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Our locations

Development center

Production plant

India
Pune

USA
Detroit

Germany
Attendorn

China
Nanjing

Hungary
Tata

Poland
Nowa Sól

Spain
Sta. Margarida

Mexico
Puebla (GeNI)

Sweden
Göteborg
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Pracownik 4.0
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Fakty
Tomasz, 29l – staż pracy 5l
Najbardziej lubi pracować sam

Piotr, 41l – staż pracy 10l
Lubi twardo wyznaczone terminy

Karol, 45l – staż pracy 15l
Rano myśli trochę wolniej, 
za to po południu…

Pracownicy – staż pracy 36m

Володя i Коля

Коля Chyba Marek.
Jutro odejdzie bo 
trzeba za wcześnie 
wstawać
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Pracownik 4.0
Czy każdego pracownika trzeba 
upgrade’ować do wersji 4.0?
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Co dalej?
Tomasz, 29l – staż pracy 5l
Najbardziej lubi pracować sam

Piotr, 41l – staż pracy 10l
Lubi twardo wyznaczone terminy

Karol, 45l – staż pracy 15l
Rano myśli trochę wolniej, 
za to po południu…

Pracownicy – staż pracy 36m

Володя i Коля

Chyba Marek.
Jutro odejdzie bo 
trzeba za wcześnie 
wstawać

Przeczekać
• Praktycznie indywidualna praca
• Mniej projektów zespołowych
• Krótkie, techniczne szkolenia

4.0
• Rozwijamy system jak dawniej

• Szkolimy pracowników zgodnie z 
nowymi trendami?
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APS Siemensa jako cyfrowe 

narzędzie do harmonogramowania 

produkcji w środowisku 

nieoczekiwanej zmienności.

System APS (Advanced Scheduling System) dla rynku motoryzacyjnego

Optymalizacja wykorzystania zasobów w przemyśle motoryzacyjnym
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Przemysł 

motoryzacyjny  

to ciągłe 

dynamiczne 

zmiany !

Indywidualna

produkcja masowa 

Redukcja zysku 

na pojeździe

Regulacje 

środowiskowe i safety

standards

Rośnie udział rynków 

wschodzących

Zmienne                       

i zróżnicowane rynki

Przełomowe 

technologie
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Zmiany technologiczne… 

Jak nadążyć  za trendami ?

Wymagania klientów…

Jak można je przewidzieć i zaplanować 

nowy design i proces produkcji najbardziej 

efektywnie ?

Niepewność ekonomiczna i 

finansowa…

Czy wybraliśmy właściwe strategie?

Surowsze przepisy…

Czy będziemy mieli 

wystarczająco dużo czasu  

i zasobów żeby rozwijać 

nasze produkty?

Producenci OEM i ich dostawcy nie mogą stać z boku …

Czy będę miał wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby rozwijać moje produkty
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“ Największe 

marnotrawstwo to to, 

którego nie 

dostrzegamy”
- Shigeo Shingo (Toyota)
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LEAN

AGILE

ElastycznośćSzybkość

Wydajność
Jakość

Fast and efficient?

OR

Flexible and with 

higher quality?

LEAGILE
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Lean or Agile ?

DECOUPLING 

POINT

LEAN AGILE
Push, Standardisation, MTS Pull, Customization, MTO

2nd Tier 1st Tier OEM

Flexibility

WIP

Forecast risk

Lead time 

Efficiency

Costs 
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• Time to market

• Quality

• Customization

3 główne powody procesów ciągłej poprawy

Source: “Finding visibility in the Supply Chain and manufacturing” – Aberdeen Group – October 2016
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Główne trendy na rynku motoryzacyjnym

Prioritize agility!

Uruchom, ucz się i dostosuj 

szybciej niż kiedykolwiek

Analizuj codziennie 

wyniki produkcji

Skup się na 

zarządzaniu 

wydajnością
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Jak wielcy producenci  reagują na największe oczekiwania 

rynku

Projekty oszczędnościowe

Zmniejszenie złożoności 

produktów

Większa elastyczność 

MQB Platform

Investment (*)

$ 60bn

Znaczny wpływ na 

harmonogramowanie i łańcuch 

dostaw

(*)   Source: https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/vw-could-sell-50bn-mqb-platform

(**) Source: http://www.vwvortex.com/features/technical-features/vwvortex-feature-a-first-look-at-the-new-golf-7-mqb-architecture/ 

Image source : Dr Kalthoff – J.P.Morgan Cazenove Annuale European Automotive Conference 2017

“If a factory supports 

MQB, then producing 

an Audi, Seat or Skoda 

at the same facility is 

also a possibility… “(**)
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Which is the best 

strategy to face 

next market 

change ?

Wpływajmy na naszą 

przyszłość
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Czy wciąż moim głównym narzędziem do planowania 

jest arkusz kalkulacyjny?
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Jeśli do zaplanowania jest powyżej             

100 zleceń, wtedy system klasy APS jest 

koniecznością dla wiodących firm

Istnieje luka między postrzeganym 

znaczeniem planowania popytu a 

posiadaniem narzędzia APS!

Source: “The importance of APS in Demand Planning” , BearingPoint 2010
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…ale , czy potrafimy wszystko 

przewidzieć ?
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Kiedy coś idzie 

nie tak, co 

dzieje się na  

produkcji?                             
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Najlepsi w swojej klasie producenci integrują systemy ERP, MES

i łańcuchy dostaw z APS tworząc holistyczne systemy planowania                                  

i harmonogramowania

Source: “Demand Driven  Manufacturing: Synchronizing Demand with Production” – Aberdeen Group – November 2007
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Wiodący producenci  

podejmują decyzje w 

oparciu o dane 

zbierane w czasie 

rzeczywistym z linii 

produkcyjnych

Source: “Finding visibility in the Supply Chain and manufacturing” – Aberdeen Group – October 2016
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Wiodące systemy 

APS optymalizują  

harmonogramy w 

oparciu o dane 

zbierane w czasie 

rzeczywistym z linii 

produkcyjnych 
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APS zasilany danymi 

bezpośrednio z linii 

produkcyjnych daje 

przewagę 

konkurencyjną!
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Automotive może korzystać z holistycznego podejścia do     

planowania i harmonogramowania

OEMsTier 0,5 

Pre-
assembled 
modulesTier 1 

SubAssembli
esTier2 

Components, 
PartsTier3 

Raw materials , Single 
Parts

APS zasilany danymi w czasie rzeczywistym jest niezbędnym narzędziem dla najlepszych producentów, 

większej elastyczności w planowaniu, poprawy wskaźników dostaw na czas,  redukcji zapasów i 

efektywnej produkcji
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Value 
Drive

rs

Resour
ce/ 

proces
s Asset 

utilizati
on

Labor

Inventor
ies

Supply/ 
deman

d 
match

Time to 
market

Quality

Service
/ 

Aftersal
es

APS 

ma bezpośredni wpływ 

na poprawę 

wskaźników 

operacyjnych

i biznesowych

Source: McKinsey & Company

Dlaczego holistyczny APS jest tak istotny?
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Value 
Drive

rs

Resour
ce/ 

proces
s Asset 

utilizati
on

Labor

Inventor
ies

Supply/ 
deman

d 
match

Time to 
market

Quality

Service
/ 

Aftersal
es

APS sprawia, że 

kluczowe wskaźniki 

szybują w górę!

Dlaczego holistyczny APS jest tak istotny?

50-90%
Poprawa obsługi 

klienta

Lepszy OTIF

25%

Redukcja cyklu 
produkcyjnego
Redukcja produkcji 
w toku co spowalnia 
produkcję

50%

Redukcja zapasów

materiałów 

produkcyjnych 
Synchronizacja zakupów 

z harmonogramem 

produkcji

25%
Poprawa 

produktywności
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Holistyczne

harmonogramowanie

poprawia efektywność 

operacyjną
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Ścisła integracja z systemem ERP i MES-em umożliwia 

szybką reakcję w środowisku nieoczekiwanej zmienności.

Analyse

Generate

Update Release

Execute

Sequence

New

Order Update

Demand

Constraints Schedule

Wiodący producenci używają 

danych zbieranych w czasie 

rzeczywistym żeby 

przewidywać, zapobiegać 

i synchronizować.

Firmy te integrują system APS 

z systemem ERP I MES- em 

żeby monitorować realizację 

zleceń produkcyjnych w 

odniesieniu do uzgodnionego 

planu.
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Przykłady zastosowania u klientów

Centra obróbki 

skrawaniem

Środowiska testowe Produkcja części
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Harmonogramowanie w środowiskach testowych

Przemysł motoryzacyjny wykazuje coraz większą 

złożoność produktów dzięki bardziej 

kastomizowanym produktom. Obejmuje to 

zwiększenie liczby instrumentów pochodnych i 

współdzielenie platform, a tym samym bardziej 

złożone procedury walidacji. Przepisy dotyczące 

ochrony środowiska również mają wpływ .

Wyzwaniem dla planowania w środowisku testowym 

jest dostępność i synchronizacja ograniczonych i 

złożonych zasobów. Dostępność personelu, 

sprzętu, materiałów i urządzeń testowych w 

połączeniu z bardziej złożonymi typami ograniczeń, 

takimi jak czas trwania testu, określa możliwości 

realizacyjne.

Trendy biznesowe i implikacje

Wyzwania

.
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Harmonogramowanie w środowiskach testowych

SIMATIC IT Preactor Open Planning Board zapewnia rozwiązanie do planowania harmonogramowania 

dowolnego środowiska testowego 

Natychmiastowe planowanie tysięcy operacji testowych za pomocą wielu zasobów, aby stworzyć 

możliwy do    

osiągnięcia (skończony) plan

Dzięki częstym kalkulacjom harmonogramów, imponującej szybkości programu Preactor, możliwe jest      

zarządzanie nieprzewidywalnymi zdarzeniami, takimi jak zakłócający czas trwania testu. 

Szybkie scenariusze „co, jeśli”, aby wspierać / odrzucać decyzje i skutecznie zarządzać swoim planem

Zapewnienie natychmiastowej widoczność konfliktów i obszarów ograniczeń, aby można było podjąć 

działania   

naprawcze. 

Planowanie wielu obiektów testowych, ze złożonymi ograniczeniami związanymi z personelem, 

materiałami  

eksploatacyjnymi, dostępnością narzędzi, ograniczeniami czasowymi do testowania.

Korzystając z elastycznego menedżera skryptów Preactors, możliwe jest tworzenie wbudowanych reguł    

planowania w celu zdefiniowania własnej heurystyki, potężne interfejsy mogą być używane do 

ekstremalnie   

Rozwiązania i korzyści
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Harmonogram produkcji w centrach obróbki skrawaniem

Przemysł motoryzacyjny wykazuje rosnące 

zapotrzebowanie na usługi obróbki skrawaniem z 

naciskiem na redukcję cen i wynikającym z tego 

spadku marży. Nowe technologie wymagają 

wprowadzenia bardziej elastycznych maszyn 

produkcyjnych i innowacyjnych materiałów.

Centra obróbki skrawaniem to producenci z wysokim 

stopniem zmienności ilości zamówień i ich wielkości. 

Wyzwaniem w takim środowisku jest zarządzanie 

zmiennymi i złożonymi trasami, złożonymi ustawieniami 

maszyn, wszechstronnością możliwości zasobów 

(maszyny i zasoby ludzkie), ograniczeniami dotyczącymi 

oszczędności materiałów i energii, przy zachowaniu 

produkcji w toku w dopuszczalnych granicach i 

wykorzystaniu zasobów na odpowiednim poziomie.

Trendy biznesowe i imlikacje.

Wyzwania
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Harmonogram produkcji w centrach obróbki skrawaniem

SIMATIC IT Preactor Open Planning Board zapewnia rozwiązanie do planowania harmonogramu dla 

przedsiębiorstw obróbki skrawaniem

Wielopoziomowe zarządzanie ograniczeniami, różnicowanie modelu ograniczeń na typy maszyn, ogólna 

minimalizacja ustawień (obliczanie ustawień zależnych od sekwencji i kryteriów grupowania), 

Skrócenie czasu realizacji dzięki zarządzaniu priorytetem specyficznym dla klienta,

Wąskie gardła są wyraźnie widoczne na linii czasu, a Preactor oferuje reguły planowania w celu 

zwiększenia ich przepustowości

Dostępność personelu / narzędzi oraz umiejętności i wszechstronność personelu to ograniczenia 

drugorzędne, którymi można łatwo zarządzać i uwzględniać je w planowaniu.

Planowana konserwacja (dla maszyn i oprzyrządowania) może być uwzględniona w planowaniu produkcji 

Doskonała widoczność i przejrzystość, aby znaleźć przyczynę naruszonych terminów i umożliwić planistom 

łatwe dostosowanie planów zmian, wydajności maszyn, dostępności personelu do rozwiązywania 

problemów z terminem.

Rozwiązania I korzyści
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Harmonogram planowania w produkcji części

Producenci części samochodowych identyfikowani 

jako automotive FTS (First Tier Supplier) pracują z 

coraz większą liczbą referencji w swoich katalogach 

produktów i coraz bardziej złożoną współpracą 

między klientami OEM i dostawcami Tier-2. 

Utrzymanie niskiego poziomu zapasów i 

zapewnienie dostawy Just In Time. W tym 

kontekście kluczowe znaczenie ma określenie 

zdolności produkcyjnych i ich  dostosowanie. 

Kolejnym wyzwaniem w planowaniu części dla 

dostawcy FTS jest również dostosowanie wielkości  

partii, aby zachować pewną elastyczność na 

poziomie harmonogramu bez obniżania wydajności 

z powodu zbyt wielu ustawień maszyny.

.

Trendy bizmesowe I implikacje

Wyzwania 
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Production scheduling of parts manufacturing

SIMATIC IT Preactor AS dostarcza rozwiązań dla producentów części.

Zarządzanie priorytetami, opcje blokowania ze szczegółowym modelem ograniczeń w celu zapewnienia 

dostawy na czas.

Reguła grupowania z kryteriami specyficznymi dla klienta dla regulacji wielkości partii w celu zapewnienia 

wysokiej skuteczności i niskiego czasu konfiguracji.

Wizualizacja  zużycia materiałów, prognozowanych zapasów i niedoborów. 

Zasady ustalania materiałów umożliwiające inteligentne przydzielanie materiału wiele razy w ciągu dnia, 

nawet w celu zarządzania zmienionymi ilościami zamówień i terminami płatności. 

Elastyczny model ograniczeń w celu dostosowania do różnych typów procesów. 

Elastyczny moduł kalendarza do modelowania dowolnego typu zasobu (maszyny i człowieka)

Rozwiązania i korzyści
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Digitalization
changes

everything

Restricted © Siemens AG 2016

Page 46
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Presenter

Portfolio Development 

Executive

Jacek Mechecki

E-mail:

jacek.mechecki@siemens.com

Realize innovation.
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Jacek Taczała
Business Development Manager

Jak być „Lean & Flexible” 

dla zrobotyzowanych i ręcznych stacji montażowych
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Plan prezentacji

49

Produkcyjny rynek motoryzacyjny w Polsce

5 aspektów dla Smart Manufacturing

Lean & Flexible – co chcemy osiągnąć?

Przykłady aplikacji
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Rynek motoryzacyjny w Polsce

Rynek motoryzacyjny w Polsce to 

ok:

 10% PKB

 10% zatrudnienia

 10% inwestycji

I ok:

 16% export

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Export polskiego rynku motoryzacyjnego mld 
EURO

Export value Parts and Accesories

9,5%
3,1%

14%
10%

Źródło: GUS

 Elektromobilność, Baterie – produkcja 5GWh, 
źródło BNEF

 Autonomiczne, oraz „IOT” w samochodach

 CO2

 Nowy model biznesowy w motoryzacji

Wyzwania
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• Predictive & Preventive

Maintenance

• iQ Monozokuri Vibration

Analysis

• IIoT - Machine monitoring 

Nasza odpowiedź na wyzwania:

Smart FactorySmart 

Manufacturing

Maintenance Management

• OEE

• ANDON

• ecoMonitoring – Energy 

control and monitoring

Performance monitoring

• MES Solution

• C Controller

• MELIPC2000

• Edge/Cloud Computing

Shop floor connection

• MELIPC5000

• Edge/Cloud Computing 

Computing

Manufacturing Analitycs

• iQ Mnozokuri Poka Yoke -

Lean & Flexible

• 2D/3D bin picking –

uniwersal assembly station

• Poka Yoke/Materials 

monitoring and AGV

New production concept

5 aspektów dla:
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Lean & Flexible dla montażu:

Co chcemy osiągnąć dla stacji montażowej w aspekcie:

produkcji ręcznejprodukcji zrobotyzowanej

• Personalizacja produktu  - łatwa i szybka zmiana 

produkowanego detalu,

• Szybkie przezbrojenie,

• Szybkie przeprogramowanie robota do nowego 

detalu,

• Zero defektów – jakość 100%

• Produkcja zawsze oparta o dane,

• Zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z 

określonymi normami,

 Personalizacja produktu  - łatwa i szybka zmiana 

produkowanego detalu,

 Szybkie przezbrojenie,

 Brak konieczności czytania instrukcji stanowiskowej 

przez operatora

 Zero defektów – jakość 100%

 Produkcja zawsze oparta o dane,

 Zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z 

określonymi normami,
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Rodzaje systemów wizyjnych
Skaner liniowy

• Bardzo precyzyjny

• Kompaktowy

• Prędkość skanowania

Zastosowania:

Głównie kontrola jakości

Źródło: https://www.cognex.com

Oczy robota sercem stacji

Lean & Flexible dla montażu zrobotyzowanego:

Kilka słów wstępu…
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Systemy stereowizyjne

• Szybki

• Mało precyzyjny

Zastosowania:

Głównie badawcze, komercyjne

Rodzaje systemów wizyjnych

Oczy robota sercem stacji

Lean & Flexible dla montażu zrobotyzowanego:

Kilka słów wstępu…
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Systemy ze światłem strukturalnym

• Precyzyjny

Zastosowania:

3Bin picking jako kluczowy element uniwersalnych stacji montażowych

Rodzaje systemów wizyjnych

Oczy robota sercem stacji

Lean & Flexible dla montażu zrobotyzowanego:

Kilka słów wstępu…
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Jak to działa?

56

System ze światłem strukturalnym na przykładzie detalu automotive

Zaimplementowanie w stacji montażowej

Uzyskane

Pozycjonowani

e
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Lean & Flexible dla montażu zrobotyzowanego

Edge Computing

 Rozpoznawanie detalu od 1mm 

x 1mm

 Zminimalizowanie rozwiązań 

mechanicznych 

 Elastyczność – łatwo przezbroić

 Niezawodność – brak 

elementów mechanicznych

 Ergonomia – nie wydziela hałasu

 Sztuczna inteligencja – łatwe 

przeprogramowanie robota

• do 1300x1300x600

 Zbieranie danych i 

zamienianie w informacje

 Połączenia elementów 

elektronicznych maszyny 

wysokowydajnymi sieciami 

przemysłowymi - w tym 

magazyn i AGV

 Dane produkcyjne i 

maszynowe(serwisowe)

 Analityka 

predykcyjno/prewencyjna

Przykładowa stacja montażowa

3D bin picking
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Amazon Picking Challenge – 3D Bin Picking Challenge

Lean & Flexible dla montażu zrobotyzowanego
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Z wizją 2D

Lean & Flexible dla montażu zrobotyzowanego
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Lean & Flexible dla montażu ręcznego

Edge Computing

 Dedykowane terminale Poka

Yoke

 Just in sequence, Pick to 

sequence, build to sequence

 Panel operatorski – instrukcje 

montażowe

 Łatwe przejście na nowo 

produkowane/montowane detale

 Pełne traceability procesu 

montażowego

 Połączenia elementów 

elektronicznych maszyny 

wysokowydajnymi sieciami 

przemysłowymi – w tym 

magazyn i AGV

 Zbieranie danych i 

zamienianie w informacje

 Dane produkcyjne i 

maszynowe(serwisowe)

Kontrolno-montażowe 

terminale Poka Yoke
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Lean & Flexible dla montażu ręcznego

Ręczna aplikacja demo do kompletacji elementów długopisa
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Mały krok dla I4.0 dla ręcznego montażu

• Pojedyncze małe stacje 

montażowe mogą być „smart”

• Nie tylko poprawa jakości ale 

również monitorowanie jakości

• Łatwe połączenie z bazą danych

• Elastyczność ułatwiające zmiany 

produkcyjne
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Wysoko wydajne sieci przemysłowe

Mały krok dla I4.0 dla ręcznego montażu

IoT & Cloud
Services

Edge Computing

Komunikacja 

dwustronna
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Przykład OEM

COPYRIGHT MITSUBISHI ELECTRIC

Części produkcyjne z kontrolą Poka Yoke dla:

• Just In Sequence, Pick to sequence, Build to sequence  

• Plan produkcyjny bezpośrednio z systemu SAP

By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.

SAP/ERP/MRP
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Przykład OEM

Pełna statystyka procesu produkcyjnego
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Podsumowanie

To nie tylko roboty przemysłowe

To ponadto:

 Wysokowydajne sieci przemysłowe – dane i sterowanie procesem produkcyjnym 

 Edge Computing

 Selekcja, analiza oraz konwersja właściwych danych w informacje

 Big Data

 Rozwiązania dla predykcyjnego i prewencyjnego utrzymania ruchu
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Dziękuję

Zapraszam na nasze stoisko demo:

3D Bin pickin w praktyce
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rEVolucja
oraz jej wpływ na czystość techniczną

produkowanych komponentów w branży automotive

oraz systemy myjące do jej uzyskania.

clear solutions for a better tomorrow
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1. GT85 Polska = NOYEN

2. Czystość techniczna wczoraj i dziś.

3. Wymagania czystości technicznej w dobie rEVolucji.

4. Jak dobierać efektywne technologie mycia i odtłuszczania komponentów?

5. Podsumowanie

Agenda

clear solutions for a better tomorrow
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NOYEN = GT85 Polska

clear solutions for a better tomorrow
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Przemysł

medyczny

Przemysł

lotniczy

Przemysł

samochodowy

Przemysł

maszynowy

Przemysł

precyzyjny

Clear solutions for a better tomorrow

Branże
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Czystość techniczna

„Wczoraj i dziś”

clear solutions for a better tomorrow
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rEVolucja - przez downsizing do elektryczności

1972: 
 220 D (OM 615/R4)

 2,2 l pojemności silnika

 60 KM mocy

 8,5 l/100km zużycie paliwa 

2012: 
 250 CDI (OM 651)

 2,2 l pojemności silnika

 204 KM mocy

 5,2 l/100km zużycie paliwa

2019: 
 EQC 400

 400 KM mocy

 370-420km zasięgu

clear solutions for a better tomorrow
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Produkcja samochodów
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rEVolucja = rÓŻnica

clear solutions for a better tomorrow

Napęd klasyczny

1400

części w całym układzie 

napędowym

200

części w układzie 

napędowym

Napęd elektryczny

vs.
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rEVolucja = rÓŻnica

clear solutions for a better tomorrow

Silnik klasyczny

149

ruchomych części 

24

części 

podlegających 

zużyciu

24

ruchomych części 

11

części 

podlegających 

zużyciu

Napęd elektryczny

vs.
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1990 2004 2019przed 1990

brak

norm zasady 

kontroli 

czystości 

technicznej

wymagania 

produkcji 

elektroniki

przechodzą 

do automotive

clear solutions for a better tomorrow

Wymagania czystości w czasie
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Wymagania czystości 

technicznej w dobie 

rEVolucji

clear solutions for a better tomorrow
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Podobieństwa i różnice ICE vs. EV
podobieństwa:różnice:

clear solutions for a better tomorrow
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CZYSTOŚĆ TECHNICZNA 

STANDARDEM WYMAGAŃ FMEA PPAP

Clear solutions for a better tomorrow
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Czystość techniczna 

w komponentach EV

WYNIK NEGATYWNY

clear solutions for a better tomorrow
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WYNIK POZYTYWNY

clear solutions for a better tomorrow

Czystość techniczna 

w komponentach EV
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Liczy się całość procesu

• Otoczenie produkcji – czystość techniczna na każdym etapie 

produkcji (nie tylko cząstki metaliczne stanowią wymagania)

• Zespół specjalistów

• Jakość medium (np. twardość wody, stężenie chemii)

• OEE (Overall Equipment Effectiveness)

• Ciągłość produkcji (np. podwójne systemy filtracji)

• Filtracja dokładna

clear solutions for a better tomorrow
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Jak dobierać technologie 

mycia komponentów?

clear solutions for a better tomorrow
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Czystość konieczna, a możliwa

Specyfikacja

czystości

części

Wybór

Technologii
Czyste

systemy

gotowe

clear solutions for a better tomorrow
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Ludzie

clear solutions for a better tomorrow

Akceptacja Zrozumienie Wdrożenie Kontrola

Kierownictwo

●Reprezentowanie

●Alokowanie zasobów

Planista

●Zdefiniowanie celi jakościowych

●Opracowuje i wdraża środki

Monter, Operator, Wózkowy ●Działa spójnie i z samodzielnym zaangażowaniem
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Jak dobrać proces?

clear solutions for a better tomorrow
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Co myjemy w czym - medium

clear solutions for a better tomorrow

Zanieczyszczenie / Medium 

myjące

Rozpuszczalniki chlorowane 

(CHC) Modyfikowane alkohole Węglowodory

Wodne środki 

myjące

Oleje, ochrona przed korozją ● ● ● ●/○

Oleje o wysokiej zawartości 

dodatków ● ● ●/○ ○

Emulsja ●/○ ●/○ ○ ●

Woski, smary ● ●/○ ● ○

Pasty polerskie ● ● ●/○ ●/○

Cząstki, wióry ●/○ ● ●/○ ●

Odciski palców ○ ●/○ ○ ●

●TAK ● / ○ ŚREDNIE ○NIE
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Czystość techniczna, 

a otoczenie produkcji

- Rosnąca waga świadomości czystości w logistyce wewnątrz 

produkcyjnej

- Uregulowany przepływ materiałów odpowiadający koncepcji 

środowiskowej klas czystości

- Cel: wyeliminowanie możliwości przenoszenia zanieczyszczeń 

pomiędzy obszarami i do obszarów czystych

clear solutions for a better tomorrow
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Klasy czystości (KC) 
w oparciu o koncepcję przestrzenną

clear solutions for a better tomorrow

Wymagania / Klasy Czystości
Produkcja 

konwencjonalna 

KC 0

Strefa czystości 

KC 1

Odizolowana strefa 

czystości 

KC 2

Pomieszczenie 

czyste KC 3

Oddzielenie powierzchni za 

pomocą oznakowania 

podłogowego, ścianek 

działowych, płyt sufitowych

○ ● ○ ○

Oddzielenie powierzchni za 

pomocą stałych ścian ○ ○ ● ●

Uregulowany transfer materiałów ○ ● ● ●

Zdefiniowane ruchy personelu ○ ● ● ●

Technologia czystego powietrza 

(w tym klimatyzacja) ○ ○ ○ ●

●WYMAGANE ○NIE WYMAGANE
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Mycie precyzyjne
Mycie części systemów:

Filtracji

Sterowania

Układu chłodzenia

Klimatyzacji

Układ jezdny

Układ hamulcowy

Charakter detali: 

trudne – skomplikowane kształty, 

otwory nieprzelotowe, wysokie 

wymagania czystości.

Proces:

pojedyncze części, mycie partii, 

elementy w koszach procesowych, 

traceability
clear solutions for a better tomorrow
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Mycie w produkcji seryjnej

clear solutions for a better tomorrow
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Odtłuszczanie części

Możliwe technologie odtłuszczania:

- perchloroetylen (PER), 

- trichloroetylen (TRI), 

- chlorek metylenu (DCM), węglowodór 

(HC / A III),

- zmodyfikowane alkohole (A III), 

- węglowodór bromu (nPB)

clear solutions for a better tomorrow
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Jak zmieniają się urządzenia myjące

• Rosnące wymagania czystości technicznej

• Filtracja dokładna

• Personalizacja rozwiązań

• Systemy mycia precyzyjnego

• Minimalizacja zużycia mediów

• Izolacja termiczna

• Medium grzewcze – wykorzystanie ciepła technologicznego

• Przemysł 4.0 – dane raportowane w trybie ciągłym

• Serwis / Zdalny Serwis / VR

• Total Fluid Management – to nie tylko dostawy, analizy, badania, szkolenia dla 

operatorów, służb utrzymania ruchu i BHP

clear solutions for a better tomorrow
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Źródło: Comindwork

TCO (Total Cost of Ownership)

clear solutions for a better tomorrow
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Czystość techniczna, 

Twoja produkcja

Nasza codzienność

clear solutions for a better tomorrow
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Jak wymagania czystości technicznej

wpłyną na produkcję?
• Świadomość załogi

• Zespół specjalistów – dedykowane czystości stanowiska pracy

• Skrojona na miarę technologia (czystość konieczna, a możliwa; strefy klas 

czystości)

• Pełna integracja procesów mycia w linie produkcyjne, stabilne systemy 

bezobsługowe

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) systemów i urządzeń

• TCO systemów i urządzeń

clear solutions for a better tomorrow
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Jakość życia codziennego!

Akcje serwisowe w automotive kosztowały 22 miliardy USD w 2016 

Żródło: 

National Highway Safety Administration, Press, Valukas report, AlixPartners Analysis, 2018

Forbes,  Artykuł „Auto Recalls Hit A Four-Year Low Last Year, But Still Exceed Units Sold”, 2018 
clear solutions for a better tomorrow

W 2017 r. „Łączna liczba wycofanych 

pojazdów spadła w zeszłym roku do 30,7 

mln sztuk, co stanowi najmniejszą liczbę 

modeli odebranych przez ich producentów 

do niezbędnych przeglądów i napraw od 

2013 r., Jak podaje National Highway 

Traffic Safety Administration.

Dla porównania w 2017 r. Sprzedano 17,6 

miliona nowych pojazdów, co oznacza, że 

przemysł wciąż przywoływał około 74% 

więcej samochodów osobowych i 

ciężarowych niż dostarczał konsumentom”
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Kompleksowość

LABORATORIUM

PRODUKCJA MASZYN

PRODUKCJA

CHEMII

SERWIS

ALL-!N-ONE

SOLUT!ONS

clear solutions for a better tomorrow

USŁUGI

MYCIA
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Dziękuję za uwagę.

Zapraszamy do networkingu.
noyen.com

clear solutions for a better tomorrow
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Innovation in the Automotive industry

How can 3M support the implementation of sustainable 
goals and fulfill the industry’s expectations?

Kristof Peerens
EMEA Technical Manager, Product Stewardship & Sustainability
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3M at a glance

• Sales in ~200 countries

• $32.8 billion in sales

• Four business groups

• 93,000 3Mers globally

• 115,000 patents

• 100+ straight years of dividends

• One of 30 companies on the 

Dow Jones Industrial Index
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600m USD 

3M investment 
in Poland for last 10 years

>4,500  

employees

Shared services 
for 53 countries
professional services by 
BPO center (GSC) in 
Wroclaw

3M SuperHub
manufacturing 
12,000 products

the biggest 3M production 
center in EMEA region located 
in Wroclaw (Poland)

3M in Poland
27 years of sustainable development, a positive impact on the local 
economy and industry

R&D Center

>80 scientists & engineers 
working locally on innovations 
for 3M

Sales & 
Marketing HQ 

27 years of satisfying 
our customers needs 
with over 50,000 
offered products
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“At 3M we apply science to solve
customer problems, reduce
environmental impact, and
improve the lives of people
around the world. As a purpose-
driven enterprise, we are
committed to working with our
customers, business partners,
and communities to innovate for
a more sustainable future.”

Mike  Roman
Chief Executive Officer, 3M
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Focus areas: Science for circular

Design solutions that do more 
with less material, advancing 
a global circular economy.

Aspirations:

Science for community

Create a more positive world 
through science, and inspire 
people to join us.

Science for climate

Innovate to decarbonise industry, 
accelerate global climate 
solutions and improve our 
environmental footprint.

Our ambition: Apply science to improve every life

3M Sustainability Strategic Framework
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Driving sustainability in our own operations

Pollution Prevention Pays

43 years
Started in 1975

2.1 million
Tons of pollutants 
prevented

$2 billion
Saved (USD)

2025 Goals

25 percent
Increase renewable energy 
to 25% of total electricity use 

10 percent
Reduce global water use by an 
additional 10% indexed to sales

250 million tons
Help customers reduce GHG’s by 
250M tons with 3M products

10,000
3P Projects

50 percent
Ensure GHG emissions at least 
50% below 2002 baseline
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Beginning in 2019, every new product
that enters the new product
commercialisation process must have a
Sustainability Value Commitment,
demonstrating how it drives impact for
the greater good. 
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At 3M, sustainability is nothing new

3M™ PPS™ Paint Preparation System 

allows you to mix and spray paint from 

a single, closed cup system. 

This improves operator efficiency up to 

15%, whilst significantly reducing waste 

and solvent use for cleaning.
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Car Body

▪ Acoustic materials
▪ Thermal insulation materials
▪ Adhesives & tapes
▪ Light weight materials

Human Machine Interface

▪ Films
▪ Adhesives & tapes
▪ Thermal materials
▪ Shielding materials Sensors &  Electronics

Motor
▪ Thermal materials
▪ Adhesives
▪ Powder resins
▪ Insulation paper
▪ Insulating tapes
▪ Underfills
▪ Shielding materials

▪ Thermal materials
▪ Underfills
▪ Shielding materials
▪ Adhesives
▪ Tapes

Battery
▪ Thermal materials
▪ Electrical insulating materials
▪ Cushion materials
▪ Fire protection materials
▪ Immersion cooling fluids
▪ Adhesives and tapes

Glass
▪ Solar film
▪ Glare reduction

Maximise your vehicle’s energy ecosystem
while delivering uncompromised performance
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Lightweight solutions

Components made of carbon fibre
reinforced plastic are up to 40% 
lighter than steel, and thermoplastics 
can reduce weight by up to 30%.

Acrylic adhesives improve aesthetics, 
bond to plastics and metals, and even 
deliver a secure bond between oily or 
contaminated surfaces. 

Because every ounce counts!

Engineers are looking for solutions to 
reduce vehicle weight without sacrificing 
overall vehicle performance and power.

3M Friction Shims enhance friction to 
transmit higher loads while enabling more 
compact and lightweight designs.
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EV battery performance

Managing heat and battery performance are top priorities in EV battery design and production. 
We’re working directly with automotive engineers to help develop cars that go further, while still 
optimising the entire energy management ecosystem. 

Go the extra mile.

3M™ Novec™ Engineered Fluids provide heat 
transfer solutions to extend the battery lifetime, 
whilst ensuring passenger safety.

Lightweight materials often generate more noise. The 
excellent compression recovery from 3M™ Thinsulate™ 
means it fills gaps and irregular spaces for extremely 
consistent noise absorption, whilst being 50% lighter 
than traditional insulation.
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Panoramic sunroofs and highly contoured glass 
are gaining popularity. These beautiful designs 
bring more light into the cabin. Decrease 
reliance on air conditioning, increase power 
efficiency and improve passenger comfort with 
3M™ Ultra-Clear Solar Film. 

The science inside.

Driver comfort

Reduction in skin surface temperature with a feeling 
sensation of up to 14°C cooler

10% reduction in the power draw of the AC compressor 
and blower fan 

Minimal to zero Electromagnetic Interference (EMI) 
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Case study: Polish city buses

7500t 
of CO2 emissions

189M 
litres of fuel

30k
litres of paint for new buses
(20.2 litres per bus)

~450kg
weight reduction
by using 3M™ Glass Bubbles 

~1.5%
fuel reduction
by using adhesives and tapes

100%
VOC emission 
reduction by using
wrap films

Based on 2015 data
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Coming together is a beginning,
staying together is progress,

and working together is 
success. 

~ Henry Ford
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Thank you.



PANEL DYSKUSYJNY: Świadomość konieczności inwestowania w rozwój w dobie Przemysłu 4.0?

• Czy wiemy, dlaczego powinniśmy zmieniać podejście do produkcji i jakie zmiany niesie 
ze sobą Przemysł 4.0?

• Jak bardzo galopujący rozwój technologiczny wymusza konieczność inwestowania 
w najnowsze rozwiązania i czy Przemysł 4.0 to konieczność dnia dzisiejszego?

• Co będzie bardziej decydujące w najbliższej przyszłości, posiadanie najnowszych technologii,  
czy szybszy rozwój i dostosowanie kadr? 



PANEL DYSKUSYJNY: Świadomość konieczności inwestowania w rozwój w dobie Przemysłu 4.0?

• W jakim stopniu postęp robotyzacji i automatyzacji nadal będzie związany z udziałem dobrze 
wykwalifikowanego pracownika a w jakim stopniu ma go zastępować?

• Jak skutecznie planować i wdrażać projekty związane z Przemysłem 4.0? Czy wymaga to 
diametralnej zmiany w dotychczasowym podejściu do zarządzania? 

• Czy producenci z Polski inwestując w Przemysł 4.0 mogą liczyć na wsparcie finansowe, 
organizacyjne i być atrakcyjniejszym partnerem dla przemysłu motoryzacyjnego w Europie?


