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Zasady firmy GTP Schäfer
 Skupiamy się przede wszystkim na tym, co robimy
najlepiej - na rozwoju, produkcji i dystrybucji egzotermicznych i izolacyjnych systemów zasilających i innych
innowacyjnych produktów, które wspierają naszych
klientów w produkcji wysokiej jakości odlewów.
Dlatego też GTP Schäfer jest dziś jednym z wiodących w
Europie producentów materiałów eksploatacyjnych dla
odlewni. W tym zakresie zawiera się wszystko od zasilaczy odlewów stosowanych w przemyśle maszynow-

ym i transportowym, obudowy napędów, obudowy
mostu napędowego samochodów ciężarowych i elementy do turbin wiatrowych, aż do elementów układu
hamulcowego i bezpieczeństwa. Nasz oferta obejmuje
szeroką gamę różnych zasilaczy, produkowanych
zgodnie z surowymi normami jakości dla różnych
zastosowań. Naszymi odbiorcami są odlewnie żeliwa,
staliwa, aluminium i metali nieżelaznych z automatycznym i ręcznym formowaniem.

Nasi klienci są naszymi kluczowymi
partnerami
 Dzisiaj rozwój innowacyjnych systemów zasilających
jest stale kontynuowany w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Współpraca ta dostarcza odlewnikom
wymiernych korzyści ekonomicznych, w tym mniejszego zużycia energii i metalu w procesie odlewania,
oszczędność czasu podczas wykańczania i poprawę
jakości powierzchni.
W GTP Schäfer działamy również jako konsultanci technologii naszych klientów, dostarczając inteligentnych
rozwiązań rosnących wyzwań związanych z codzien-

nym funkcjonowaniem. W tym obszarze koncentrujemy się na optymalizacji całości procesu produkcji,
począwszy od wyboru indywidualnej technologii do
wydajnej obróbki wykańczającej odlewów.
Jest to integralna część naszej zasady przewodniej:
utrzymanie naszych klientów zawsze w centrum
naszego myślenia oraz uwzględnienie całego procesu produkcyjnego, zapewnienie płynnej integracji
naszych zasilaczy z procesami klienta.
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Zrównoważony rozwój
 W tej dziedzinie zasada stosowana przez GTP Schäfer
stanowi podstawę naszej strategii biznesowej. Opiera
się ona na wartościach i filozofii, które wspólnie tworzą
wartość dodaną dla naszych klientów.
Ta maksyma jest wynikiem tradycji dotyczącej kultury
spółki zorientowanej na zrównoważony rozwój firmy
rodzinnej. Założyciel firmy, Jürgen-Michael Schäfer,
pochodzi z rodziny, która prowadziła już z powodzeniem działalność w przemyśle odlewniczym od dwóch
pokoleń.

Dzisiaj jego dwaj synowie wprowadzają firmę w
następną generację. Jako niezależny i w 100% rodzinny
biznes jesteśmy szczególnie dumni z tego, że jesteśmy w
stanie łączyć wartości takie, jak tradycja, innowacyjność,
efektywność oraz satysfakcja klienta. Dzisiaj nasza firma z siedzibą w Grevenbroichu, położonym centralnie
między Kolonią a Düsseldorfem, zajmuje się produkcją
zasilaczy w systemie trzyzmianowym.

Normy
 Zasady GTP Schäfer mają również duże wpływ dla
nasze własne standardy. Mamy bardzo jasne pomysły
na to, w jaki sposób chcemy rozwijać i produkować
nasze produkty.
Poza maksymalną wydajnością i dopasowaniem do
wymagań naszych klientów, nasze produkty muszą
również spełniać wysokie standardy, które sami
sobie wyznaczyliśmy. Bezwarunkowa niezawodność
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i wyjątkowa jakość to dwa kluczowe czynniki w tym
kontekście. Jednym z naszych głównych celów jest kontynuowanie wytwarzania sprawdzonych produktów,
ulepszonych poprzez praktyczne innowacje i w ten
sposób zapewnienie stałego, dobrze uzasadnionego
i zrównoważonego wzrostu. Nigdy nie zapominamy,
skąd pochodzimy i jak długa była droga do miejsca,
w którym obecnie jesteśmy. Jesteśmy niezależni i tacy
pozostaniemy.
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Funkcjonalna i innowacyjna
technologia zasilania
 - Nasze produkty - zasilacze egzotermiczne i izolacyjne
– są specjalnie stosowane przez odlewnie w celu poprawy jakości odlewów. Poprzez reakcję egzotermiczną
pomiędzy aluminium i tlenem, zasilacz utrzymuje metal
w stanie ciekłym przez dłuższy czas i przesuwa punkt
końca krzepnięcia w nadlew.
Firma GTP Schäfer jest znana z funkcjonalnych i innowacyjnych rozwiązań systemów zasilających. Umożliwiają
one odlewnikom dokładną realizację coraz bardziej

THERMO-Risers ® (TG) 
Są to zasilacze egzotermiczne i izolacyjne z optymalizacją
objętości zasilania do stosowania w maszynowym i
ręcznym formowaniu. Stosując tego typu zasilacze,
odlewnik może zapewnić moduł w zakresie od 0,8 cm
do 8,0 cm. Ten segment produktów jest uzupełniony
szeroką gamą różnych przeponek tak, aby nasze systemy zasilania mogły być idealnie dostosowane do
potrzeb naszych klientów.

Produkty specjalne 
Produkty specjalne, takie jak stopki zasilaczy, rdzenie
Williamsa i specjalne przeponki są dopełnieniem naszej
oferty. W tym obszarze opracowujemy produkty dostosowane do konkretnych zastosowań w oparciu o partnerstwo z naszymi klientami, możliwe do zrealizowania w małych, średnich i dużych seriach produkcyjnych.
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złożonych i wyrafinowanych geometrii odlewu, której
wymagają ich klienci, w najdrobniejszych szczegółach.
Aby to osiągnąć, konieczna jest praca z coraz większym
ciśnieniem zagęszczania linii formierskich. Ciągłe
postępy naszych klientów oraz rozwój ich technologii zmieniają wymagania w stosunku do naszych systemów zasilania. Oznacza to, że ciągły proces innowacji jest nieodzowny.
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Materiały do produkcji zasilaczy
 Oprócz możliwości dostosowania naszych systemów zasilających zgodnie z potrzebami klientów w
zakresie optymalnej geometrii oraz stosowanej technologii, możemy również indywidualnie dostosować
do potrzeb klienta materiały, z których wykonane
są zasilacze. Po stronie spoiwa wybór jest pomiędzy
znormalizowanym szkłem wodnym i zasilaczami
wykonywanymi w systemie cold-box. Inne stoso-

wane standardowo w przemyśle odlewniczym systemy wiązania mogą być stosowane w zależności od
potrzeb. W odniesieniu do właściwości termofizycznych, możemy dostarczyć na życzenie materiały izolacyjne, egzotermiczne lub egzotermiczno-izolacyjne.
W celu ochrony systemu przerobu masy oferujemy
odlewniom mieszanki o obniżonej zawartości fluoru i
praktycznie niezawierające fluoru.

 Otuliny (KX)
W zakresie otulin egzotermicznych/izolacyjnych oferujemy znormalizowany asortyment produktów. Ze
względu na różne materiały zasilaczy dostępna jest
różna geometria przeponek, takie produkty zapewniają
odlewniom szeroką gamę potencjalnych zastosowań.
Oprócz zastosowania do ręcznego formowania, otuliny
mogą być stosowane w formowaniu automatycznym lub
precyzyjnej instalacji.
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Zasilacze punktowe® (PX)
 Te zasilacze zostały zaprojektowane specjalnie
dla trudnych wymagań wysokociśnieniowego formowania na linii. Obejmują samocentrujący się kontur wewnętrzny i umożliwiają punktowe zasilanie
"POINT-exact" newralgicznych miejsc, przy możliwie
najmniejszych pozostałościach.

usytuowanych przy głowicy prasującej, a optymalne
zagęszczanie masy poniżej zasilacza jest zawsze
zapewnione. Dysk ME określa zdefi niowany punkt
zerwania na szyjce zasilacza, który zapewnia bezpieczne usunięcie pozostałości zasilacza nad powierzchnią
odlewu.

Dzięki
naszemu
sprawdzonemu
systemowi
modułowemu, nasze zasilacze mogą być dostosowanie
do indywidualnego zastosowania, geometrii detalu
lub gatunku materiału poprzez dodanie elementów z
naszego bogatego asortymentu akcesoriów. Należą do
nich m.in. egzotermiczne płyty redukcyjne i płaskie
metalowe dyski, które są dostosowane do modułu
zasilaczy. Rozwój dysków ME jako opcja dla naszych
zasilaczy punktowych POINT-Risers® pozwala nam
na oferowanie klientom systemu zasilania, który został
zoptymalizowany pod kątem wszystkich aspektów,
w całym procesie produkcji. Dzięki minimalnemu zapotrzebowaniu na miejsce, nawet w przypadku krytycznych konturów modelu, np. kołnierzy, krzywek
lub grzbietów, zasilacz można precyzyjnie ustawić
na odpowiednim newralgicznym miejscu podczas
planowania układu wlewowego i zasilającego. Dzięki
wysokiej wytrzymałości mechanicznej dysków ME,
nie ma problemu nawet przy wysokich zasilaczach

Zastosowanie naszych zasilaczy punktowych POINTRisers® z dyskami ME umożliwia optymalizację wszystkich obszarów procesu produkcyjnego związanych z
zasilaniem. Zazwyczaj zaczyna się od racjonalnej technologii formowania i kontynuuje poprzez właściwe
zasilanie newralgicznych punktów, a kończy na optymalizacji operacji wykańczania i oczyszczania.
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Systematyczne zarządzanie jakością
 Zapewnianie jakości jest szczególnie ważne w
produkcji masowej. Dla nas zaczyna się to od etapu
wejściowego materiału, na którym dokładnie kontrolujemy wszystkie surowce i półprodukty. W ramach
zintegrowanego zarządzania jakością nasze rutynowe
kontrole obejmują czystość, wielkość cząstek, gęstość
nasypową, jak również skład chemiczny oraz egzotermiczne właściwości materiałów.
Dopiero po przejściu naszej procedury testu
materiałowego surowce i półprodukty są zwalniane do
wejścia procesu produkcyjnego. Proces kontroli jakości
jest poprawiany poprzez strategiczny rozwój naszych
dostawców - jeden z kluczowych celów naszej strategii
biznesowej. Spójny element naszego procesu produkcyjnego to norma DIN ISO 9001, którą stosujemy od
1994 r.
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Konsekwentne przestrzeganie tych wytycznych
wymaga ścisłego systemu kontroli produkcji, który
przejrzyście monitoruje i rejestruje wszystkie istotne kryteria jakości. Tylko poprzez zastosowanie się
do tych wytycznych, można zagwarantować pełną
identyfikowalność w każdej chwili. W ten sposób
można konsekwentnie zagwarantować, że żadne
nieprzetestowane produkty lub produkty, które nie
spełniają norm jakości, nie mogą opuścić zakładu jako
dostawa.
Jest to jeden z głównych powodów, dla których GTP
Schäfer regularnie otrzymuje nagrody od znanych
klientów, takie jak "Klasa A" lub "Preferowany Dostawca" - najwyższa możliwa ocena dla dostawców.
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Wydajność egzotermiczna

Dla poszczególnych receptur obowiązują ustalone
ścisłe granice jakościowe kontrolowane za pomocą
znormalizowanych procedur testowych. Obejmuje to
wykorzystanie znormalizowanych próbek badawczych

w połączeniu z odpowiednio skalibrowanym sprzętem
pomiarowym. Kontrola właściwości egzotermicznych
jest istotnym elementem systemu kontroli jakości
naszego procesu produkcyjnego.

1.140

Temperature in °C

 Wybór rodzaju zasilacza zależy zarówno od sposobu odlewania, jak i od rodzaju odlewu i warunków
określonych przez klienta. Jako producent systemów
zasilania, musimy być w stanie określić i konsekwentnie odtwarzać właściwości egzotermiczne w zakresie produkcji seryjnej i masowej. Tylko w ten sposób
można zapewnić, że nasi klienci mogą osiągać stałe
i procesowo-bezpieczne wyniki. W tym aspekcie
ciągłość jakości stosowanych surowców i skoordynowane interakcja wszystkich parametrów produkcji ma
kluczowe znaczenie.

Burning temperature [ºC]

Time in seconds

Wydajność zasilaczy charakteryzuje się tym, jak długo
można opóźnić krzepnięcie metalu, w celu skompensowania kurczenia się odlewu. Zależnie od modułu
i geometrii odlewu jest wymagana, różna jakość egzotermiczna, egzotermiczno-izolacyjna lub czysto
izolacyjna. W zakresie modułu zasilacza ważne jest
zapewnienie, aby właściwości egzotermiczne materiału
zasilacza były właściwie dobrane. Zasilacze o małym
module stosowane do części odlewanych z odpow-

10

iednio małą ilością newralgicznych miejsc mają inne
wymagania niż te o wysokim module stosowane w
relatywnie dużych odlewach. Właściwości te można
osiągnąć dzięki strategicznemu wykorzystaniu naszych
zasobów surowców.
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Ochrona środowiska, bezpieczeństwo
i higiena pracy
 Dzięki wydajnym procesom i wykorzystaniu
zaawansowanych rozwiązań technologii produkcji,
nie tylko osiągamy zwiększenie wydajności produkcji,
ale także zmniejszenie zasobów oraz emisji i odpadów,
które generujemy. Przyczynia się to do naszego sukcesu
biznesowego, a także chroni środowisko.
Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów zaczyna
się w procesie produkcji. Nasze piece są zasilane
wyłącznie przy użyciu niezanieczyszczonego naturalnego gazu, efektywnie filtrujemy pył powstający
w wyniku naszej produkcji, wykorzystujemy wodę
deszczową do czyszczenia wyposażenia produkcyjnego i zapewniamy 100% sortowanych odpadów i
rozdzielanie materiałów nadających się do recyklingu.
Nasze innowacyjne produkty pomagają zmniejszyć
zużycie materiałów i zwiększają wydajność - z korzyścią
zarówno dla naszych klientów, jak i środowiska natu-

ralnego. Oprócz produktów o zredukowanej zawartości
fluoru lub prawie całkowicie pozbawionych fluoru,
koncentrujemy się na rozwoju systemów zasilających
i materiałach przyjaznych dla środowiska. Wszystkie
te kroki są kontrolowane zgodnie z normą dotyczącą
ochrony środowiska - ISO 14001, w odniesieniu do
której posiadamy certyfikat od 2001 r.
Bezpieczeństwo pracy jest również jedną z głównych
zasad naszej codziennej pracy. Regularnie organizujemy
spotkania dotyczące bezpieczeństwa naszych działań i
współpracujemy ze specjalistami ds. bezpieczeństwa,
aby ciągłe ulepszać środowisko pracy pod względem
ergonomii i bezpieczeństwa. Wspieramy świadomość
bezpieczeństwa naszych pracowników przez wiele lat
poprzez stosowanie zasad bezpieczeństwa oraz regularne seminaria, szkolenia i audyty.
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Obsługa klienta
 Zapewnienie naszym klientom wysokiej jakości
serwisu i doradztwa jest naszym zdaniem jednym z
zasadniczych wymogów dla producenta materiałów
eksploatacyjnych dla odlewni. Od założenia firmy
skupiliśmy się na analizie wyzwań stojących przed naszymi klientami w ścisłej współpracy z nimi i wspólnie
z nimi opracowujemy odpowiednie rozwiązania. Analiza w tej dziedzinie nie może ograniczać się wyłącznie
do systemu zasilania, ale powinna obejmować również
całość technologii odlewania. Ponadto przy projektowaniu układu wlewowego i zasilania należy wziąć
pod uwagę szczególne warunki i wymogi klienta, takie jak proces formowania i system przerobu masy.
Tylko wtedy, gdy wszystkie istotne czynniki zostały
uwzględnione w analizie można osiągnąć optymalny
wynik.
W większości przypadków zadania te można rozwiązać
poprzez wykorzystanie istniejących standardowych
produktów. Jeśli nie jest to możliwe mogą być opracowane w ścisłej współpracy z klientem, w krótkim czasie, produkty specjalne i elastyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, odpowiednie dla małych i
średnich i dużych serii produkcyjnych.
Na życzenie możemy zapewnić pełne zarządzanie
projektem - od etapu zapytania poprzez planowanie,
testowanie i określenie techniki odlewania, aż do produkcji seryjnej. Dzięki temu jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych klientów jako równoprawny partner,
współpracujący jako partner technologiczny od wczesnego stadium projektu, wnoszący w sposób ciągły
wartość dodaną do procesów klienta.
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Poza wspieraniem nowych projektów, asystujemy
również naszym klientom w optymalizacji istniejącej
produkcji odlewów. Tylko pomagając naszym klientom w wytwarzaniu wysokiej jakości elementów odlewanych, w sposób konsekwentny i ekonomiczny,
będziemy w stanie jako dostawca zapewnić sobie ciągły
rozwój naszych długoterminowych relacji z klientami.
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Zoptymalizowana koncepcja logistyczna
 Produkujemy nie tylko innowacyjne produkty wysokiej jakości, ale także gwarantujemy wysoką wydajność
dostaw, przy zachowaniu krótkich terminów realizacji.
W ten sposób jesteśmy zdolni do sprostania rosnącym
wymaganiom stawianym dostępności produktu i
bezpieczeństwu dostaw.
Nasze elastyczne zdolności produkcyjne, na które
składają się wysoce wydajne połączenia małych,
średnich i dużych urządzeń produkcyjnych, pozwalają
nam na realizację małych zamówień tak wydajnie i
niezawodnie, jak w przypadku dużych serii produkcyjnych. Razem z naszymi istniejącymi zapasami

wyrobów gotowych, umożliwia to nam zapewnienie
doskonałej elastyczności dostaw. Ponadto zapewniamy
pewną elastyczność zamówień złożonych w ostatniej
chwili, przy planowaniu obłożenia produkcji.
Dodatkowo możemy połączyć nasze procesy zarządzania
z kontrolą przepływu materiałów u naszych klientów,
aby zapewnić optymalną wymianę informacji. Dzisiaj
jesteśmy w stanie w pełni zintegrować nasze produkty
z zarządzaniem łańcuchem dostaw naszych klientów.
Dla nich oznacza to korzystanie z zalet elastycznej
kontroli produkcji oraz zmniejszenie kosztownych zapasów.
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