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Systemy modułowe 
w przemyśle

Jeszcze do niedawna podstawowym sposobem organizacji 
przestrzeni w miejscu pracy było budowanie stałych 
przepierzeń z kątowników i płyt (np. pilśniowych). Dziś stosuje 
się do tego systemy profili lub rurek aluminiowych.

Systemy modułowe są bardzo uniwersalne – 

można z nich zbudować praktycznie wszystko. 

Na wielu targach wystawcy oferujący tego typu 

sprzęt dla przyciągnięcia uwagi zwiedzających poka-

zują zbudowane z rurek lub profili rowery, pojazdy, 

taczki, itp. Co ciekawe – sama zabudowa stoisk na 

targach także wykonana jest z profili aluminiowych 

i płyt. Jest więc prawdą, że zastosowanie takich sys-

temów ogranicza jedynie wyobraźnia. Poza typowy-

mi zastosowaniami związanymi z oddzielaniem czy 

wydzielaniem stanowisk pracy możliwe jest doraźne 

zbudowanie niewielkiego wózka do transportu 

narzędzi czy półproduktów, schodów, a także mebli 

wyposażonych nawet w szuflady. Rozwiązania takie 

stosuje się także w aplikacjach związanych z auto-

matyką, jako elementy konstrukcyjne przy osłonie 

maszyn, a nawet jako elementy samych maszyn (np. 

przenośników).

Systemy modułowe spotyka się nie tylko w prze-

myśle, ale można je zobaczyć także w sklepach. 

Buduje się z nich regały wystawowe, wieszaki, wy-

grodzenia, lady, stojaki, gabloty. Cały system składa 

się z kombinacji rurek, kształtek oraz odpowiednich 

połączeń.

Profile i rurki
Najpopularniejsze systemy zbudowane są na bazie 

specjalnie ukształtowanych profili aluminiowych 
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lub rurek aluminiowych lub stalowych (zwykle ze 

stali nierdzewnej z połyskiem). Sposób wykonania 

zależy od producenta. W najprostszych konstruk-

cjach mamy do czynienia z rurką lub profilem 

zamkniętym o przekroju kwadratowym. W bardziej 

zaawansowanych modelach profil jest specjalnie 

ukształtowany, aby można było za pomocą specjal-

nych śrub mocować jeden element bezpośrednio 

do drugiego lub z wykorzystaniem specjalnego 

łącznika. Istnieją także elementy uzupełniające 

wykonane np. w postaci specjalnie ożebrowanego 

pół- lub ćwierćwałka lub mające inny kształt. Cechą 

charakterystyczną jest specjalny przekrój mający 

za zadanie właśnie umożliwienie łatwego monta-

żu oraz zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości 

i sztywności konstrukcji.

Rurki mają oczywiście przekrój kołowy, choć 

mogą być wykonane ze specjalnymi wzdłużnymi 

rowkami ułatwiającymi montaż. Profile mogą mieć 

przekrój kwadratowy, prostokątny, trójkątny, w for-

mie litery T (teownika), gwiazdy, kątownika, itp. Jak 

skomplikowane mogą to być kształty może świad-

czyć złożoność budowy aluminiowej ramy okiennej, 

która wykonana jest właśnie z profilu. Oczywiście 

tego typu konstrukcji nie są używane do zabudowy 

modułowej.

Cechą charakterystyczną rurek jest to, że do 

montażu dwóch elementów potrzebna jest odpo-

wiednia złączka w postaci obejmy. Profile o innych 

kształtach mogą być łączone za pośrednictwem 

obejm lub bezpośrednio za pomocą śrub.

Zastosowania wynikające 
z uniwersalności
Bez względu na wybór konstrukcji systemy modu-

łowe są bardzo uniwersalne. Jak mówi Piotr Kranik, 

Menedżer Regionalny w firmie TRILOGIQ: – Systemy 

dzielimy pod względem zastosowań na cztery podstawo-

we grupy: regały przepływowe, supermarkety, stano-

wiska pracy oraz wózki. W praktyce czasami trudno 

zaszeregować konstrukcję do którejś grupy – zdarzają 

się np. stanowiska montażowe na kołach z elementa-

mi regału przepływowego. Podział ten jest tradycyjny 

i wynika głównie z zastosowania systemów modułowych 

w branży automotive. Dzisiaj, wraz z szerzeniem się filo-

zofii Lean, coraz częściej tworzymy projekty dla zupełnie 

nietypowych branż: magazyny kompletacyjne, tekstylia 

czy przemysł spożywczy. System modułowy jest bardzo 

uniwersalny i jego zastosowanie bardzo często ogranicza 

tylko fantazja i inwencja twórców. Systemy modułowe 

są „cichymi bohaterami” linii produkcyjnych. Służą do 

budowy całej otoczki i logistyki wewnętrznej przedsię-

biorstwa. Bardzo często nie zwraca się na nie uwagi, 

ponieważ obsługują wielkie maszyny za miliony.

Grzegorz Jazowski, Prezes Zarządu item Polska 

dodaje: – Profile aluminiowe systemu MB (Budowa Ma-

szyn) wykorzystywane są przede wszystkim w budowie 

konstrukcji nośnych maszyn, obudowach maszyn, w bu-

dowaniu linii produkcyjnych. Praktycznie nie ma branży 

produkcyjnej, w której nasze profile nie są wykorzysty-

wane. Jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania do 

budowy stanowisk pracy, w tym z zakresu ergologistyki. 

Stanowiska montażowe mogą być podnoszone manu-

alnie lub automatycznie. Przy ich budowie pomocnym 

narzędziem jest konfigurator, który umożliwia skonfigu-

rowanie stanowiska dokładnie odpowiadającego naszym 

zapotrzebowaniom. Stół możemy doposażyć w ergono-

miczne krzesła robocze, oświetlenie, narzędzia pracy, 

wyposażenie ESD.

System modułowy składa się z wielu komponen-

tów – profili podstawowych i złączek oraz wszelkiego 

rodzaju elementów uzupełniających (np. zaślepek, 

narożników, stopek z tworzyw, wsporników, itp.). 

Decydując się na zakup zestawu modułowego 

warto pamiętać, że można z nich budować niemal 

wszystkie elementy wyposażenia stanowisk pracy. 

Elementy, z których zbudowano przepierzenia, mogą 

być wykorzystane do budowy np. mebli czy wózków. 

Zalety
Dodatkowymi zaletami systemów modułowych jest 

łatwość budowy. Tradycyjne elementy metalowe 

należy spawać, w przypadku systemów moduło-

wych – skręca się je za pomocą prostych narzędzi. 

Jedyna obróbka to ewentualna konieczność docięcia 

elementów do odpowiednich długości. Dzięki temu 

systemy modułowe są nawet o kilkadziesiąt procent 

tańsze od elementów spawanych.

Zasada skręcanych profili aluminiowych zamiast spa-
wanych kątowników stalowych została pierwotnie opra-
cowana z myślą o budowie maszyn, szybko znalazła 
jednak zastosowanie również w innych dziedzinach. 
Obecnie firma item oferuje, obok systemu moduło-
wego profili aluminiowych, także rozwiązania dla 
ergonomicznych stanowisk pracy oraz system rur i pro-
fili rurowych D30 stosowanych w Lean Production. 
Rozwiązania transportowe i elementy dynamiczne są 
wykorzystywane – zarówno w produkcji manualnej jak 
i zautomatyzowanej.

Grzegorz Jazowski
Prezes Zarządu  
item Polska  

Stosowane w Lean Production 
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Grzegorz Jazowski stwierdza: – Jeżeli projekt ulega 

zmianie, w przypadku systemu modułowego oznacza to 

jedynie użycie dodatkowego łącznika i możemy w dowol-

ny sposób połączyć profile. W rozwiązaniu opartym na 

stali każda zmiana oznacza dodatkowy dość znaczący 

nakład pracy, nie wspominając o problemie odpowied-

niego zaplanowania produkcji. Rozwiązania modułowe 

item w postaci systemu profili aluminiowych i rurek alu-

miniowych niosą za sobą wiele zalet. W przeciwieństwie 

do rozwiązań opartych na stali  profile nie wymagają 

już żadnej obróbki, zatem czasochłonne przygotowanie 

kątowników odpada. Ponadto powstałe konstrukcje są 

dużo lżejsze, a przy tym równie stabilne.

Piotr Kranik dodaje: – Jesteśmy w stanie dostar-

czyć je szybciej, a także od ręki wykonać prototyp 

Zaletą systemów modułowych jest jego uniwersalność 
i podatność na zmianę. Kupując daną konstrukcję 
tak naprawdę nabywamy zestaw komponentów, który 
dzisiaj tworzy stanowisko robocze, a jutro możemy je 
przebudować na dwa wózki. To jest ważny argument, 
ponieważ czasy stałej produkcji wielkoseryjnej już daw-
no minęły. Wystarczy spojrzeć na samochody jakimi 
się poruszamy: nie kupujemy na szczęście przez 25 lat 
tych samych Fiatów 126p. Każdy producent regularnie 
wprowadza nowe modele i liftingi. Dla firm produkują-
cych jakiś komponent jednocześnie dla kilku produ-
centów samochodów oznacza to w praktyce pracę na 
nieustannych przezbrojeniach i przebudowach linii 
produkcyjnych.

Piotr Kranik
Specjalista ds. Sprzedaży
Menedżer Regionalny 
w firmie TRILOGIQ

Zalety systemów modułowych
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i przetestować go. Również poważne zmiany już po 

dostawie – na etapie ustawiania konstrukcji przy 

linii produkcyjnej – nie są żadnym wyzwaniem.

Warto wspomnieć także o łatwości przechowy-

wania części takich systemów – po rozłożeniu na 

elementy pierwsze. Piotr Kranik zaznacza: – Jeśli 

konstrukcja będzie za jakiś czas niepotrzebna można 

ją rozkręcić i w postaci komponentów składować nie 

zajmując zbyt wiele miejsca lub zbudować coś innego 

dla kolejnego wydziału produkcyjnego. Dzisiaj firmy 

potrafią liczyć takie koszty. Spotkałem się wielokrot-

nie z takim cyklem życia tradycyjnych konstrukcji: 

w momencie, kiedy przestaje ona być potrzebna naj-

pierw stoi w miejscu ostatniego użycia, następnie jest 

przestawiana w kąt hali, a za jakiś czas przykrywana 

kolejnymi niepotrzebnymi konstrukcjami. Dopiero kiedy 

upłynie „okres karencji” (co oznacza przeważnie dobre 

kilka miesięcy) ktoś podejmuje decyzję o złomowaniu. 

W przypadku konstrukcji rurkowych jest to prostsze, 

bo nawet jeżeli konstrukcja stanie gdzieś w kącie to 

dość szybko ulega ona rozbiórce w celu odzyskania 

komponentów. 

Warto także podkreślić, że systemy modułowe 

podlegają nieustannym uzupełnieniom o nowe 

elementy. Dobrym przykładem może być firma item, 

która – mimo posiadania ponad 3500 elementów 

profili, rocznie wprowadza kolejnych 100. 

Systemy dla elektroniki
Systemy modułowe chętnie są wykorzystywane 

także w przemyśle elektronicznym. Ze względu na 

specyficzne wymagania systemy takie mogą być 

zbudowane z innych, niż metal, tworzyw. Dzięki 

temu unika się zagrożeń wynikających z pojawiania 

się ładunków elektrostatycznych (ESD).

Systemy takie charakteryzują się z jednej strony 

powolnym uwalnianiem ładunków statycznych przy 

jednoczesnym zachowaniu przewodnictwa izola-

cyjnego. Są one specjalnie zaprojektowane w celu 

wyeliminowania problemu gromadzenia elektrycz-

ności statycznej i przewodności izolacji. Są idealnym 

rozwiązaniem w przypadku produkcji opakowań 

do produktów elektronicznych, urządzeń bezpie-

czeństwa oraz części samochodowych. Skutecznie 

chronią one elementy elektryczne przed uszkodze-

niem, ponieważ ich powierzchnia ma właściwości 

rozpraszające ładunek elektryczny.

Materiały odporne na wyładowania elektrosta-

tyczne mogą być również wykorzystywane poza 

pomieszczeniem ESD w celu zapobiegania jakimkol-

wiek ryzykom elektrycznym lub elektrostatycznym 

grożącym produktom (ciecze i płyny, urządzenia 

elektroniczne, itd.). Rury i złączki ESD zminimalizują 

także ryzyka związane z produkcją mokrej żywności 

i napojów, dystrybucją rozpuszczalników i pracą 

z palnymi substancjami chemicznymi.

Przykładem takich systemów to Leantek i Graphit 

z portfolio Trilogiq oraz systemy rurek aluminiowych 

LPS od item.

Źródło: TRILOGIQ
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Symbolem ESD (ElectroStatic Discharge) oznacza się 
wszelkie urządzenia (głównie elektryczne), które mogą 
być uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne powstałe 
w urządzeniach, ludziach, narzędziach i innych izolato-
rach lub półprzewodnikach. Ładunki elektrostatyczne 
powstają podczas wzajemnego oddziaływania dwóch 
powierzchni (np. but człowieka z podłogą). Człowiek 
również ładuje się ładunkiem elektrostatycznym pod-
czas chodzenia, pracy, czy jazdy samochodem.

Stan naelektryzowania powierzchni/przedmiotu określa się potencjałem elek-
trycznym, którego jednostką jest wolt.

W zależności od materiału z jakiego jest wykonana powierzchnia, napięcia te 
mogą się różnić, orientacyjnie wynoszą:

• chodzenie po dywanie 1500 – 35 000 V,
• chodzenie po podłodze winylowej 250 – 12 000 V,
• praca przy stole 700 – 6000 V,
• odwijanie taśmy samoprzylepnej 9000 – 15 000 V.

Szczególnie czułe na wyładowania elektrostatyczne są:
• układy CMOS,
• układy Transistor-Transistor Logic,
• układy scalone,
• diody laserowe.

Strefa chroniona przed ESD oznaczana "EPA".
Sposoby i warunki ESD określają normy EN 61340-5-1:2009 i EN 61340-5-2:2002.

Źródło: Wikipedia

ESD
Jak kupować?
Dokonując wyboru dostawcy systemu modułowego 

warto zwrócić uwagę na kilka spraw. Przede wszyst-

kim powinien on zapewnić odpowiednią dostępność 

elementów. To nie tylko czas dostawy i stany maga-

zynowe, ale również okres obecności systemu i firmy 

na rynku. Powinno to zapewnić spokojną pracę przez 

następne lata. Ważne też jest wsparcie merytoryczne 

w początkowym etapie wdrożenia – szkolenia z pro-

jektowania i budowania, wykonanie projektów czy 

instrukcji montażu.

Niektóre firmy udostępniają odpowiednie konfi-

guratory na swoich stronach internetowych, a czasa-

mi są to gotowe elementy w standardzie programu 

CAD (biblioteka CAD), które można pobrać i wyko-

rzystać w modelowaniu we własnym zakresie. 

Gdy planuje się zakup elementów, które będą wyko-

rzystane do budowy konstrukcji poddanych obciąże-

niu, należy zwrócić uwagę na wytrzymałość i obciążal-

ność. Elementy z pozoru identyczne (konstrukcyjnie) 

mogą mieć różne właściwości mechaniczne. Przykła-

dem mogą być rurki LPS w systemie Lean Production 

drugiej generacji firmy item. Występują one w różnych 

wersjach, w zależności od przewidywanych obciążeń. 

Łączniki rurek wykonane są z tego samego materiału, 

co pozwala uniknąć luzowania się konstrukcji w prze-

ciwieństwie do rurek stalowych, gdzie pracownik co 

pewien czas musi dokręcać łączniki. 
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Największy wybór profili i rurek aluminiowych dla rozwiązań przemysłowych. Jeszcze spawasz? Zacznij skręcać! 
Dowiedz się więcej o idei, która zrewolucjonizowała świat budowy maszyn i urządazeń.

item. Państwa pomysły są tego warte.®

Przekonaj się i dowiedz się więcej na welcome.item24.pl/mb

Modułowe systemy profili i rurek aluminiowych dla przemysłu.


