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A
utomatyzacja procesów produk-
cyjnych zyskuje na znaczeniu. 
Dlaczego? Główne przyczyny to: 
rosnące pensje, wzrost znaczenia 

jakości dla odbiorców czy w końcu 
wzrost nacisku na efektywność wyko-
rzystania maszyn. Decyzja o inwestycji 
w rozwiązania z zakresu automatyzacji 
może być bardzo dobrym posunięciem, 
o ile zostanie podjęta w sposób prze-
myślany i strategiczny. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na to, że niewłaściwie 
wybrane rozwiązanie, zamiast pomóc 
w realizacji założeń biznesowych, może 
zaprowadzić firmę w ślepy zaułek. Tak 
może się stać w sytuacji, kiedy dobrane 
zostaną rozwiązania, które w dłuższej 
perspektywie czasu okażą się czynni-
kami blokującymi dalszy rozwój (np. 
niemożliwa będzie wymiana maszyn 
na rozwiązania dowolnie wybranego 
producenta urządzeń).

Przykładem rozwiązania do auto-
matyzacji, które może współpracować 
z urządzeniami różnych producentów, 
jest chociażby nowy system obsługi 
blach Laserf lex firmy Remmert, któ-
ry jest prawdopodobnie najszybszym 
rozwiązaniem na rynku w zakresie peł-
nej automatyzacji załadunku i rozła-
dunku maszyn laserowych. To dwie 
niezależnie poruszające się jednostki, 
z których jedna zaopatruje laser w bla-
chy do cięcia, a druga odbiera wycię-
te arkusze. W efekcie wymiana mate-
riału następuje w czasie krótszym niż 
60 sekund. Użytkownicy Laserf lexa 
korzystają z w pełni zautomatyzowa-
nych procesów produkcyjnych, a czas 
przestoju lasera ulega skróceniu. Dzię-
ki standardowemu interfejsowi do lase-
rów, z rozwiązaniem Laserf lex równo-
cześnie może być zintegrowanych kilka 
laserów, które mogą być zaopatrywane 
jednocześnie przez jeden system auto-

Jak właściwie dobrać rozwiązanie 
z zakresu automatyzacji magazynu i produkcji?
Coraz bardziej widoczny staje się trend, zgodnie z którym na popularności zyskują rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów ob-
róbki blach, w tym automatyzacji systemów magazynowych, które coraz częściej są połączone też z samą produkcją. Na co warto 
zwrócić szczególną uwagę, aby decyzja o automatyzacji okazała się decyzją przynoszącą pozytywne skutki, również w dłuższej per-
spektywie? Między innymi na te pytania postaramy się odpowiedzieć na przykładzie przeprowadzonego już procesu automatyzacji 
w firmie 2Cut GmbH.

matyzacji. Laserf lex może być wyko-
rzystywany w różnoraki sposób – np. 
tylko do załadunku blach na laser lub 
zarówno do załadunku blach do cię-
cia, jak i rozładunku wyciętych arku-
szy. Warto podkreślić, że nawet jeśli 
firma zdecyduje się na wersję podsta-
wową (czyli dostarczanie blach), to ist-
nieje w przyszłości możliwość rozbu-
dowania urządzenia.

Zdarzają się instalacje, w których na-
wet 3-4 lasery obsługiwane są jednym 
urządzeniem do automatyzacji. Warto 
też zauważyć, że istnieje możliwość do-
stosowania urządzenia firmy Remmert 
tak, aby było ono w stanie obsłużyć 
w razie potrzeby lasery różnych firm 
(a więc w przypadku zmiany laserów 
nie ma konieczności zmiany rozwiąza-
nia podającego i odbierającego mate-
riał, a jedynie należy je odpowiednio 
dostosować do parametrów charakte-
rystycznych dla danego lasera). Rów-
nie elastycznie zostało zaprojektowane 
przyłączenie do systemów magazyno-
wych. Dzięki temu szybka dostępność 
blach jest możliwa poprzez bezpośred-
nie zaopatrywanie produkcji z jedno- 
lub dwuwieżowego systemu magazyno-
wego. Możliwe jest również podłączenie 
urządzenia do większych lub już istnie-
jących systemów magazynowych.

Studium przypadku – 2Cut GmbH
Zakład usługowo przetwarzający bla-
chy, który co roku przerabia około 
1700 t blach i składuje wszystkie ma-
teriały surowe na konwencjonalnych 
regałach stalowych, trwoni powierzch-
nię produkcyjną, czas pracy maszyn 
i zasoby ludzkie. Do takiego wniosku 
doszedł producent kontraktowy 2Cut 
GmbH i zainwestował w zautomatyzo-
wane centrum obróbki i składowania 
blach. Zdecydowano się na wdroże-
nie rozwiązania firmy Friedrich Rem-
mert GmbH.

2Cut GmbH służy swoim klien-
tom jako swego rodzaju warsztat ze-
wnętrzny i specjalizuje się w niezwykle 
precyzyjnej obróbce blach w zakresie 
cięcia laserowego CNC, sztancowania 
i gięcia. Tak jak różnorodni są klienci, 
reprezentujący wszystkie branże z ca-
łego terenu Niemiec, tak obszerne 
są też jego zapasy surowych materiałów 
poddawanych obróbce. Płyty ze stali 
zwykłej, szlachetnej lub sprężynowej, 
aluminium i brązu w najróżniejszych 
wariantach i różnej jakości, o grubo-
ści od 3 mm do 25 mm, stanowią 
stały zapas magazynowy w 2Cut. Za-
opatrzenie w materiały przy wykorzy-
staniu niewielkiej przestrzeni gwaran-
tuje obecnie zautomatyzowany system 
magazynowania blach firmy Remmert, 
który dostarcza odpowiednie mate-
riały do trzech podłączonych do nie-
go bezpośrednio maszyn do obróbki 
marki Trumpf. – Zatrudniamy obec-
nie 24 pracowników w trybie trój-
zmianowym, praca w nocy odbywa 
się zupełnie bezobsługowo – obja-
śnia zalety inwestycji Mario Heinzig, 
wspólnik zarządzający 2Cut GmbH. 
– Poza tym na bieżąco zarządzamy za-
pasami i utrzymujemy ciągłą kontrolę 
stanów magazynowych – co w dzisiej-
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szych czasach daje prawdziwą przewa-
gę konkurencyjną – dodaje.

2Cut używa nowego magazynu 
blach, by optymalizując wykorzysta-
nie przestrzeni, zaopatrywać dział 
produkcji w materiały surowe i pół-
fabrykaty. Przedsiębiorstwo na zasad-
niczej powierzchni magazynowej li-
czącej 390 m2 wygospodarowało 431 
miejsc paletowych. – W porównaniu 
z poprzednim systemem zaopatrzenia, 
w którym materiały były składowane 
na podłodze i regałach obsługiwanych 
wózkiem widłowym, zredukowaliśmy 
zasadniczą powierzchnię magazynową 
o około 60% – twierdzi Mario Hein-
zig. W tyle jednokomorowego syste-
mu magazynowego porusza się wysoko 
wydajna układnica regałowa, rozwijają-
ca prędkość 150 m/min, która dostar-
cza arkusze blach dwóm maszynom 
laserowym serii TruLaser 5030 oraz 
maszynie kombi do wykrawania i ob-
róbki laserowej TruMatic TC 7000. 
W sumie system magazynowy posia-
da jedną stację załadowczą i pięć wy-
ładowczych. Trzy z nich znajdują się 
bezpośrednio przed maszynami lase-
rowymi i są dodatkowo wyposażone 
w dwanaście miejsc buforowych. Gwa-
rantuje to ciągłą dostawę materiałów, 
wyraźnie wydłużającą produktywny 
czas pracy maszyn. Obie dodatkowe 
stacje magazynowe są wykorzystywa-
ne m.in. do wydawania półfabrykatów 
lub blach surowych na potrzeby róż-
nego rodzaju zaginarek. – Ponieważ 
liczymy na szybki rozwój przedsię-
biorstwa w przyszłości, nowy magazyn 
powinien mieć możliwość elastycznej 
rozbudowy – dodaje Mario Heinzig. 
– Obiekt firmy Remmert można bez 
problemu rozbudowywać w dowol-
nym kierunku, np. na długość, lub 
dodać drugi, równoległy rząd rega-
łów – zwraca uwagę.

Materiały surowe, które mają zo-
stać przyjęte do magazynu, są przy 
pomocy wózka widłowego dostarcza-
ne przez pracowników do stacji zała-
dunkowej, a następnie układnica rega-
łowa transportuje je na wolne miejsce 
paletowe. Przydzielanie miejsca skła-
dowania następuje zgodnie ze strategią 
magazynowania chaotycznego, w peł-
ni automatycznie, za pośrednictwem 
oprogramowania do zarządzania ma-
gazynem PRO WMS firmy Remmert. 

Oprócz tego software zarządza także 
opisami i numerami artykułów oraz 
stanami magazynowymi. Umożliwia 
to producentowi szczegółowy wgląd 
w aktualny stan zasobów w dowol-
nej chwili i zapewnia dużą przejrzy-
stość działań w magazynie. Poza tym 
oprogramowanie oferuje różne strate-
gie optymalizacyjne, np. ustala, któ-
ra maszyna powinna być obsługiwana 
priorytetowo. Wszystkie ważne dane 
związane ze stanami magazynowymi 
nadrzędny system zarządzania magazy-
nem przekazuje do systemu Infor ERP. 
Oprogramowanie logistyczne komuni-
kuje się też z maszynami Trumpf. Jeśli 
pojawia się nowe zlecenie, maszyny la-
serowe zamawiają potrzebny materiał 
z magazynu za pośrednictwem inter-
fejsu danych. Instalacja dostarcza arku-
sze blach do odpowiedniej maszyny, 
a materiał pozostały po zakończeniu 
obróbki jest ważony i ponownie przyj-
mowany do magazynu.

Oba lasery Trumpf f irma 2Cut 
wykorzystywała jeszcze przez wdro-
żeniem nowego rozwiązania magazy-
nowego. Maszyna kombi TruMatic 
TC 7000 została zakupiona w ramach 
restrukturyzacji. – O wyborze dostaw-
cy rozwiązania magazynowego zade-
cydowały nie tylko takie kryteria, jak: 
wydajność obiektu, jakość i serwis. Do-
stawca miał także wyróżniać się solid-
nymi kompetencjami w zakresie two-
rzenia interfejsów, by móc podłączyć 
nasze maszyny do magazynu fizycznie, 
jak i zapewnić wymianę danych mię-
dzy nimi – opowiada dyrektor Hein-
zig i dodaje: – Remmert fantastycznie 
wywiązał się z tego zadania. Zgodnie 
z oczekiwaniami nie musieliśmy w ogó-
le angażować się w proces podłącze-
nia maszyn i całkowicie polegaliśmy 
na naszym dostawcy. Matthias Rem-
mert, szef Friedrich Remmert GmbH, 
uzupełnia: – Ze względu na duże moż-
liwości integracyjne naszego systemu 
magazynowego i oprogramowania lo-
gistycznego 2Cut jest już dziś przygo-
towany na przyszłe zmiany. Jeśli firma 
zakupi nowe maszyny, nasi eksperci 
bez problemu podłączą je do istnieją-
cej instalacji, niezależnie od tego, ja-
kiej będą marki.

Dzięki zastosowaniu nowej ko-
mory obróbki blach 2Cut skró-
cił czas obsługi materiału o około 

60%. Różnica jest widoczna zwłasz-
cza na przykładzie wielu drobnych 
zleceń. – W starych pomieszczeniach 
nie mogliśmy zoptymalizować prze-
biegu pracy ze względu na niewielką 
powierzchnię. Często nie mogliśmy 
na przykład skrócić drogi transportu 
z magazynu do maszyn obróbczych 
– przypomina sobie Mario Heinzig. 
– Dziś odnosimy korzyści z optymal-
nego przepływu materiałów i danych 
i skróciliśmy czas przestojów maszyn 
CNC przynajmniej o 40%. 

Podsumowanie
Podsumowując: aby rozwiązanie z za-
kresu automatyki magazynowej umoż-
liwiało w przyszłości zwiększenie mocy 
produkcyjnych, co w konsekwencji 
przełoży się też na większe możliwo-
ści zakładu produkcyjnego, konieczne 
jest uwzględnienie wielu czynników. 
Po pierwsze, już na etapie planowa-
nia inwestycji bezwzględnie należy 
zwrócić uwagę na modułowość dane-
go rozwiązania oraz na jego uniwer-
salność. Dzięki temu nie zamyka się 
drogi do rozbudowy czy nawet zmia-
ny parku maszynowego. Niezwykle 
istotnymi aspektami są w tej sytuacji 
doradztwo z zakresu automatyki ma-
gazynowej i eksperckie podejście do-
stawcy danego systemu. Kolejnym waż-
nym elementem, który również ulega 
zmianie w sytuacji rozbudowy zakła-
du, jest oprogramowanie obsługujące 
system magazynowy i produkcyjny. 
Planując inwestycję, należy zwrócić 
uwagę na to, aby wdrażane rozwią-
zania informatyczne miały charakter 
modułowy – dzięki temu będzie ist-
niała możliwość rozbudowy instalacji 
w taki sposób, aby oprogramowanie 
związane z systemem magazynowym 
wspierało też inne procesy. Właściwie 
dobrane modułowe oprogramowanie 
może też np. obsługiwać pobieranie 
materiału przez maszyny bezpośred-
nio z magazynu. Wszystko to zwią-
zane jest z rozbudową software’u, 
a ta możliwa jest tylko w sytuacji, kie-
dy mamy do czynienia z oprogramo-
waniem modułowym. W tym aspekcie 
ponownie pojawia się argument zwią-
zany z doświadczeniem dostawcy da-
nego rozwiązania. q
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