
36 MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY 7-8 (149) 2015

CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE ZARZĄDZANIE I RYNEK 

AUTOMATYZACJA  
JAKO GWARANT EFEKTYWNEGO 
PRZETWARZANIA BLACH 
Coraz krótsze serie oraz terminy realizacji, rosnące zróżnicowanie ma-
teriałowe i nacisk na wysoką jakość obróbki blach przy zachowaniu 
konkurencyjnych cen to tylko wybrane wyzwania, przed którymi stają 
polskie firmy zajmujące się usługową obróbką blach. Sprawdzonym 
rozwiązaniem ich problemów niejednokrotnie okazuje się automatyzacja 
procesów magazynowo-produkcyjnych.

Przedsiębiorstwa produkcyjne zlecające obróbkę 
blach na zewnątrz oczekują kompleksowej obsłu-
gi. W efekcie po stronie usługodawców stale rośnie 
intensywność przetwarzania materiału. Warto też 
zwrócić uwagę na fakt, iż coraz większego znacze-
nia nabierają aspekty jakościowe i to zarówno 
w kontekście jakości obróbki, jak i dotrzymania 
terminów realizacji zleceń. Innym ważnym kryte-
rium wyboru partnera jest atrakcyjny stosunek 
ceny do oferowanych usług.

Ze względu na oczekiwania zleceniodawców fir-
my zajmujące się usługową obróbką blach poszerzyły 
zakres swoich usług oraz asortyment obrabianych 
materiałów. To spowodowało wzrost zapotrzebowa-
nia na powierzchnie produkcyjno-magazynowe. Do-
starczenie materiału do maszyn obróbczych w czasie 
pozwalającym na płynną realizację zleceń przysparza 
niejednokrotnie coraz większych problemów. Każdy 
przestój maszyny spowodowany jej oczekiwaniem 
na materiał wiąże się bowiem ze znacznymi stratami. 
Przestoje maszyn mogą rodzić problemy szczególnie 
w przypadku zleceń cechujących się krótkimi seriami 

oraz bazującymi na zróżnicowanych materiałach. Dostar-
czenie dowolnej blachy z asortymentu liczącego nawet kil-
kaset pozycji bezpośrednio do maszyny obróbczej, w czasie 
krótszym niż 3 minuty, wydaje się nierealne. Automatyczne 

systemy magazynowe pozwalają jednak odkryć w tym ob-
szarze sferę zupełnie nowych możliwości. 

Jak już wspomniano, największy problem pojawia się 
w przypadku krótkich serii i zróżnicowanego materiału. 
Firmy, które nie posiadają optymalnie zorganizowanej logi-
styki wewnętrznej  zapewniającej im dostarczenie blachy do 
maszyny obróbczej dokładnie w tym momencie, w którym 
jest ona gotowa do jej obróbki, nie wykorzystują znacznej 
części posiadanych mocy produkcyjnych. Biorąc pod uwagę 
ten fakt oraz nieodzowne straty materiałowe i większe zapo-
trzebowanie na powierzchnię, produkcyjne firmy stosujące 
konwencjonalne sposoby składowania nie są w stanie do-
równać efektywnością produkcji przedsiębiorstwom, które 
bazują na rozwiązaniach zautomatyzowanych.

SYSTEM DOPASOWANY DO POTRZEB
Dostrzegając powyższe problemy, firma Friedrich Remmert 
GmbH – specjalista w zakresie systemów składowania ele-
mentów długich i blach – stworzyła odpowiedni wachlarz 
rozwiązań. Oferowane systemy magazynowania blach wy-
korzystują maksymalnie wysokość pomieszczenia, bazu-
jąc na minimalnej powierzchni zasadniczej. Rozwiązania 
te dedykowane są w szczególności firmom, które ze wzglę-
du na krótkie serie produkcji i zróżnicowany materiał po-
trzebują mieć zagwarantowany maksymalnie szybki dostęp 
do materiału i optymalne zaopatrzenie nim maszyn obrób-
czych. Pozwalają one na znaczną oszczędność miejsca, cze-
go najlepszym przykładem jest system stosowany np. przez 
firmę Holl zajmującą się usługową obróbką blach. Rozwią-
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Pełna automatyzacja przetwarzania blach dzięki zintegrowanemu 
magazynowi blach z wycinarkami laserowymi
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Układnica regałowa poru-
szająca się do 100 m/min 
zapenia wymaganą wydaj-
ność dużych instalacji 
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zanie to pozwala na składowanie nawet do 1000 ton blach 
na 500 paletach na przestrzeni zaledwie 184 m2. To rozwią-
zanie  gwarantuje również znaczne skrócenie czasu dostę-
pu do materiału. Znacząca jest także możliwość automaty-
zacji procesów magazynowych, co umożliwia ich sterowa-
nie i kontrolę. Firma Holl, chcąc wykorzystać te atuty, zle-
ciła Remmertowi integrację dwóch wycinarek laserowych 
Bystronic i Trumpf z systemem magazynowym oraz jego 
połączenie z nadrzędnym systemem ERP. Dzięki tym roz-
wiązaniom instalacja ta tworzy w pełni automatyczny układ 
obróbki laserowej blach. Wycinarki laserowe same są w sta-
nie pobierać materiał zgodnie z programem produkcji oraz 
magazynować wycięte blachy (z mikrostykami) z powro-
tem w systemie magazynowym. Zintegrowane urządzenia 
wagowe, dzięki automatycznej kontroli stanów magazyno-
wych podczas każdego ruchu magazynowego, zapewniają  
permanentną inwentaryzację. 

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZAPEWNIA SUKCES
W krajach Europy Zachodniej przedsiębiorstwa zajmujące 
się usługową obróbką blach już od kilkunastu lat z powo-
dzeniem wykorzystują zintegrowane układy produkcyjne, 
składające się z połączenia systemów magazynowych z urzą-
dzeniami obróbczymi. W Polsce zauważalne jest coraz więk-
sze zainteresowanie przedsiębiorstw tego typu rozwiązania-
mi. Jest to spowodowane nie tylko ciągłym wzrostem ceny 
metra kwadratowego hali czy kosztów pracowniczych, ale 
przede wszystkim dążeniem do wzrostu efektywności pro-
dukcji i optymalnego wykorzystania maszyn obróbczych. 
Trend ten będzie z pewnością determinował w najbliższym 
czasie decyzje inwestycyjne wielu polskich przedsiębiorstw.  

Należy podkreślić, że tego typu inwestycje są wyjątkowe 
i wymagają szczególnej ostrożności w podejmowaniu de-
cyzji oraz szczegółowej analizy pozwalającej na znalezienie 
najlepszego rozwiązania, gdyż determinują one funkcjono-
wanie firmy na dziesięciolecia. Dlatego  inżynierowie firmy 
Remmert zwracają na to szczególną uwagę i już podczas 
pierwszych rozmów z klientem podkreślają wpływ planowa-
nej inwestycji zarówno na obecne, jak i przyszłe wyzwania. 
W szczególności konieczne jest dokonanie dokładnej anali-
zy procesów i sposobu organizacji produkcji, jak również ist-
niejących uwarunkowań budowlanych. Jeżeli po pierwszych 
rozmowach klient wraz z ekspertami dojdą do wniosku, 
że razem są w stanie wypracować optymalne rozwiązanie, 
wówczas zaczyna się właściwa praca. 

Często eksperci Remmerta wraz z klientami tygodnia-
mi szukają odpowiednich rozwiązań, które we wszystkich 
aspektach umożliwią osiągnięcie wcześniej określonych 
celów. Procesy logistyczne, magazynowe i produkcyjne są 
dokładnie analizowane w celu stworzenia optymalnego prze-
pływu materiałów i informacji. Tworzone są interfejsy do 
oprogramowania ERP, PPS i innych systemów IT w celu za-
pewnienia bezkonfliktowej komunikacji między systemami 
oraz przygotowania się do sprawnej realizacji projektu. Aby 
klienci mogli podejmować decyzję nie tylko na podstawie 
dostarczonej dokumentacji, organizowane są wizyty w fir-
mach o podobnej specyfice, w których z powodzeniem funk-
cjonują już rozwiązania magazynowe Remmerta. Klienci 
mogą wtedy dokładnie prześledzić, jak na co dzień sprawdza-
ją się oferowane rozwiązania.                                       MM  

Tworzenie każdego roz-
wiązania magazynowego 
związane jest z indywidu-
alnym doradztwem i ana-
lizą uwzględniającą różne 
warunki ramowe. Najważ-
niejsze jest to, by przed-
siębiorstwa nie polegały 
na jakimś bliżej niezna-
nym usługodawcy, lecz na 
firmie dysponującej odpo-
wiednim doświadczeniem 
i kompetencjami. Dzięki 
długoletniej działalności  
w branży Remmert do-
kładnie poznał procesy  
i potrzeby swoich klien-
tów. U nas nie otrzymują 
oni seryjnego magazynu, 
lecz spersonalizowane 
rozwiązanie, bazujące na 
sprawdzonych, zestanda-
ryzowanych komponen-
tach. Niezwykle ważne 
jest również zapewnienie 
sprawności urządzenia.
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Sales Manager Friedrich Remmert
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