i poza grupą oraz 
ze środowiskiem naukowym.

Jakie cele stawia sobie firma 
na najbliższe lata w związku 
ze wzrostem potencjału go-
spodarczego?
Nasz główny cel, to urucho-
mienie nowoczesnej fabryki 
opon radialnych w kooperacji 
z partnerem zagranicznym oraz 
dalsze działania modernizujące 
i naprawcze Stomilu-Poznań. 
Oferta produktowa i sprzedaż 
rośnie, wdrażanych pomysłów 
jest naprawdę dużo — daje to 
nadzieję na twórczą kontynu-
ację pięknych tradycji marki 
Stomil. 

Rozmawiał Adrian Morel

Partnerem publikacji jest

Zakład produkcyjny z Kraśnika 
wdraża innowacyjne rozwiąza-
nie z zastosowaniem miesza-
nek gumowych modyfikowa-
nych grafenem.

Gumet Sz. Geneja to przed-
siębiorstwo specjalizujące się 
w produkcji elementów gumo-
wych i gumowo-metalowych. 
Opracowuje ono innowacyjne 
uszczelnienia łożyskowe z wy-
korzystaniem kompozytu gumo-
wo-grafenowego Rubber-Graph.

Innowacją jest podwyższe-
nie własności funkcjonalnych, 
co poprawia parametry fizyko-
chemiczne materiału, w szcze-
gólności rozciągliwość, odpor-
ność termiczną i chemiczną. 
Zwiększy także przewodnictwo 
cieplne. Uszczelnienia łoży-
skowe z kompozytu gumowo-
-grafenowego będą znacznie 
trwalsze niż wykonane ze 
standardowego surowca, a po-
prawa właściwości mechanicz-
nych umożliwi wykorzystanie 
kompozytu do produkcji wy-
robów gumowo-metalowych. 

W trakcie prac badawczych 
udało się zredukować tlenek 
grafenu (rGO) otrzymywany 
metodą utleniania-redukcji. 

Bardzo wysoki poziom dys-
persji rGO uzyskano dzięki 
funkcjonalizacji tlenku grafenu 
lignosulfonianem sodu (LSN). 
Dodatek zredukowanego tlen-
ku grafenu do gumy pozwolił 
zaś uzyskać znaczą poprawę 
własności mechanicznych 
kompozytu — m.in. wzrost 
wytrzymałości na rozciąganie 
o 10 proc., wzrost odporno-
ści na rozdzieranie o 20 proc. 
oraz poprawę przewodnictwa 

cieplnego, która przekłada się 
na lepsze własności użytkowe 
uszczelnień łożyskowych dzię-
ki szybszemu odprowadzaniu 
ciepła z uszczelnienia.

Drugim kierunkiem prac 
zakładu produkcyjnego Gumet 
było wykorzystanie zawiesiny 
zredukowanego tlenku grafe-
nu do wytwarzania tzw. filmu 
grafenowego na powierzchni 
wyrobów gumowych. Dzięki 
powłoce grafenowej uzyska-

no zmniejszenie współczyn-
nika tarcia oraz zwiększono 
szybkość odprowadzenia cie-
pła z miejsca kontaktu wargi 
uszczelniającej z metalem. 
Dodatkowo film grafenowy 
stanowi barierę dla destruk-
cyjnego działania czynników 
zewnętrznych, takich jak pro-
mieniowanie UV czy ozon.

Wyniki prac badawczych 
są chronione poprzez zgłosze-
nia patentowe: P.417251 z dnia 
19/05/2016 — „Sposób wytwa-
rzania wyrobów gumowych, 
w tym uszczelnień technicz-
nych, a zwłaszcza uszczelek 
łożyskowych o zmniejszonym 
współczynniku tarcia” oraz 
P.417253 z dnia 19/05/2016 — 
„Sposób wytwarzania wyrobów 
gumowych, w tym uszczelnień 
technicznych, a zwłaszcza 
uszczelek łożyskowych o zmniej-
szonym współczynniku tarcia”.

Adrian Morel
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Przyłącze produkowane 
przez chorzowskie przedsię-
biorstwo przyczyni się do ob-
niżenia kosztów i zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego.

Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe Fiedor-Bis, zaj-
mujące się tworzeniem i wdra-
żaniem barier bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, po raz kolej-
ny wprowadza na rynek inno-
wację produktową. Przyłącze 
Sofi-Connect będzie służyło 
systemom urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

— Stworzyliśmy tzw. korpus 
polietylenowy o grubej ścian-
ce, który transportowany jest 
na budowę i następnie zale-
wany. Tworzy on barierę be-
tonową, która staje się częścią 
infrastruktury drogowej, jako 
element zwiększający bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. 
Sofi-Connect to bariera umoż-
liwiająca połączenie między 
wszystkimi systemami dostęp-
nymi na drogach w naszym kra-
ju — mówi Zofia Wawrzynek, 
prezes PHU Fiedor-Bis.

Dzięki przyłączu Sofi-
Connect można połączyć ze 
sobą bariery stalowe, linowe 
oraz betonowe każdego rodza-
ju. Innowacyjne rozwiązanie 
cechuje się wysoką wytrzyma-
łością na uszkodzenia mecha-
niczne, wygodnym systemem 

wypełniania betonem i moż-
liwością zastosowania niskiej 
klasy betonu, co skutecznie 
obniża koszty i umożliwia 
zastosowanie materiałów re-
cyklingowych. Dodatkowymi 
atutami są: doskonała amor-
tyzacja pochłaniająca energię 
podczas zderzenia, a także 
lekki korpus ułatwiający trans-
port i montaż.

Innowacja służąca istnie-
jącym systemom urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego idealnie pasuje do 
barier aktualnie dostępnych 
na rynku. Bariery produ-
kowane przez Fiedor-Bis 
różnią się od betonowych 
m.in. konstrukcją odporną 
na wpływ warunków atmos-
ferycznych, erozję oraz dzia-
łanie środków chemicznych., 
Zapewniają system hamują-
cy, a także prosty i szybki 
mechanizm wymiany uszko-
dzonego segmentu. Dają 
ponadto możliwość wyboru 
kolorystyki produktu

Adrian Morel
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Przed podjęciem decyzji 
o otwarciu własnej firmy war-
to dokonać symulacji prowa-
dzenia biznesu — dzięki firmie 
Revas teraz to możliwe.

Od września 2017 r. firmy 
i uczelnie organizujące szko-
lenia mogą korzystać z inno-
wacyjnego rozwiązania do 
przeprowadzania profesjonal-
nych symulacji biznesowych. 
Wszystko dzięki platformie 
Revas — Business Simulation 
Games. O projekcie opowiada 
Wojciech Pitura, prezes firmy 
Revas. 

 — Tworzymy i wprowadza-
my do szkół oraz na uczelnie 
oprogramowanie, które nazy-
wamy branżowymi symulacja-
mi biznesowymi. Są to narzę-
dzia, dzięki którym uczniowie 
i studenci mają możliwość 
zarządzać przedsiębiorstwem 
z wybranej branży, najlepiej 
takiej, w jakiej planują dzia-
łać w przyszłości i której się 
uczą. Nasze rozwiązanie daje 
możliwość podejmowania re-
alistycznych decyzji bizneso-
wych. Chodzi o to, aby zajęcia 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej od-
bywały się w sposób praktycz-
ny. Chcemy, żeby uczestnicy 
zdobywali realne kompeten-
cje, podejmując decyzje w wir-

tualnym środowisku — mówi 
Wojciech Pitura.

Obecnie na rynku dostępne 
są podobne rozwiązania, opra-
cowane głównie w Stanach 
Zjednoczonych. Revas propo-
nuje natomiast rozwiązania 
branżowe, których nie można 
znaleźć na dostępnych platfor-
mach szkoleniowych. Pomaga 
to w uczeniu się zarządzania 
dopasowanego do realiów 
danej branży — przykładowo 
symulacja firmy IT umożli-
wia prowadzenie jej osobom 
studiującym na kierunkach 
informatycznych, a wszystkie 
treści są sprofilowane zgodnie 
z tym, czego uczą się studenci 
lub uczniowie w swoich szko-
łach. Ponadto Revas koncen-
truje się na tworzeniu symu-
lacji małych biznesów, które 
uczniowie czy studenci są 
w stanie założyć i poprowa-
dzić w trakcie nauki lub zaraz 
po jej ukończeniu.

 Jakub Maksymowicz
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Olivier Janiak, Marzena 
Rogalska, Łukasz Nowicki 
oraz zawodnik UFC Marcin 
Tybura dołączają do gwiazd 
Międzynarodowego Forum 
Inteligentnego Rozwoju 3.0 
Uniejów 2018 (18-20 paździer-
nika 2018 r.).

Olivier Janiak otworzy uni-
kalne wydarzenie: Targi Uznane 
Marki, w których udział weźmie 
około 100 wystawców, a wśród 
oglądających pojawi się 1000 
przedstawicieli biznesu, sa-
morządu i nauki. Z udziałem 
Janiaka odbędzie się też szko-
lenie z kreowania wizerunku 
w świecie biznesu.

Marzena Rogalska, oprócz 
poprowadzenia uroczystej ina-
guaracji drugiego dnia Targów 
Uznane Marki, poprowadzi 
autorskie spotkanie „Jak za-
rządzać własnym potencjałem 
i osiągnąć sukces”.

Łukasz Nowicki popro-
wadzi galę Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju oraz 
autorskie spotkanie dotyczące 
budowania wizerunku. 

Gala odbędzie się pod patrona-
tem Prezes Urzędu Patentowego 
RP, dr Alicji Adamczak. Laure-
atami tego prestiżowego wyróż-
nienia zostają podmioty, które 
w swej pracy wykazują się nie-

ustannym ukierunkowaniem na 
przyszłość, stanowiąc podstawę 
zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego kraju.

Gościem Forum będzie także 
pochodzący z Uniejowa zawod-
nik UFC — Marcin Tybura.

Ruszyła darmowa rejestra-
cja oraz sprzedaż wejściówek 
Premium na wydarzenie: http://
irforum.pl/pakiety/.

Pakiety Premium są dostęp-
ne w ogólnopolskiej sieci sprze-
daży Ticketmaster.

Forum otworzy występ zna-
nego na całym świecie eksperta 
i trenera z dziedziny perswazji — 
Kevina Hogana. Oprócz wykładu 

„Wpływowe przywództwo dla 
skutecznych organizacji”, Hogan 
poprowadzi szkolenie na temat 
„Zaawansowanych umiejętności 
komunikacji dla wpływowych li-
derów oraz efektywne zarządza-
nie nowoczesnej organizacji”.

Międzynarodowe Forum 
Inteligentnego Rozwoju 3.0 
Uniejów 2018 to największe wy-
darzenie gospodarcze w Polsce 
poświęcone wynalazkom oraz 
krajowym i regionalnym inteli-
gentnym specjalizacjom. To mię-
dzynarodowa debata z udziałem 
1000 branżowych liderów — in-
nowatorów i inwestorów z sek-
tora biznesu, nauki i samorządu.

ROZMOWA Z DR HAB. KAROLEM KACPRZAKIEM WICEPREZESEM STOMILU-POZNAŃ

Stomil-Poznań — historia kołem się toczy

Przełom grafenowy  
w uszczelnieniach łożyskowch

Bariera Sofi-Connect 
światową innowacją

Biznes symulowany Gwiazdy TV podczas forum w Uniejowie

Nowatorska technologia pro-
dukcji stali stopowych od 
ArcelorMittal Warszawa, kiero-
wana dla przemysłu motoryza-
cyjnego, gwarantuje uzyskanie 
powtarzalnej, bardzo wysokiej 
czystości metalurgicznej stali.

Jedna z najnowocześniej-
szych hut stali w Europie, 
produkująca wyroby dla 
przemysłu motoryzacyjnego, 
maszynowego, łożyskowego, 
w przeróbce plastycznej oraz 
do budownictwa, po raz kolej-
ny wychodzi naprzeciw ciągle 
rosnącym wymaganiom rynku 
motoryzacyjnego. Najnowszy 
projekt badawczo-rozwojowy, 
współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, skupia 
się na opracowaniu i wdroże-
niu nowatorskich technologii 
produkcji stali superczystych 
dla przemysłu motoryzacyj-
nego. Głównym założeniem 
opracowywanego działania jest 
możliwość uzyskania wyższej 
czystości metalurgicznej stali 
jakościowych, w porównaniu 
z uzyskiwaną metodami stan-
dardowymi.

Lżejsza i mocniejsza stal
— Jednym z etapów projektu 
jest zbadanie wpływu różnych 
mediów chłodzących na wła-
sności stali. Jest to związane ze 
zwiększeniem wydajności urzą-
dzenia do ulepszania cieplne-
go, ale również ze zbadaniem 
możliwości obniżenia stopo-

wości stali, przy jednoczesnym 
uzyskaniu takich samych wła-
sności wytrzymałościowych  
— mówi Artur Dobosz, dyrek-
tor działu jakości i technologii 
w ArcelorMittal Warszawa.

Wdrażana technologia wpi-
suje się w trend w motoryzacji 
polegający na poszukiwaniu al-
ternatywnych materiałów, któ-
re stwarzają możliwość zmniej-
szenia masy samochodów. 

Główne dziedziny prac ba-
dawczo-rozwojowych dla pro-
jektu opierają się na identyfi-
kacji poziomu metalurgicznej 
czystości i rodzaju wtrąceń 
niemetalicznych stali jakościo-
wych oraz zaplanowaniu prób 
z wykorzystaniem różnych ma-
teriałów, używanych w trakcie 
obróbki pozapiecowej płynnej 
stali. Celem jest zweryfikowa-
nie ich wpływu na czystość 
metalurgiczną stali. Dodatkowo 
wyznaczany jest model formo-
wania i wypływania wtrąceń 
niemetalicznych oraz opraco-
wanie szczegółów technologicz-
nych przy obróbce pozapieco-
wej stali jakościowych w celu 
uzyskania powtarzalnych wy-
ników czystości metalurgicz-
nej. Trzecim z segmentów jest 
wyznaczenie diagramów CCT, 
doboru składu chemicznego 
oraz znalezienie optymalnego 
ośrodka chłodzącego w celu 
uzyskania optymalnych własno-
ści mechanicznych przy zwięk-
szeniu wydajności agregatu do 
ulepszania cieplnego.

Projekt dotyczący opraco-
wania i wdrożenia nowatorskiej 
technologii produkcji stali su-
perczystych został podzielony 
na dwa etapy. W pierwszym 
z nich zweryfikowany został 
stan obecny. Dodatkowo war-
szawska huta skupiła się na 
opracowaniu założeń techno-
logii, która pozwoli uzyskiwać 
bardzo duże czystości metalur-
giczne stali, bazując na dotych-
czasowych doświadczeniach. 
Jednocześnie wprowadzone 
zostały dodatkowe elementy, 
które ułatwiły uzyskanie po-
wtarzalnie założonych celów. 
W pierwszych miesiącach prac 
badawczych specjaliści weryfi-
kowali stan obecny, bez zmian 
w technologii.

W drugim etapie, który się 
właśnie zaczyna, ArcelorMittal 

Warszawa zacznie weryfikować 
założenia na próbach przemy-
słowych. Omawiana technolo-
gia ma zagwarantować powta-
rzalność oraz zminimalizować 
błędy ludzkie w trakcie proce-
su. Jeśli założenia się sprawdzą, 
warszawska huta uzyska gwa-
rancję spełnienia najostrzej-
szych wymagań klientów.

— W kolejnym kroku wpro-
wadzaliśmy modyfikacje, sto-
sując m.in. różne czasy trwa-
nia poszczególnych etapów. 
Próbowaliśmy także różnych 
materiałów, które mogłyby 
nam w tym pomóc. Przede 
wszystkim chodzi o modyfi-
kację żużla rafinującego, który 
jest w tym przypadku kluczem. 
Jeżeli chodzi o aspekt medium 
chłodzącego, to w głównej mie-
rze skupiliśmy się na laborato-

ryjnym porównaniu parame-
trów różnych materiałów i ich 
wpływie na przebieg procesu 
hartowania stali — tłumaczy 
Artur Dobosz.

Po zakończeniu wszelkich 
prac zostanie uruchomiona 
produkcja stali superczy-
stych, które przeznaczone 
głównie dla przemysłu moto-
ryzacyjnego, będą oferowane 
z bardzo dobrymi wskaźnika-
mi czystości metalurgicznej, 
a więc spełnią rosnące wyma-
gania rynku i staną się kon-
kurencyjne w skali krajowej  
i europejskiej. 

Większa wydajność
Optymalizacja procesu ulep-
szania cieplnego dodatkowo 
poprawi wydajność linii oraz 
zoptymalizuje proces pod 

kątem łatwiejszego i stabil-
niejszego uzyskiwania wyma-
ganych własności mechanicz-
nych dla stali jakościowych 
w stanie ulepszonym cieplnie.

— Do realizacji zadania wy-
braliśmy Akademię Górniczo- 
-Hutniczą w Krakowie, jako 
jednostkę mającą bardzo duże 
doświadczenie w hutnictwie 
oraz posiadającą wykwalifiko-
waną kadrę, a także laborato-
ria na najwyższym poziomie 
— mówi Artur Dobosz.

Warszawska huta planuje 
zakup specjalistycznego urzą-
dzenia do badań immersyj-
nych, które w bardzo dokładny 
sposób zweryfikuje działania 
badając z dużą częstotliwością 
jakość wewnętrzną stali.

Jedna z najnowocześniej-
szych hut stali w Europie 
wytwarza swoje wyroby dla 
przemysłu motoryzacyjnego, 
czyli do kuźni matrycowych, 
gdzie wykonywane są z niej 
odkuwki przeznaczone do 
elementów silników, zawiesze-
nia, skrzyń biegów oraz łożysk  
tocznych.

Adrian Morel
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Innowacyjna stal dla przemysłu motoryzacyjnego

 PODWÓJNA KORZYŚĆ: Optymalizacja produkcji stali superczystych, oprócz poprawy jakości  
produktu, zwiększy wydajność linii technologicznych.  [FOT. ARC]

 SPRECYZOWANY CEL: Stomil-Poznań upatruje swojej szansy na rozwój w produkcji dla armii  
i górnictwa. Najważniejszym projektem firmy jest uruchomienie nowej fabryki opon radialnych  
dla wojska i przemysłu wydobywczego.  [FOT. ARC]
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Stomil-Poznań powstał 
w 1928 r., jako pierwszy 
krajowy producent opon 
i gumy w odbudowującej się 
Polsce. Właśnie obchodzi 
swoje 90-lecie. Jak ocenia-
cie Państwo efekty swojej 
dotychczasowej pracy i per-
spektywy na przyszłość?
90-lecie istnienia to dla całej 
spółki bardzo ważny czas, nie 
tylko dlatego, że dożyliśmy tak 
pięknego wieku, ale głównie 
z powodu intensywnych dzia-
łań, które pozwolą odbudować 
pozycję Stomilu jako solidnego 
producenta z tradycjami, który 
ma do zaoferowania nowocze-
sne i konkurencyjne produkty. 
Nowy zarząd podejmuje działa-
nia praktycznie na wszystkich 
frontach aby zmodernizować 
istniejący zakład, przywrócić 
intensywne działania badaw-
czo-rozwojowe oraz poszerzać 
ofertę produktową. Pozwoli to 
wyjść na prostą i da Stomilowi 
szansę na świętowanie kolej-
nych, pięknych jubileuszy. 
Dodam, że Stomil-Poznań, któ-
ry w najlepszych latach zatrud-
niał ponad 3 tys. osób, przez 
ostanie dwie dekady został 
niemal całkowicie zapomniany, 
balansując na krawędzi prze-
życia. Szczęśliwie dziś, dzięki 
przyjęciu przez aktualne wła-
dze kursu na reindustrializację 
kraju oraz naszej obecności 
i dobrej współpracy w ramach 

Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 
łatwiejsze są wszelkie działa-
nia modernizacyjne. Możemy 
powiedzieć, że w pewnym 
sensie historia zatoczyła koło, 
bowiem tak jak na przełomie 
lat 30., a więc krótko po po-
wstaniu Stomilu, impulsem 
rozwojowym był kontrakt 
z wojskiem, tak i dziś szansy 
upatrujemy w ściślejszej współ-
pracy z armią oraz krajowym 
górnictwem. Najważniejszym 
prowadzonym przez nas pro-
jektem jest uruchomienie no-
wej fabryki opon radialnych 
właśnie dla wojska i przemy-

słu wydobywczego. Mamy już 
gotowe studium wykonalności, 
jednak niezbędny jest partner 
zagraniczny, który ma niezbęd-
ne know-how, Stomil bowiem 
produkuje tylko starsze kon-
strukcyjnie opony diagonalne. 
Rozmowy już trwają i liczymy 
niebawem na pierwsze uzgod-
nienia. 
Proces sanacji Stomilu, co muszę 
wyraźnie podkreślić, możliwy 
jest dzięki doświadczeniu, odda-
niu i wytrwałości załogi, która 
ma świadomość, że potrzebne 
są pilne zmiany. Niech w tym 
miejscu, będzie nam wolno po-

dziękować wszystkim naszym 
oddanym pracownikom. Warto 
dodać, że mamy wśród nich spo-
rą grupę z ponad 30-letnim sta-
żem — to skarbnica doświadcze-
nia, lojalności i samodyscypliny. 

Innowacja, wzrost, rozwój, 
to slogany sugerujące do-
bry kierunek działań. Co 
się za tym kryje w przypad-
ku Stomilu?
Dla każdej firmy te trzy hasła 
stanowią główny drogowskaz 
w działaniach. Ale innowacje, 
rozwój i wzrost powinny być 
także kluczowymi elementami 

polityki krajowej. Z satysfak-
cją obserwuję, że w tej kwestii 
nastąpiła wyraźna zmiana na 
lepsze. Po szczegóły odsyłam 
do Strategii Odpowiedzialnego 
Rozwoju, opracowanej przez 
premiera Morawieckiego. 
Wracając do Stomilu, stawia-
my na innowacje zwłaszcza 
w sferze specjalistycznych mie-
szanek gumowych. Tu mamy 
wielkie doświadczenie i sporo 
sukcesów. W ostatnim czasie 
udało nam się wdrożyć mie-
szanki gumowe o minimalnej 
zawartości rakotwórczych wie-
lopierścieniowych węglowodo-
rów aromatycznych, co pozwa-
la produkować z nich elementy 
placów zabaw dla dzieci. Są one 
sprzedawane za pośrednic-
twem niemieckiej firm w całej 
Europie. Ostatnio naszą oponę, 
wykonaną z wykorzystaniem 
takiej mieszanki, widziałem 
na poznańskim Chwaliszewie. 
Opracowaliśmy wiele miesza-
nek gumowych z wykorzysta-
niem materiałów odzyskanych 
z recyklingu opon, mieszanki 
o podwyższonej wytrzymało-
ści mechanicznej do transportu 
taśmowego, a aktualnie pracu-
jemy nad mieszankami trud-
nopalnymi, z wykorzystaniem 
bardzo zaawansowanych unie-
palniaczy, m.in. w formie nano-
cząsteczkowej.
W Stomilu pod nowym zarzą-
dem realizuje się co roku kil-

kanaście projektów naukowo-
-badawczych i wdrożeń. Część 
z nich, dotyczących np. opon, 
to efekt „wietrzenia szuflad”, 
w których z różnych powodów 
polegiwały gotowe lub niemal 
gotowe projekty. Chętnie także 
współpracujemy ze spółkami 
w grupie PGZ i poza grupą oraz 
ze środowiskiem naukowym.

Jakie cele stawia sobie firma 
na najbliższe lata w związku 
ze wzrostem potencjału go-
spodarczego?
Nasz główny cel, to urucho-
mienie nowoczesnej fabryki 
opon radialnych w kooperacji 
z partnerem zagranicznym oraz 
dalsze działania modernizujące 
i naprawcze Stomilu-Poznań. 
Oferta produktowa i sprzedaż 
rośnie, wdrażanych pomysłów 
jest naprawdę dużo — daje to 
nadzieję na twórczą kontynu-
ację pięknych tradycji marki 
Stomil. 

Rozmawiał Adrian Morel
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Zakład produkcyjny z Kraśnika 
wdraża innowacyjne rozwiąza-
nie z zastosowaniem miesza-
nek gumowych modyfikowa-
nych grafenem.

Gumet Sz. Geneja to przed-
siębiorstwo specjalizujące się 
w produkcji elementów gumo-
wych i gumowo-metalowych. 
Opracowuje ono innowacyjne 
uszczelnienia łożyskowe z wy-
korzystaniem kompozytu gumo-
wo-grafenowego Rubber-Graph.

Innowacją jest podwyższe-
nie własności funkcjonalnych, 
co poprawia parametry fizyko-
chemiczne materiału, w szcze-
gólności rozciągliwość, odpor-
ność termiczną i chemiczną. 
Zwiększy także przewodnictwo 
cieplne. Uszczelnienia łoży-
skowe z kompozytu gumowo-
-grafenowego będą znacznie 
trwalsze niż wykonane ze 
standardowego surowca, a po-
prawa właściwości mechanicz-
nych umożliwi wykorzystanie 
kompozytu do produkcji wy-
robów gumowo-metalowych. 

W trakcie prac badawczych 
udało się zredukować tlenek 
grafenu (rGO) otrzymywany 
metodą utleniania-redukcji. 

Bardzo wysoki poziom dys-
persji rGO uzyskano dzięki 
funkcjonalizacji tlenku grafenu 
lignosulfonianem sodu (LSN). 
Dodatek zredukowanego tlen-
ku grafenu do gumy pozwolił 
zaś uzyskać znaczą poprawę 
własności mechanicznych 
kompozytu — m.in. wzrost 
wytrzymałości na rozciąganie 
o 10 proc., wzrost odporno-
ści na rozdzieranie o 20 proc. 
oraz poprawę przewodnictwa 

cieplnego, która przekłada się 
na lepsze własności użytkowe 
uszczelnień łożyskowych dzię-
ki szybszemu odprowadzaniu 
ciepła z uszczelnienia.

Drugim kierunkiem prac 
zakładu produkcyjnego Gumet 
było wykorzystanie zawiesiny 
zredukowanego tlenku grafe-
nu do wytwarzania tzw. filmu 
grafenowego na powierzchni 
wyrobów gumowych. Dzięki 
powłoce grafenowej uzyska-

no zmniejszenie współczyn-
nika tarcia oraz zwiększono 
szybkość odprowadzenia cie-
pła z miejsca kontaktu wargi 
uszczelniającej z metalem. 
Dodatkowo film grafenowy 
stanowi barierę dla destruk-
cyjnego działania czynników 
zewnętrznych, takich jak pro-
mieniowanie UV czy ozon.

Wyniki prac badawczych 
są chronione poprzez zgłosze-
nia patentowe: P.417251 z dnia 
19/05/2016 — „Sposób wytwa-
rzania wyrobów gumowych, 
w tym uszczelnień technicz-
nych, a zwłaszcza uszczelek 
łożyskowych o zmniejszonym 
współczynniku tarcia” oraz 
P.417253 z dnia 19/05/2016 — 
„Sposób wytwarzania wyrobów 
gumowych, w tym uszczelnień 
technicznych, a zwłaszcza 
uszczelek łożyskowych o zmniej-
szonym współczynniku tarcia”.

Adrian Morel
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Przyłącze produkowane 
przez chorzowskie przedsię-
biorstwo przyczyni się do ob-
niżenia kosztów i zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego.

Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe Fiedor-Bis, zaj-
mujące się tworzeniem i wdra-
żaniem barier bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, po raz kolej-
ny wprowadza na rynek inno-
wację produktową. Przyłącze 
Sofi-Connect będzie służyło 
systemom urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

— Stworzyliśmy tzw. korpus 
polietylenowy o grubej ścian-
ce, który transportowany jest 
na budowę i następnie zale-
wany. Tworzy on barierę be-
tonową, która staje się częścią 
infrastruktury drogowej, jako 
element zwiększający bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. 
Sofi-Connect to bariera umoż-
liwiająca połączenie między 
wszystkimi systemami dostęp-
nymi na drogach w naszym kra-
ju — mówi Zofia Wawrzynek, 
prezes PHU Fiedor-Bis.

Dzięki przyłączu Sofi-
Connect można połączyć ze 
sobą bariery stalowe, linowe 
oraz betonowe każdego rodza-
ju. Innowacyjne rozwiązanie 
cechuje się wysoką wytrzyma-
łością na uszkodzenia mecha-
niczne, wygodnym systemem 

wypełniania betonem i moż-
liwością zastosowania niskiej 
klasy betonu, co skutecznie 
obniża koszty i umożliwia 
zastosowanie materiałów re-
cyklingowych. Dodatkowymi 
atutami są: doskonała amor-
tyzacja pochłaniająca energię 
podczas zderzenia, a także 
lekki korpus ułatwiający trans-
port i montaż.

Innowacja służąca istnie-
jącym systemom urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego idealnie pasuje do 
barier aktualnie dostępnych 
na rynku. Bariery produ-
kowane przez Fiedor-Bis 
różnią się od betonowych 
m.in. konstrukcją odporną 
na wpływ warunków atmos-
ferycznych, erozję oraz dzia-
łanie środków chemicznych., 
Zapewniają system hamują-
cy, a także prosty i szybki 
mechanizm wymiany uszko-
dzonego segmentu. Dają 
ponadto możliwość wyboru 
kolorystyki produktu

Adrian Morel
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Przed podjęciem decyzji 
o otwarciu własnej firmy war-
to dokonać symulacji prowa-
dzenia biznesu — dzięki firmie 
Revas teraz to możliwe.

Od września 2017 r. firmy 
i uczelnie organizujące szko-
lenia mogą korzystać z inno-
wacyjnego rozwiązania do 
przeprowadzania profesjonal-
nych symulacji biznesowych. 
Wszystko dzięki platformie 
Revas — Business Simulation 
Games. O projekcie opowiada 
Wojciech Pitura, prezes firmy 
Revas. 

 — Tworzymy i wprowadza-
my do szkół oraz na uczelnie 
oprogramowanie, które nazy-
wamy branżowymi symulacja-
mi biznesowymi. Są to narzę-
dzia, dzięki którym uczniowie 
i studenci mają możliwość 
zarządzać przedsiębiorstwem 
z wybranej branży, najlepiej 
takiej, w jakiej planują dzia-
łać w przyszłości i której się 
uczą. Nasze rozwiązanie daje 
możliwość podejmowania re-
alistycznych decyzji bizneso-
wych. Chodzi o to, aby zajęcia 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej od-
bywały się w sposób praktycz-
ny. Chcemy, żeby uczestnicy 
zdobywali realne kompeten-
cje, podejmując decyzje w wir-

tualnym środowisku — mówi 
Wojciech Pitura.

Obecnie na rynku dostępne 
są podobne rozwiązania, opra-
cowane głównie w Stanach 
Zjednoczonych. Revas propo-
nuje natomiast rozwiązania 
branżowe, których nie można 
znaleźć na dostępnych platfor-
mach szkoleniowych. Pomaga 
to w uczeniu się zarządzania 
dopasowanego do realiów 
danej branży — przykładowo 
symulacja firmy IT umożli-
wia prowadzenie jej osobom 
studiującym na kierunkach 
informatycznych, a wszystkie 
treści są sprofilowane zgodnie 
z tym, czego uczą się studenci 
lub uczniowie w swoich szko-
łach. Ponadto Revas koncen-
truje się na tworzeniu symu-
lacji małych biznesów, które 
uczniowie czy studenci są 
w stanie założyć i poprowa-
dzić w trakcie nauki lub zaraz 
po jej ukończeniu.

 Jakub Maksymowicz
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Olivier Janiak, Marzena 
Rogalska, Łukasz Nowicki 
oraz zawodnik UFC Marcin 
Tybura dołączają do gwiazd 
Międzynarodowego Forum 
Inteligentnego Rozwoju 3.0 
Uniejów 2018 (18-20 paździer-
nika 2018 r.).

Olivier Janiak otworzy uni-
kalne wydarzenie: Targi Uznane 
Marki, w których udział weźmie 
około 100 wystawców, a wśród 
oglądających pojawi się 1000 
przedstawicieli biznesu, sa-
morządu i nauki. Z udziałem 
Janiaka odbędzie się też szko-
lenie z kreowania wizerunku 
w świecie biznesu.

Marzena Rogalska, oprócz 
poprowadzenia uroczystej ina-
guaracji drugiego dnia Targów 
Uznane Marki, poprowadzi 
autorskie spotkanie „Jak za-
rządzać własnym potencjałem 
i osiągnąć sukces”.

Łukasz Nowicki popro-
wadzi galę Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju oraz 
autorskie spotkanie dotyczące 
budowania wizerunku. 

Gala odbędzie się pod patrona-
tem Prezes Urzędu Patentowego 
RP, dr Alicji Adamczak. Laure-
atami tego prestiżowego wyróż-
nienia zostają podmioty, które 
w swej pracy wykazują się nie-

ustannym ukierunkowaniem na 
przyszłość, stanowiąc podstawę 
zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego kraju.

Gościem Forum będzie także 
pochodzący z Uniejowa zawod-
nik UFC — Marcin Tybura.

Ruszyła darmowa rejestra-
cja oraz sprzedaż wejściówek 
Premium na wydarzenie: http://
irforum.pl/pakiety/.

Pakiety Premium są dostęp-
ne w ogólnopolskiej sieci sprze-
daży Ticketmaster.

Forum otworzy występ zna-
nego na całym świecie eksperta 
i trenera z dziedziny perswazji — 
Kevina Hogana. Oprócz wykładu 

„Wpływowe przywództwo dla 
skutecznych organizacji”, Hogan 
poprowadzi szkolenie na temat 
„Zaawansowanych umiejętności 
komunikacji dla wpływowych li-
derów oraz efektywne zarządza-
nie nowoczesnej organizacji”.

Międzynarodowe Forum 
Inteligentnego Rozwoju 3.0 
Uniejów 2018 to największe wy-
darzenie gospodarcze w Polsce 
poświęcone wynalazkom oraz 
krajowym i regionalnym inteli-
gentnym specjalizacjom. To mię-
dzynarodowa debata z udziałem 
1000 branżowych liderów — in-
nowatorów i inwestorów z sek-
tora biznesu, nauki i samorządu.

ROZMOWA Z DR HAB. KAROLEM KACPRZAKIEM WICEPREZESEM STOMILU-POZNAŃ

Stomil-Poznań — historia kołem się toczy

Przełom grafenowy  
w uszczelnieniach łożyskowch

Bariera Sofi-Connect 
światową innowacją

Biznes symulowany Gwiazdy TV podczas forum w Uniejowie

Nowatorska technologia pro-
dukcji stali stopowych od 
ArcelorMittal Warszawa, kiero-
wana dla przemysłu motoryza-
cyjnego, gwarantuje uzyskanie 
powtarzalnej, bardzo wysokiej 
czystości metalurgicznej stali.

Jedna z najnowocześniej-
szych hut stali w Europie, 
produkująca wyroby dla 
przemysłu motoryzacyjnego, 
maszynowego, łożyskowego, 
w przeróbce plastycznej oraz 
do budownictwa, po raz kolej-
ny wychodzi naprzeciw ciągle 
rosnącym wymaganiom rynku 
motoryzacyjnego. Najnowszy 
projekt badawczo-rozwojowy, 
współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, skupia 
się na opracowaniu i wdroże-
niu nowatorskich technologii 
produkcji stali superczystych 
dla przemysłu motoryzacyj-
nego. Głównym założeniem 
opracowywanego działania jest 
możliwość uzyskania wyższej 
czystości metalurgicznej stali 
jakościowych, w porównaniu 
z uzyskiwaną metodami stan-
dardowymi.

Lżejsza i mocniejsza stal
— Jednym z etapów projektu 
jest zbadanie wpływu różnych 
mediów chłodzących na wła-
sności stali. Jest to związane ze 
zwiększeniem wydajności urzą-
dzenia do ulepszania cieplne-
go, ale również ze zbadaniem 
możliwości obniżenia stopo-

wości stali, przy jednoczesnym 
uzyskaniu takich samych wła-
sności wytrzymałościowych  
— mówi Artur Dobosz, dyrek-
tor działu jakości i technologii 
w ArcelorMittal Warszawa.

Wdrażana technologia wpi-
suje się w trend w motoryzacji 
polegający na poszukiwaniu al-
ternatywnych materiałów, któ-
re stwarzają możliwość zmniej-
szenia masy samochodów. 

Główne dziedziny prac ba-
dawczo-rozwojowych dla pro-
jektu opierają się na identyfi-
kacji poziomu metalurgicznej 
czystości i rodzaju wtrąceń 
niemetalicznych stali jakościo-
wych oraz zaplanowaniu prób 
z wykorzystaniem różnych ma-
teriałów, używanych w trakcie 
obróbki pozapiecowej płynnej 
stali. Celem jest zweryfikowa-
nie ich wpływu na czystość 
metalurgiczną stali. Dodatkowo 
wyznaczany jest model formo-
wania i wypływania wtrąceń 
niemetalicznych oraz opraco-
wanie szczegółów technologicz-
nych przy obróbce pozapieco-
wej stali jakościowych w celu 
uzyskania powtarzalnych wy-
ników czystości metalurgicz-
nej. Trzecim z segmentów jest 
wyznaczenie diagramów CCT, 
doboru składu chemicznego 
oraz znalezienie optymalnego 
ośrodka chłodzącego w celu 
uzyskania optymalnych własno-
ści mechanicznych przy zwięk-
szeniu wydajności agregatu do 
ulepszania cieplnego.

Projekt dotyczący opraco-
wania i wdrożenia nowatorskiej 
technologii produkcji stali su-
perczystych został podzielony 
na dwa etapy. W pierwszym 
z nich zweryfikowany został 
stan obecny. Dodatkowo war-
szawska huta skupiła się na 
opracowaniu założeń techno-
logii, która pozwoli uzyskiwać 
bardzo duże czystości metalur-
giczne stali, bazując na dotych-
czasowych doświadczeniach. 
Jednocześnie wprowadzone 
zostały dodatkowe elementy, 
które ułatwiły uzyskanie po-
wtarzalnie założonych celów. 
W pierwszych miesiącach prac 
badawczych specjaliści weryfi-
kowali stan obecny, bez zmian 
w technologii.

W drugim etapie, który się 
właśnie zaczyna, ArcelorMittal 

Warszawa zacznie weryfikować 
założenia na próbach przemy-
słowych. Omawiana technolo-
gia ma zagwarantować powta-
rzalność oraz zminimalizować 
błędy ludzkie w trakcie proce-
su. Jeśli założenia się sprawdzą, 
warszawska huta uzyska gwa-
rancję spełnienia najostrzej-
szych wymagań klientów.

— W kolejnym kroku wpro-
wadzaliśmy modyfikacje, sto-
sując m.in. różne czasy trwa-
nia poszczególnych etapów. 
Próbowaliśmy także różnych 
materiałów, które mogłyby 
nam w tym pomóc. Przede 
wszystkim chodzi o modyfi-
kację żużla rafinującego, który 
jest w tym przypadku kluczem. 
Jeżeli chodzi o aspekt medium 
chłodzącego, to w głównej mie-
rze skupiliśmy się na laborato-

ryjnym porównaniu parame-
trów różnych materiałów i ich 
wpływie na przebieg procesu 
hartowania stali — tłumaczy 
Artur Dobosz.

Po zakończeniu wszelkich 
prac zostanie uruchomiona 
produkcja stali superczy-
stych, które przeznaczone 
głównie dla przemysłu moto-
ryzacyjnego, będą oferowane 
z bardzo dobrymi wskaźnika-
mi czystości metalurgicznej, 
a więc spełnią rosnące wyma-
gania rynku i staną się kon-
kurencyjne w skali krajowej  
i europejskiej. 

Większa wydajność
Optymalizacja procesu ulep-
szania cieplnego dodatkowo 
poprawi wydajność linii oraz 
zoptymalizuje proces pod 

kątem łatwiejszego i stabil-
niejszego uzyskiwania wyma-
ganych własności mechanicz-
nych dla stali jakościowych 
w stanie ulepszonym cieplnie.

— Do realizacji zadania wy-
braliśmy Akademię Górniczo- 
-Hutniczą w Krakowie, jako 
jednostkę mającą bardzo duże 
doświadczenie w hutnictwie 
oraz posiadającą wykwalifiko-
waną kadrę, a także laborato-
ria na najwyższym poziomie 
— mówi Artur Dobosz.

Warszawska huta planuje 
zakup specjalistycznego urzą-
dzenia do badań immersyj-
nych, które w bardzo dokładny 
sposób zweryfikuje działania 
badając z dużą częstotliwością 
jakość wewnętrzną stali.

Jedna z najnowocześniej-
szych hut stali w Europie 
wytwarza swoje wyroby dla 
przemysłu motoryzacyjnego, 
czyli do kuźni matrycowych, 
gdzie wykonywane są z niej 
odkuwki przeznaczone do 
elementów silników, zawiesze-
nia, skrzyń biegów oraz łożysk  
tocznych.

Adrian Morel
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Innowacyjna stal dla przemysłu motoryzacyjnego

 PODWÓJNA KORZYŚĆ: Optymalizacja produkcji stali superczystych, oprócz poprawy jakości  
produktu, zwiększy wydajność linii technologicznych.  [FOT. ARC]

 SPRECYZOWANY CEL: Stomil-Poznań upatruje swojej szansy na rozwój w produkcji dla armii  
i górnictwa. Najważniejszym projektem firmy jest uruchomienie nowej fabryki opon radialnych  
dla wojska i przemysłu wydobywczego.  [FOT. ARC]


