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W czwartek 27 września zaproponowano nam zwiedzenie jednej z 8 fabryk: 

Wybrałem firmę ODLEWNIE POLSKIE S.A. w Starachowicach, mieście  położonym 

160 km na północ od Krakowa. Z powodu budowy nowych dróg, ruch drogowy jest 

wyraźnie utrudniony, samochody stoją w korkach, ale stan oddawanych do naszej 

dyspozycji pojazdów był bez zarzutu. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Przyrody i Techniki z Wielkim Piecem o 

wysokości 22 m i pojemności 250 m3 z 1899 r., w którym do 1968 r. wytapiano dziennie 

120 ton surówki. Od tamtego czasu jest on wciąż konserwowany, aby mogło być 

zachowane dziedzictwo przemysłowe i piec ten mógł pełnić ważną rolę obiektu 

muzealnego. 

 

Rys. 1 – Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice. - Wielki Piec 

Elektrownia ze sprężarkami wyposażona w zespół silników dieslowskich wygląda 

wciąż jak nowa. 



 

Rys. 2 - Muzeum Przyrody i Techniki, elektrownia wiatrowa 

 

 

Rys. 3 - Odlewnia w firmie ODLEWNIE POLSKIE S.A. 

Firma ODLEWNIE POLSKIE S.A. jest częścią ogromnego kompleksu budynków z 

czasów komunistycznych, w którym pracowało ponad 2000 osób. Obecnie 

użytkowane są tylko dwa obiekty produkcyjne, w których ponad 300 pracowników 

zapewnia produkcję roczną ok. 20 000 ton elementów odlewów z żeliwa szarego i 80% 

z żeliwa sferoidalnego oraz ADI.  W czerwcu 2018 roku Odlewnia świętowała 25 lat od 

przejścia na nowe zasady funkcjonowania (jako spółka prywatna).  

Inwestycje są tu ogromne i w wielu miejscach widzimy tablice z symbolem UE. 

Odlewnia ta wykorzystuje do symulacji systemy CATIA i ProCAST, nowe urządzenie 

radiograficzne firmy Nikon pozwala prześwietlać i skanować części o grubości 80 mm. 



W nienagannie czystych laboratoriach dwa spektrometry analizują zawartość metali, 

wszystkie zainstalowane urządzenia mają za zadanie śledzenie poziomu jakości 

produkcji w tym mas formierskich. W dwóch halach odlewni jest ponad 1000 

najróżniejszych odlewów do obrabiarek, pojazdów, kolei, konstrukcji budowlanych, 

maszyn rolniczych o masie od 0,5 do 150 kg. 

 

Rys. 4 – Automatyczna linia formierska „Loramendi” w firmie ODLEWNIE POLSKIE S.A. 

Wyposażenie linii: jedna instalacja Loramendi do formowania pionowego ze zmienną 

komorą oraz jedna instalacja do formowania poziomego Heinrich Wagner Sinto, które 

zostaną wkrótce wyposażone w dwa roboty do wkładania płyt i rdzeni, obie linie 

zasilane są z 2 pieców indukcyjnych o wydajności po 7 ton metalu, kolejny 3 piec jest 

w trakcie instalacji.  

 

Rys. 5 - Instalacja formowania odlewów produkcji firmy „Heinrich Wagner Sinto” (HWS) w odlewni 

firmy ODLEWNIE POLSKIE S.A. 



Na miejscu produkowane są też modele z płytami oraz rdzennice. 

Produkcja rdzeni odbywa się głównie z wykorzystaniem technologii zimnej rdzennicy 

na maszynach Laempe, ponieważ większość produkowanych tu odlewów jest 

„rdzeniowanych”. 

Proces gratowania realizowany jest z użyciem 5 maszyn MAUS i dwóch maszyn 

robotów Evolut, zaś od niedawna wykonuje się również obróbkę mechaniczną za 

pomocą obrabiarki w systemie „Fastems” i 3 maszyn Okuma. Średni wskaźnik braków 

wynosi 4,5%.  

Doskonale wentylowana linia malarska „Adal” z robotami poprzedza starannie 

zorganizowany plac wysyłkowy. 

Całe spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze i zakończyło się grillem 

w parku na terenach zielonych zakładu.  

Serdecznie dziękujemy kierownictwu, które towarzyszyło nam przez cały dzień. 

 

 

 Rys. 6 - Spotkanie w odlewni firmy ODLEWNIE POLSKIE S.A. 

Od lewej do prawej: Szef Projektu Piotr Kiełbasa, Dyrektor Biura Zarządu Jacek Wojtan, 

Szef Projektu Paweł Rudnicki, Dyrektor Marketingu Henryk Schmalenberg 
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