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Artykuł sponsorowany

Odlewnia Żeliwa SA 
Zawiercie – 
potencjał wzrostu z linią 
DISA MATCH

„Linia DISA MATCH 24/28 pomogła nam podnieść jakość naszych 
odlewów, zwiększyć wydajność produkcyjną oraz rozpocząć produkcję 
bardziej skomplikowanych odlewów z żeliwa sferoidalnego, a także 
pomogła nam rozszerzyć naszą działalność biznesową o nowe rynki.”

Jarosław Gronowski
Prezes Zarządu 

Odlewnia Żeliwa SA w Zawierciu

Odlewnia Żeliwa SA w Zawierciu posiada długą, pełną 
sukcesów historię. Założona została dokładnie 130 lat temu 
– w 1886 roku – jako mała kuźnia produkująca wyposażenie 
rolnicze oraz narzędzia na potrzeby lokalne. Obecnie jest wio-
dącą fi rmą odlewniczą, produkującą łączniki żeliwne o dużej 
wartości dodanej oraz odlewy maszynowe na potrzeby klientów 
wykonane z żeliwa ciągliwego białego, żeliwa ciągliwego spa-
walnego żeliwa sferoidalnego oraz żeliwa szarego, dla różnych 
gałęzi przemysłu. Odlewnia Żeliwa w Zawierciu jest głównym 
producentem łączników z żeliwa ciągliwego białego w Polsce, 
wytwarzającym ponad 600 wielkości wymiarowych łączników, 
które mają zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowa-
nych,  a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, 
gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych 
itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

Przykładowe odlewy produkowane na linii DISA MATCH 24/28 w Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu

W październiku 2015 roku Odlewnia Żeliwa w Zawierciu  
uruchomiła poziomą linię formierską DISA MATCH 24/28. Celem 
inwestycji było wdrożenie produkcji bardziej skomplikowanych 
odlewów z żeliwa sferoidalnego, osiągnięcie wyższej jakości 
oraz wejście na nowe rynki sprzedaży.

Jakość na pierwszym miejscu
Odlewnia Żeliwa w Zawierciu posiada wysoce zdywersyfi kowaną 

bazę odbiorców, współpracujących z  przemysłem motoryzacyjnym, 
energetycznym, górnictwem, przemysłem maszynowym, budowni-
czym oraz kolejowym, którym dostarcza wysokojakościowe odlewy.

„Nasze standardy i wartości umacniają ogólną dbałość o jakość: 
działalność Odlewni Żeliwa w Zawierciu zbudowana jest na jakości 
dlatego zawsze jest ona  dla nas na pierwszym miejscu. Oznacza to 
również, że trzy nasze linie formierskie DISA muszą pracować dobrze 
i niezawodnie przez cały czas. Dlatego też – kładąc ciągły nacisk na osią-
ganie najwyższego możliwego poziomu jakości – podjęliśmy w ubiegłym 
roku decyzję o wymianie jednej z naszych starszych linii i zastąpieniu jej 
nową linią DISA MATCH. W chwili obecnej odlewnia jest wyposażona 
w 2 linie DISAMATIC 2013 MK3, pracujące równolegle z naszą najnowszą 
linią DISA MATCH 24/28, która pozwoliła nam na podniesienie naszej 
wydajności i efektywności, bez ustępowania w zakresie jakości” – prezes 
zarządu Jarosław Gronowski podsumowuje działalność operacyjną 
polskiej odlewni oraz wybór linii formierskich. 
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Rys. 1. Maszyna formierska DISA MATCH 24/28 podczas 
instalacji w Odlewni Żeliwa S.A. w Zawierciu

Dokładność i stabilność wymiarowa. 
Niezawodność i powtarzalność

Rozwiązanie. Przejście na bardziej efektywną technologię 
płyty modelowej MATCH

Po uruchomieniu w sierpniu 2015 roku linii formierskiej z pozio-
mym podziałem formy DISA MATCH 24/28 rozpoczęcie produkcji 
nastąpiło dwa miesiące później, 19 października. 

„Marka DISA to solidne rozwiązania, a eksperci DISA wspierają je 
tak mocno, jak my wspieramy nasze produkty. Dlatego też, nasze ocze-
kiwania były wysokie przed instalacją nowej linii do formowania, a nasze 
obawy dotyczące przejścia z automatu DISAFORMA 3030 na nowy DISA 
MATCH 24/28 okazały się raczej nieskomplikowanym procesem. Dzięki 
adapterom zaprojektowanym przez DISA, mogąc zastosować istniejące 
w Odlewni omodelowanie przeniesienie produkcji nastąpiło płynnie”, 
mówi Dariusz Drabek Dyrektor ds. Produkcji.

„Również, jeśli chodzi o kwestie nadzoru nad montażem, szkolenia i 
wsparcia, DISA to coś więcej niż tylko dostawca.To jest firma, z którą mamy 
dobre relacje. Podsumowując, zarówno DISA jak i DISA MATCH spełniły 
nasze oczekiwania”, mówi Dariusz Drabek Dyrektor ds. Produkcji.

Wnioski
Potencjał wzrostu i obniżenie kosztów. „Oprócz niezawodności 

i powtarzalności, linia formierska z poziomym podziałem formy DISA 
MATCH 24/28 pozwoliła osiągnąć naszej Odlewni wysoką dokładność i 
stabilność wymiarową oraz wydajność formowania w relacji do wielkości 
formy”, wyjaśnia Dariusz Drabek Dyrektor ds. Produkcji.

„Kolejną korzyścią z posiadania linii DISA MATCH 24/28 jest to, z czego 
już korzystamy – i w dalszym ciągu będziemy korzystać– większy poten-
cjał wzrostu. Ponadto, zdążyliśmy doświadczyć, że zarówno obniżenie 
zużycia energii jak i redukcja kosztów są znaczące, a w związku z tym, że 
szczycimy się postępowaniem według zasady ‘potrójnego E’ – co oznacza 
Ekonomię, Ergonomię i obniżenie-Energii – jesteśmy bardzo zadowoleni 
z korzyści uzyskanych dzięki linii DISA MATCH 24/ 28”, podsumowuje 
Dariusz Drabek Dyrektor ds. Produkcji

Obecnie z trzema liniami DISA oraz po modernizacji w zakresie 
linii poziomej, Odlewnia Żeliwa w Zawierciu spogląda w przyszłość 

Rys. 2. Budynek główny Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu

w celu przedłużenia nie tylko swojej historii, ale również partnerskiej 
współpracy z firmą DISA. 

„Chcemy być najlepszym producentem i jakościowym partnerem dla 
naszych klientów. Dlatego, czy to w naszych wysokiej jakości produktach, 
naszych doświadczonych i wykwalifikowanych pracownikach, w naszej 
szerokiej gamie produktów, a także naszych nowoczesnych, proekolog-
icznych technologiach i zmodernizowanych urządzeniach technicznych, 
jakość pozostaje zawsze na pierwszym miejscu. DISA po prostu robi bardzo 
dobre maszyny formierskie – i co jest oczywiste, są naszym preferowanym 
partnerem w Odlewni Żeliwa”.

Jarosław Gronowski
Prezes Zarządu 

Odlewnia Żeliwa SA w Zawierciu

Odlewnia Żeliwsa SA – Zawiercie
Zakończona sukcesem historia łączników

ODLEWNIA ŻELIWA ZAWIERCIE jest polską odlewnią powstałą 
w 1886 roku. 

Dzisiaj jest to główny producent łączników w Polsce, 
sprzedający swoje produkty zarówno na rynku krajowym, jak 
i zagranicznym.

Kontakt e-mail:  piotr.jankowski@foundrypartner.pl
  biuro@foundrypartner.pl
Kontakt tel.:  +48 507024183
  +48 12 3784043

Wyłączny przedstawiciel DISA w Polsce


