Andrzej Sobaś
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Dokumentacja dorobku projektowego
dla potrzeb przewodu habilitacyjnego
2014

Prezentacja wybranych projektów z lat 2002–2014
2013
Projekt Systemu Informacji Wizualnej dla Parku
Śląskiego
Zespół projektowy: Andrzej Sobaś/ Justyna Kucharczyk/
Agnieszka Nawrocka/ Anna Kmita/ Jadwiga Rataj
Zakres projektu:
Strategia projektu: Anna Kmita/ Justyna Kucharczyk/ Agnieszka Nawrocka/ Jadwiga Rataj/ Andrzej Sobaś
Projekty graficzne: Anna Kmita/ Justyna Kucharczyk/
Agnieszka Nawrocka
Projekty nośników (projekt ogólny, projekty szczegółowe,
projekty wykonawcze): Andrzej Sobaś/ Jadwiga Rataj
Dokumentacja techniczna: Andrzej Sobaś
Prezentacja: Jadwiga Rataj
Projekt ścieżki tematycznej – dendrologicznej
Projekty graficzne – zespół projektowy: Anna Kmita/ Justyna
Kucharczyk/ Agnieszka Nawrocka
Projekty nośników: projekt ogólny, projekty szczegółowe, projekty wykonawcze: Andrzej Sobaś/ Jadwiga Rataj
Dokumentacja techniczna: Andrzej Sobaś
Prezentacja: Jadwiga Rataj
wdrożenie ścieżki dendro 2014
2012
Projekt Systemu monitorowania procesów spawania łukiem elektrycznym z zastosowaniem rejestratora RPS–3
Producent SOMAR S.A. Katowice
Zakres projektu: strategia produktu, projekt formy i konstrukcji elementów obudowy rejestratora, identyfikacja produktu,
oznako wanie pulpitu sterowniczego

Zespół projektowy: Andrzej Sobaś (projekt produktu)/ Anna
Kopaczewska (projekty graficzne)
Data opracowania projektu: 2012
wdrożenie 2012
2011
Projekt obudowy Tokarki podtorowej UGE150N dla firmy Ra famet S.A.
Zakres projektu: Strategia produktów, projekt formy i koncepcji konstrukcji elementów obudowy, projekt pulpitu
sterow niczego, identyfikacja produktu
Projektant: Andrzej Sobaś
2010
Projekt Systemu Informacji Wizualnej dla Akademii
Ekonomicznej w Kato wicach
Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk/ Agnieszka Nawrocka (projekty graficzne)/ Andrzej Sobaś (projekty
nośników)
2009
Projekt Miejskiego Systemu Informacji dla miasta
Zawiercie
Zakres projektu: opracowanie informacji dla potrzeb projektu MSI
Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk/ Anna Kmita/
Andrzej Sobaś we współpracy z grupą socjologów:
dr Ryszard Lenc/ dr Paulina Rojek-Adamek/ mgr Grzegorz
Gawron/ Maciej Wojniak
Projekty nośników MSI: nośniki, tablice ulicowe, numerowe, tury styczne, drogowe, projekty witaczy, projekty

punktów informacyj nych (mały/duży). Projektant: Andrzej
Sobaś
Projekty graficzne: tablice, piktogramy, mapy miast, mapy
dzielnic i schematy z oznaczeniem tras autobusowych
i szlaków i obiektów turystycznych, projekt wykonawczy i lokalizacyjny. Projektanci: Justyna Kucharczyk/ Anna
Kmita
wdrożenie 2010
Projekt Systemu Informacji Wizualnej dla kompleksu
Solpark w Kleszczowie
Zakres projektu: strategia projektu, projekt ogólny,
lokalizacyjny
Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk/ Agnieszka Nawrocka/ Andrzej Sobaś/
Projekty graficzne: tablice, piktogramy, mapy, projekt wykonawcze: autorzy: Justyna Kucharczyk/ Agnieszka Nawrocka
Projekty nośników informacji: tablice oznaczenia miejsca – przyścienne i poprzeczne, projekt naściennych nośników informacji zbiorczej, projekt nośników wolnostojących
wewnętrznych, projekt nośników informacji zewnętrznej
oznaczenia miejsca: projekty: Andrzej Sobaś. Data opracowania projektu: 2009
wdrożenie 2009
Projekt Systemu Informacji Wizualnej dla budynków
Akademii Eko nomicznej A, B, C i N w Katowicach
Opracowanie projektów graficznych: tablic, piktogramów,
schematów budynków, schematu strefy zewnętrznej. Wykonanie projektów lokalizacyjnych. Projekty: Justyna Kucharczyk/
Agnieszka Nawrocka
Projekty nośników informacji : nośnik rozprowadzający w pionach, typ A 45, typ A 60, nośnik rozprowadzający na piętrach
typ B 45, typ B 60, tabliczka naddrzwiowa, tabliczka przy

drzwiowa, tabliczka z numerem sali, tabliczka rozprowadzająca pod sufitem, nośnik oznaczający budynek. Projekty: Andrzej Sobaś
w trakcie wdrożenia
2008
System Oznakowania Wizualnego Euro-Centrum Ligota
Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk (projekty graficzne):
Andrzej Sobaś (projekty nośników informacji)
data opracowania projektu: 2008
wdrożenie 2009
Projekt Systemu Informacji Wizualnej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk (projekty graficzne),
Andrzej Sobaś (projekty nośników informacji)
data opracowania projektu: 2006–2008
Zakres projektu: strategia marki, strategia produktu
– projekt systemu informacji wizualnej dla terminala B
– adaptacja projektu dla potrzeb terminala A
– oznakowanie parkingów, projekty informacji dojazdowej
– opracowanie stref reklam terminali A i B.
wdrożenie: Terminal B – 2007, Terminal A – 2008,
system oznakowania parkingów, 2009
System dystrybutorów paliw
Producent: MMPetro, Żory
Projekt: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2008
wdrożenie 2008

2007
Tokarka FAMOT 200
Producent: DMG/FAMOT
Projekt: Andrzej Sobaś, data opracowania projektu: 2007
Tokarka KOLTECH 650SH
Producent: Koltech
Projekt: Andrzej Sobaś, data opracowania projektu: 2009
wdrożenie 2009
Logo konkursu „Ślaska Rzecz”
Zespół projektowy: Ania Kmita/ Justyna Kucharczyk/ Andrzej
Sobaś. Data opracowania projektu: 2007, wdrożenie 2007
System Identyfikacji firmy GeoGlobe Polska
Projekt logo, akcydensy.
Zespół projektowy: Andrzej Sobaś/ Justyna Kucharczyk
wdrożenie 2007
Tokarka podtorowa TUU 1250, Koltech Sp. z o.o.
Racibórz
Zakres projektu: strategia produktu, projekt formy i koncepcji konstrukcji elementów obudowy, projekt pulpitu
sterowniczego.
Projekt: Andrzej Sobaś, data opracowania projektu: 2007
wdrożenie 2008
2006
Kabina opalająca, Beeker
Projekt: Andrzej Sobaś, data opracowania projektu: 2006
wdrożenie 2007

Tokarka podtorowa dla metra w Sztokholmie
TUP650H Producent: Koltech
Projekt: Andrzej Sobaś, data opracowania projektu: 2006
wdrożenie 2006
2003
Projekt obudowy serwera telekomunikacyjnego O&S
Projekt: Andrzej Sobaś data opracowania projektu: 2003
wdrożenie 2003
2002–2004
Projekt serii wózków widłowych ZREMB Gliwice S.A.
Autor: Andrzej Sobaś, data opracowania projektu:
2002–2004,
Wózek GPW-2011 – o udźwigu 2 ton, 2002, wdrożenie
Wózek GPW-2511 – o udźwigu 2,5 t. 2002, wdrożenie
Wózek GPW-3011 – o udźwigu 3 t. 2002, wdrożenie
Wózek GPW-1611 – o udźwigu 1,6 t. 2004, wdrożenie

ZREMB S.A. Seria wózków widłowych ZREMB S.A. Gliwice
Projekty:
GPW-2011 – o udźwigu 2.0 t., 2002, wdrożenie 2002
GPW-2511 – o udźwigu 2,5 t. 2002, wdrożenie 2002
GPW-3011 – o udźwigu 3.0 t. 2002, wdrożenie 2002
GPW-1611 – o udźwigu 1,6 t. 2004, wdrożenie 2004
producent: Zremb S.A. Gliwice
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2002–2004
status projektu: wdrożenie, produkcja w latach 2002–2007
zakres projektu:
→→ strategia produktów, koncepcja ogólna serii wózków
widłowych
→→ koncepcja szczegółowa formy i konstrukcji
→→ elementów karoserii ww serii wózków:
→→ rama: modernizacja ramy – (kostrukcja nośna, zbior niki
paliwa, projekt stopnia do wchodzenia i wycho dzenia),
przeciwwaga, ( mieszcząca pierwotnie usytu owany na
zewnątrz układ wydechowy),
→→ osłona silnika ( konstrukcja nośna dla fotela, osłona dżwigni biegów (powierzchnia odkładkowa) daszek – konstrukcja z kanałami wentylacyjnymi, osłona daszka, wielofunkcyjna osłona pulpitu (przód )
nagrody/wyróżnienia:
Wózek widłowy Zremb S.A. uznany w ogólnopolskim plebiscycie magazynu 2+3D, za jeden z 10 najlepszych projektów
ostatnich 5 lat, 2006

Opis projektu:
kontekst rynkowy
Gliwickie Przedsiębiorstwo Urządzeń Transportowych
było w tym czasie jednym z dwóch polskich przedsiębiorstw
produkujących wózki widłowe. Firma oferowała rodzinę
wózków o ciężarze podnoszenia od 1,6 tony do 8 ton. Zakład
posiadał certyfikaty ISO 2001: 9001.
Po 1989 roku nastąpiło otwarcie polskiego rynku w wyniku czego firma zdana była na nierówną walkę ze światowymi
potentatami w produkcji wózków widłowych: Still, Toyota,
Jungheinrich, Linde, Nissan i innymi oraz importem używanych wózków. Sytuacja spowodowała spadek sprzedaży wózków widłowych ZREMB SA i zmusiła zakład do podjęcia próby modernizacji produktów.
Wózki widłowe, składają się z wielu typowych podzespołów. Układy napędowe (silniki), hydrauliczne, elektryczne,
fotele, koła, kolumny kierownicy itd produkują specjalistyczne firmy. Każdy z nich może być wyposażony w dodatkowy
osprzęt: różnego typu maszty, lemiesze itp. Maszt i widły
były produkowane przez Zremb SA w Gliwicach.
Zremb produkował (sprzedawał) w tym czasie ok. 200 szt
rocznie.
Wózki serii nGPW były produkowane od 2002–2007 roku.
analiza
Szczegółowo analizowane były funkcje maszyny, przebieg
procesu pracy oraz czynniki wpływające na komfort pracy
operatora.
Analiza ergonomiczna obejmowała ocenę komfortu pracy np.
komfort wsiadania/wysiadania, procesu pracy, analizę pola
widzenia, ocenę hałasu, drgań oraz innych czynników wpływających na komfort pracy.

Wykonana została analiza rozwiązań konkurencji (otoczenia rynkowego) również pod względem semantycznym /języka formy/.
założenia projektowe
Jako pierwszy został opracowany i wdrożony wózek widłowy
z silnikiem Diesla o udźwigu 2 ton o symbolu GPW-2011D.
Dla potrzeb pracy w halach wózek może być wyposażany instalacją gazową. Maszyna w tej wersji waży 3,5 tony i podnosi dwutonowe ładunki na wysokość do 4,5 metra. Całość,
przy zaledwie dwumetrowej długości (bez wideł) z obciążeniem waży 5,5 tony! Daszek musi wytrzymać obciążenie
równe ciężarowi, który podnosi – czyli dwie tony (wymogi
norm). Priorytetem była maksymalna funkcjonalność, prostota i przyjazny wizerunek, niezawodność, bezpieczeństwo
przy minimalnych kosztach wdrożenia. Wizerunek podnośnika miał być mniej kojarzony z maszyną, a raczej z sympatycznym pojazdem. Chodziło o formę odczytywaną jako
logiczny układ konstrukcyjny i aby obsługa podnośnika wydawała się łatwa i oczywista. Przyjęte rozwiązania powinny
tworzyć spójny charakter wszystkich produktów serii.
rozwiązanie
Zastosowane rozwiąznia elementów pojazdu były zdeterminowane wymogami komfortu użytkowania, bezpieczeństwa,
technologii wykonania z uwzględnieniem obowiązujących
norm. Podstawowe projekty (w latach 2001 /2002) realizowane były komputerowo z wykorzystaniem oprogramowania SoliWorks v.2001. Bez komputerów ten projekt nie mógłby powstać. Przeciwwaga musiała w tej wersji wózka ważyć
1350 kg. Kształtowanie jej formy musiało się odbywać pod
ścisłą kontrolą jej masy. Przeliczanie masy w tradycyjny sposób nie wchodziło w grę. Komputerowa symulacja ruchu kół
pozwalała precyzyjnie kontrolować przestrzenie umożliwiając alokację materiału. Ukształtowanie kanału wydechowego

ku górze pozwoliło obniżyć środkek ciężkości wózka oraz
umieścić układ wydechowy wewnątrz przeciwwagi co
zwiększyło pole obserwacji operatora i zmniejszyło hałas.
Pozbawienie „obudowy” jakichkolwiek wystających elementów, zaokrąglenie tyłu, miękka faktura przeciwwagi, pełniącej funkcje zderzaka, są komunikatem: „to urządzenie jest
bezpieczne”. Żółta barwa pojazdu, z jednej strony sugeruje, że to trochę duża zabawka, a z drugiej ostrzega – to jednak jest poruszający się ciężki pojazd, który, mimo że przyjazny, może okazać się niebezpieczny. Dzięki wykorzystaniu
technologii „Rapid Prototyping” możliwe było zastosowanie
szybkich metod modelowania przeciwwagi w piance poliuretanowej. Pozwoliło to na sprawdzenie koncepcji w skali 1:1
oraz wykonanie form do produkcji elementów termoformowanych. Przestrzeń „karoserii” została ukształtowana tak,
aby można było wygodnie dostać się do wnętrza pojazdu
oraz zapewnić jak najwięcej miejsca wewnątrz kabiny. Opracowane zostały rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo
i komfort pracy operatora – przeszklone zadaszenie, miejsce na dokumenty, pojemnik na napoje. Barierą we wpółpracy z firmą ZREMB stanowił brak sprzętu i oprogramowania komputerowego CAD/CAM na początku współpracy. Do
tej pory dokumentacja techniczna wózka była wykreślana na
kalce a masę przeciwwagi obliczano przy pomocy kalkulatora. W 2002 roku Firma ZREMB S.A. zainwestowała w system komputerowy oraz oprogramowanie CAD/CAM i samodzielnie modernizowała produkowane przez siebie wyroby.
Pierwszy wózek został wyprodukowany po czterech miesiącach od zakończenia projektu. Od 2002 roku powstały wózki
widłowe GPW-1611 – o udźwigu 1,6 t., GPW-2011 o udźwigu
2 ton, GPW-2511 – o udźwigu 2,5 t. GPW-3011 – o udźwigu 3
t. Wszystkie produkowane są w wersji diesel i na gaz. Poza
serią pozostawały wózki cztero i ośmiotonowe.

efekty
W zakresie budowania pozytywnego wizerunku produktu
(ID):
→→ stworzenie przyjaznego wizerunku nowej serii produktów
→→ szeroka promocja serii produktów poprzez liczne publikacje, wystawy, wyróżnienia
W zakresie zwiększenia konkurencyjności produktu
→→ zahamowanie spadku sprzedaży
→→ skrócenie czasu wdrożenia dzięki zastosowaniu technologii kompu terowego systemu projektowania i produkcji
Solid Works
Poprawa własności użytkowych i technicznych
→→ zmniejszenie promienia skrętu o 2 cm
→→ obniżenie środka ciężkości wózków
→→ poprawa jakości wykonania poprzez zastosowanie technologii kom puterowego systemu projektowania i produkcji Solid Works
Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy/zachowanie norm
obsługi i bezpieczeństwa pracy/ optymalizacji źródeł uciążliwości śro dowiska pracy
→→ zwiększenie komfortu wsiadania/ wysiadania/ komfortu
pracy/
→→ zwiększenie pola widzenia do tyłu poprzez wyeliminowanie układu wydechowego z pola widzenia
→→ zmniejszenie hałasu poprzez ukrycie układu wydechowego, pier wotnie znajdującego się na zewnątrz, wewnątrz
przeciwwagi

→→ analiza ergonomiczna
→→ modelowanie projektu w skali 1:1 w techn logi CNC z wykorzystaniem
oprogramowania komputerowego Solid Works (wersja 2001), 2002
→→ modelowanie projektu wózka GPW 2011 w oprogramowaniu Solid
Works w 2001

Wózek widłowy ZREMB SA, 2002
GPW 2011G, produkt, foto: Janusz Pindel

↓ Wózek widłowy ZREMB SA, 2002 GPW 3011G
foto: Janusz Pindel

Wózek widłowy ZREMB SA, 2002
GPW 2511D

ZREMB S.A. wybrane publikacje i wystawy związane z projektem:
publikacje
2011
→→ „Design“,http://www.innowacyjny-dizajn.pl/articles/
view/1 październik 2011
2009
→→ Design in Poland after 2000, Michał Stefanowski, http://
www. poland – israel.org/en/?lang=en&id=164
→→ Ikony kultury, Kongres Kultury Polskiej, http://www.kongreskultury.pl/ title,pid,24,oid,297,field,9,fieldval,223.
html
2007
→→ O wzornictwie przemysłowym – definicje, procedury, korzyści, P.Balcerzak, G.Niwiński, M.Stefanowski, W.Wybieralski, ASP Warszawa, 2007, ISBN 978-83-87321-34-6
→→ Tygodnik Polityka 7/2007 „fotel z waty” ( wózek widłowy )
→→ Ogólnopolski kwartalnik projektowy 2+3D, nr 20/ 2006
„20 najlepszych projektów z ostatnich 5 lat” ISSN
1642-7602
→→ Produktywność i innowacje 2/2006, Wzornictwo przemysłowe – ogranicze nia i możliwości, Janusz Konaszewski,
ISSN 1734-9834
2006
→→ Polish Design Now, Catalogue 2006, s 83, ISBN 978-8360263 – 906 Pro Design PL Foundation, Instytut Adama
Mickiewicza
→→ Publikacja Konferencji „Wzornictwo, Kultura, Gospodarka”, Warszawa, styczeń 2006 ISBN 83-901115-3-5
2005
→→ Magazyn Przedsiębiorczość i Design „i” nr 2, grudzień
2005 „Parę ton designu” ISSN 1734-8404

2004
→→ Ogólnopolski kwartalnik projektowy 2+3D, 2004 nr
12 s. 50–53, „To da się zrobić zawód projektant” ISSN
1642-7602
→→ Ogólnopolski kwartalnik projektowy 2+3D, 2003 nr 8 s
76, „Plusy i minusy polskiego dizajnu” ISSN 1642-7602
→→ Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach nr 24/2004 Wzornictwo w ASP
w Katowicach, s 13–20, ISBN 83-917224-7-3
2002
→→ Wózki widłowe z Katowic: http://www.rzeczy.art.pl/?id=show&no =0085&pg=1
→→ Prezentacja projektów w katalogach, materiałach reklamowo – informacyjnych ZREMB S.A.
→→ Materiały promocyjne miasta Katowice, prezentacja
projektu,
Wystawy:
→→ Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Wystawa Wzornictwa na Śląsku, Cieszyn 2005, prezentacja
wózka widłowego ZREMB GPW-2011.
→→ Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Wystawa Narzędzia, Cieszyn 2005, prezentacja serii wózków
widło wych ZREMB GPW-2011.
→→ 74 Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych, 17 – 20 czerwca, Poznań, 2002 Prototyp wózka widłowego nowej serii „11” GPW-2011 „ZREMB” Gliwice;
→→ Targi TAROPAK Poznań, 2002 – prezentacja prototypów
wóz ków widłowych nowej nowej serii „11” GPW-2011
„ZREMB Gliwi ce” o udźwigu 2t., GPW-2511 – o udźwigu
2,5t. GPW-3011 – o udźwigu 3t.

Kwartalnik 2+3D nr 20 (III/2006)
s. 39 ISSN 1642-7602
Wózek widłowy Zremb S.A. uznany w ogólnopolskim plebiscycie magazynu
2+3D, za jeden z 10 najlepszych projektów produktów ostatnich 5 lat, 2006

Magazyn Przedsiębiorczość i Design „i” nr 2, s. 7–9,
grudzień 2005, „Parę ton designu” ISSN 1734-8404

Katalog konferencji wzornictwo-kultura i gospodarka,
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, s. 63 2006, ISBN
83-901115-3-5

Kwartalnik 2+3D nr 12 (III/2004)
„To da się zrobić zawód projektant”
s. 50–53

O wzornictwie przemysłowym –
definicje, procedury, korzyści
P. Balcerzak, G. Niwiński, M.
Stefanowski, W. Wybieralski, ASP Warszawa, 2007, ISBN
978-83-87321-34-6

Wystawa „Śląski dizajn”, wystawa „Narzędzia”, prezentacja wózka
widłowego ZREMB GPW2011 D.

Katalog firmowy ZREMB SA

Strona internetowa Ikony kultury, Kongres Kultury Polskiej,
http://www.kongreskultury.pl/title,pid,24,oid,297,field,9,fieldval,223.html

Strona internetowa ZREMB SA
http://www.zremb.com.pl/

Wystawa Design Pl, Warszawa, 2008

Tygodnik Polityka 7/2007
„fotel z waty” (wózek widłowy)

strona internetowa
Wózki widłowe z Katowic:
http://www.rzeczy.art.pl/?id=show&no=0085&pg=1

strona internetowa „Design Week Mińsk”,
30.04–03.05 2012

Publikacja „Design Week Mińsk”,
30.04-03.05 2012

Produktywność i innowacje 2/2006,
Wzornictwo przemysłowe – ograniczenia
i możliwości, Janusz Konaszewski.

Polish Design Now, Catalogue 2006,
Pro Design PL Foundation, Instytut
Adama Mickiewicza

KOLTECH Tokarka podtorowa TUP 650H
Projekt dla metra w Sztokholmie

Opis projektu

producent: Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe
Koltech Sp. z o.o. Racibórz
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2006

kontekst gospodarczy

status projektu:
→→ SL Infrateknik AB (metro) Sztokholm, Szwecja,2006
→→ Almaty Metro, Kazachstan, 2011
→→ Metro Beijing Ch.R.L, Linia Daxing, 2010
→→ Metro Beijing Linia 8, Ch.R.L. , 2013
→→ Metro, Taouyan Tajwan, 2013
→→ Elektriraudtee Ltd, Tallin, Estonia, 2013
→→ Compania Metro Sao Paulo, Sao Paulo, Brazylia, 2013
→→ Metro Zhengzhou Line 1, Ch.R.L., 2013
Produkcja w ramach Joint Venture Company QINGHAI HUADING KOLTECH MACHINE TOOLS CO. LTD
CHINY, Xinning Qinghai
zakres projektu:
Strategia serii produktów, projekt formy i koncepcji konstrukcji elementów obudowy, projekt pulpitu sterowniczego
nagrody, wyróżnienia:
projekt nominowany do nagrody „Śląska Rzecz”2006

Rozwój motoryzacji i związane z tym uciążliwości (zanieczyszczenie atmosfery oraz wydłużający się czas transportu) sprawiają, że wzrasta zainteresowanie wprowadzeniem
ekologicznie przyjaznych sposobów transportu. Dotyczy to
głównie rozwoju miejskich sieci komunikacji szynowej, tj.
metra, kolei miejskich, szybkich koleji oraz transportu tramwajowego. Główną przewagą tych środków komunikacji,
w sensie aspektów ekologicznych, nad transportem samochodowym jest brak emisji spalin oraz wysoka sprawność.
Zestawy kołowe, wykorzystywane w pojazdach szynowych
ulegają zużyciu w trakcie eksploatacji. Koła powinny być
reprofilowane w odstępach średniego przebiegu pojazdu
w granicach 20÷25 tyś. km (w zależności od warunków eksploatacji) tj. czyli co 2–3 miesiące.
Tokarki podtorowe, realizujące te zadania, przeprowadzają
zarówno pomiar jak i obróbkę mechaniczną w jednej operacji technologicznej, i co ważniejsze bez konieczności demontażu zestawu kołowego z pojazdu szynowego. Tym samym
maksymalnie skrócają czasu przestoju pojazdu.
projekt
„Podstawową trudnością, związaną z pracami projektowymi obudowy było to, że część z osłon oraz element docisku
to części ruchome, zmieniające swoje położenie w procesie
pracy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne elementów
obudowy np. konstrukcja drzwi stanowią oryginalne systemowe rozwiązania techniczne, wyznaczające nowy standard
produkcji elementów obudów, wykonanych w technologii
gięcia blachy oraz łatwego i dyskretnego montażu elementów przy pomocy śrub. Przyjęte rozwiązania dają początek nowego standardu w produkcji obrabiarek podtorowych.

Konstrukcja obrabiarki została zaprojektowana w systemie
CATIA a projekt obudowy w systemie SolidWorks.”
założone cele i uzyskane efekty:
W zakresie budowania pozytywnego wizerunku produktu /
marki:
→→ stworzenie przyjaznego, nowoczesnego, ponadczasowego, spójnego wizerunku produktów
→→ rozpoznawalność wizerunku produktów
→→ wywołanie zaufania do produktów firmy
→→ uzyskanie dobrej opinii użytkowników o produktach
i usługach
→→ poprawa estetyki
→→ promocja poprzez publikacje, wystawy, nagrody
W zakresie zwiększenia konkurencyjności produktu
→→ skrócenie czasu wdrożenia dzięki zastosowaniu technologii komputerowego systemu projektowania i produkcji Solid Works
→→ obniżenie kosztów wytwarzania obudowy
→→ oryginalne rozwiązania projektowe /dyskretny montaż
elementów z blach/
Poprawa własności użytkowych i technicznych
→→ poprawa jakości wykonania poprzez zastosowanie technologii komputerowego systemu projektowania i produkcji Solid Works
→→ łatwość czyszczenia i utrzymania w czystości
→→ łatwość montażu/demontażu osłon w celach serwisowych
Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy
→→ zwiększenie komfortu serwisu maszyny
→→ zwiększenie komfortu obserwacji procesu pracy
→→ zwiększenie komfortu czyszczenia maszyny z wiórów
→→ zwiększenie komfortu obsługi pulpitów sterowniczych

nominacja do
nagrody głównej konkursu
Śląska Rzecz 2006

Katalog konkursu ↗
„Śląska Rzecz 2006”, 2007

Władysław Rychły, Prezes Zarządu Koltech +2007

2007, wystawa pokonkursowa „Ślaska Rzecz” 2006, Zamek Cieszyn

Montaż tokarki w zakładzie Koltech w Raciborzu

Katalog firmy Koltech

↑ Tokarka TUP 650SH, Aeroexpress , Moskwa, Rosja, 2013
← Tokarka TUP 650H w Pekinie, Chiny – produkcja w ramach Joint Venture Company
QINGHAI HUADING KOLTECH MACHINE TOOLS CO. LTD, CHINY, Xinning Qinghai

strona internetowa Koltech http://www.koltech.com.pl/pl/

↑ 2008, Stoisko InnoTrans Berlin, Tokarki Koltech Racibórz
Katalog firmowy Koltech →

KOLTECH Tokarka podtorowa TUP 650SH
producent: Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe
Koltech Sp. z o.o. Racibórz
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2009
status projektu: wdrożenie
→→ POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Lubin, Polska, 2009
→→ Aeroexpress , Moskwa, Rosja, 2013
zakres projektu:
→→ Strategia produktu, projekt formy i konstrukcji ele mentów obudowy, projekt pulpitu sterowniczego
→→ Konstrukcja obrabiarki została zaprojektowana w systemie CATIA a projekt obudowy w systemie SolidWorks.

↑ Tokarka TUP 650 SH, Lublin

Opis projektu:
Tokarki podtorowe TUP 650, TUP 650 H, TUP 650 SH są
przeznaczone do regeneracji profilu kół różnego rodzaju pojazdów szynowych. TUP 650SH ma zastosowanie dla pojazdów kolei, gdzie nacisk na oś nie przekracza 30 000 daN.
Modele TUP 650/H/SH, biorąc pod uwagę różne konstrukcje
pojazdów szynowych i ich wózków, mogą być przystosowane
do trzech rodzajów mocowań:
→→ w kłach (w przypadku dostępu do nakiełków osi) i/ lub na
wewnętrznych podporach maźnic – TUP 650,
→→ w zewnętrznych i/ lub wewnętrznych podporach maźnic
– TUP 650H,
→→ w zewnętrznych podporach maźnic – TUP 650SH.
Podstawowym problemem było zachowanie spójności serii
maszyn produkowanych przez Koltech, mimo różnic związanych z zastosowaniem różnych rozwiązań mocowań.

↑ Targi TRAKO, Gdańsk, 2013

Tokarka TUP1250 SH, projekt
w systemie SolidWorks

Analiza ergonomiczna dla potrzeb lokalizacji pulpitu i podestu

Tokarka TUP 650 SH, produkcja Koltech Racibrz –

Tokarka TUP 650 SH, projekt

Usytuowanie maszyny w fundamencie – projekt w systemie Catia

Tokarka TUP1250 SH, projekt
w systemie SolidWorks

KOLTECH Tokarka zestawów kołowych TUU 1250
projekt: producent: Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe
Koltech Sp. z o.o. Racibórz
autor: Andrzej Sobaś
aplikacje graficzne: Anna Kmita, Justyna Kucharczyk
data opracowania projektu: 2007
status projektu: wdrożenia
→→ PESA SA, Bydgoszcz, Polska, 2008
→→ Koleje TULOMSAS, Eskisehir, Turcja, 2012
→→ WISAG Produktionsservice GmbH NL Brieske, Niemcy, 2012
→→ TRAKCIA AD 7454 Samuil, Bułgaria
→→ CKS Metro – Tayouan Tajwan, 2013
zakres projektu:
Strategia produktu, projekt formy i koncepcji konstrukcji elementów obudowy, projekt pulpitu sterowniczego. Konstrukcja
obrabiarki została zaprojektowana w systemie CATIA a projekt
obudowy w systemie SolidWorks.
Opis projektu:
Tokarka zestawów kołowych. Obudowa typu „kiosk”. Podstawowym problemem projektowym było rozwiązanie bramy obrabiarki tak aby umożliwić bezpieczne wprowadzanie zestawów kołowych do maszyny z poziomu podłogi hali oraz zapewnienie
komfortu obserwacji przestrzeni pracy. Obserwacja przestrzeni
pracy odbywa się dodatkowo z pulpitu sterowania wyposażonego w wyświetlacze obrazu z dwóch kamer przekazujących obraz
z przestrzeni roboczej maszyny. Ze względu na duży ciężar drzwi
o szerokości 1600 mm każde oraz ciężar wzmocnionych szyb,
wykorzystanych do osłony powierzchni obserwacji, wysokość
szyb została ograniczona do niezbędnego minimum. Przestrzeń
obserwacji została precyzyjnie wyznaczona na podstawie analizy pola widzenia. Ten charakterystyczny element maszyny stał
się jej znakiem rozpoznawczym. To rozwiązanie znalazło swoich
naśladowców między innymi w obrabiarkach firmy Rafamet.

Tokarka zestawów kołowych TUU 1250 wizualizacja

widok części naziemnej maszyny z przodu

analiza ergonomiczna pola widzenia

widok maszyny w fundamencie

produkcja elementów obudowy

nominacja do
nagrody głównej konkursu
Śląska Rzecz 2008

Katalog firmowy Koltech

↑strona internetowa Koltech
http://www.koltech.com.pl/pl/
strona internetowa
Kongresu kultury Polskiej
http://www.kongreskultury.pl/title,pid,24,oid,297,field,9,fieldval,223.
html

←
Stoisko InnoTrans Berlin
Tokarki Koltech Racibórz, 2008

RAFAMET SA Tokarka podtorowa UGE_150N
projekt: producent: Rafamet S.A. Kuźnia Raciborska
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2011
status projektu: projekt
Podczas prac projektowych doszło do równoczesnego opracowywania przez biuro konstrukcyjne Rafametu wariantu
obudowy maszyny wykorzystującej cechy nowego projektu
bez mojej wiedzy. Współpraca została przerwana. Wkrótce
po tym incydencie konstruktor Rafametu został zwolniony.
zakres projektu:
→→ Strategia produktów, projekt formy i koncepcji kon strukcji elementów obudowy, projekt pulpitu sterow niczego.
→→ Konstrukcja obrabiarki została zaprojektowana w systemie EdgeCam projekt obudowy w systemie SolidWorks.

opis funkcji
Tokarka podtorowa UGE 150 N jest dwu suportową sterowaną numerycznie tokarką specjalną, przeznaczoną do obróbki
(regeneracji) profili kół jezdnych zestawów pojazdów trakcji
szynowej. Jej zasadniczym przeznaczeniem jest profilowanie
kół ciężkich pojazdów szynowych, bez konieczności demontażu zestawów kołowych z pojazdu. Zapewnia to radykalne
skrócenie czasu wyłączenia pojazdu z ruchu, przez co znacznie wzrasta efektywność jego ekspoloatacji.
Opis projektu:
Forma i konstrukcja elementów obudowy wznika z potrzeb
związanych z komfortem obsługi maszyny oraz prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego:
1. ruchome elementy obudowy musiały umożliwić przejazd
pojadu szynowego nad maszyną a następnie po dostosowaniu się maszyny do pozycji roboczej zapewnić:
2. osłonięcie mechanizmów tokarki przed wiórami powstającymi podczas obróbki skrawaniem kół kolejowych.
3. zapewnienie odpowiedniego odprowadzania wiórów podczas pracy maszyny
4. łatwego czyszczenia maszyny z wiórów
5. łatwego dostępu do podzespołów maszyny
6. komfortowej obsługi pulpitu sterowniczego z zapewnieniem komfortu obserwacji zmian stanu maszyny
7. uwzględnienia aspektów użytkowych, technicznych, ekonomicznych oraz związanych z identyfikacją produktu
oraz marki.

Tokarka podtorowa UGE_150N wizualizacja

analiza antropometryczna związana z wysokościoą
podestu oraz analiza pola widzenia związana z lokalizacją pulpitu sterowniczego

po prawej – powyżej:
osłony opuszczone
poniżej:
osłony uniesione

Tokarka podtorowa UGE_150N wizualizacja

DMG/FAMOT
Tokarka DMG/FAMOT 200, 2006
producent: DMG/Famot (obecnie DMG MORI SEIKI)
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2006
status projektu: projekt
zakres projektu:
Strategia produktu, projekt obudowy dla serii freza rek
DMG/FAMOT
Opis projektu:
Wersja ekonomiczna obudowy obrabiarki sterowanej numerycznie (CNC) dla koncernu DMG. Celem było opracowanie stylistyki spónej ze stylistyką koncernu DMG ale dla produktów ekonomicznych. Obrabiarka została zaprojektowana
w systemie ProEngineer a projekt obudowy w systemie SolidWorks. W projekcie kluczową rolę odgrywa maksymalne
uproszczenie konstrukcji obudowy przy zachowaniu maksymalnego komfortu obsługi obrabiarki oraz podkreślenie wysokiej jakości produktów DMG.

Tokarka DMG/FAMOT 200, 2006, wizualizacja produktu

MMPetro System dystrybutorów paliw
producent: MMPetro, Żory
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2008
status projektu: wdrożenie
zakres projektu:
Strategia systemu produktów, projekt formy i kon cepcji konstrukcji elementów modułowego systemu dystrybutorów
paliw.
– Koncepcja systemu modułów/moduły węży/ moduły
pomp/ moduły wyświetlacza/
– uwzględnienie wariantów rozwoju modułu wyświetlacza /
moduł z czytnikiem kart/ moduł multimedialny/
Konstrukcja została zaprojektowana w systemie SolidWorks.
Opis projektu:
Urządzenia wyposażone są w moduły hydrauliczne do wydawania tradycyjnych paliw: benzyny, oleju napędowego, BIO
100. Elementy obudowy wykonane są z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo/ z blachy stalowej malowanej proszkowo lub blachy nierdzewnej (opcje); stanowiska mogą być
wykonane w wersji jedno lub dwustronnej.
System umozliwia wydawanie maksymalnie 4 gatunków paliw tradycyjnych z uzyciem maksymalnie 8 węży
wypływowych.
Podstawowym założeniem projektu była unifikacja i maksymalne uproszczenie konstrukcji elementów systemu. Podstwowym kryterium oceny projektu/produktu była cena.

System dystrybutorów paliw,
wizualizacja
wariant 4 węże/dwa moduły pomp,
wariant samoobsługowy
/z czytnikiem kart/

koncepcje wstępne systemu

produkty MMPetro

SOMAR S.A. System monitorowania procesów
spawania somaARC z rejestratorem RPS-3
producent: Somar S.A. Karoliny 45, 40-186 Katowice,
www.somar.com.pl
autor: projekt produktu: Andrzej Sobaś
projekt graficzny: Anna Kopaczewska
projekt interfejsu oprogramowania: Anna Domaradzka
data opracowania projektu: 2012
status projektu: wdrożenie, 2012
zakres projektu: Strategia produktu, projekt formy i konstrukcji ele mentów obudowy rejestratora, identyfikacja
produktu
Opis projektu:
Rejestrator ułatwia kontrolowanie jakości i organizacji produkcji poprzez sprawdzanie m. in. parametrów spawania,
czasu pracy spawacza czy zużycia materiałów, co pozwala
zwiększyć efektywność procesu spawania. Umożliwia współpracę z urządzeniami spawalniczymi różnych producentów
a dane mogą być odczytywane bezpośrednio z rejestratora
lub pobierane on-line. Dołączone oprogramowanie pozwala na przetwarzanie zebranych danych i przedstawienia ich
w postaci tabel, wykresów lub szczegółowych raportów dostosowanych do potrzeb.
Technologię wykonania obudowy rejestratora (gięta blacha
stal.) dostosowano do potrzeb produkcji seryjnej. Produkt
jest oferowany z panelem sterowania w wersji membranowej
lub panelem dotykowym.
Produkt wyróżniony na Międzynarodowych Targach Spawalnictwa Expo Welding na Expo Silesia 2012
Produkt nominowany do nagrody głównej konkursu „Ślaska
Rzecz” 2012, Zamek Cieszyn, 2012

nominacja do
nagrody głównej konkursu
Śląska Rzecz 2012

wizualizacja koncepcji rejestratora
/wersja z osłoną panelu sterowniczego/

dwa wybrane warianty projektu
projekt górny – wdrożenie

Edward Szpakowski, Somar SA

2013, wystawa pokonkursowa „Ślaska Rzecz” 2012, Zamek Cieszyn
Katalog wystawy pokonkursowej „Ślaska Rzecz” 2012
s.20 / ISBN 978-83-933362-8-9

Wystawa pokonkursowa „Ślaska Rzecz” 2012, Dobroteka, Dobrodzień

Międzynarodowe Targi Spawalnictwa Expo Welding na Expo Silesia 2012.
Od lewej: Andrzej Sobaś, Edward Szpakowski

Produkt na Międzynarodowych Targach Spawalnictwa Expo Welding na Expo Silesia 2012

O&S Computer – Soft
Projekt obudowy
serwera telekomunikacyjnego, O&S
producent: O&S Computer-Soft sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 6, 41-922 Radzionków
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2003
status projektu: wdrożenie, 2003
zakres projektu:
Strategia produktu, projekt formy i konstrukcji elementów
obudowy serwera telekomunikacyjnego.
Projekt zrealizowany w systemie SolidWorks.
Opis projektu:
Obudowa urządzenia wykonana w systemie Rapid prototyping z wykorzystaniem technologi termoformowania. Produkcja małoseryjna wykonana przez autora projektu.

projekty koncepcyjne, modelowanie w skali 1:1
z pianki poliuretanowej

produkt: obudowa serwera
telekomunikacyjnego, O&S Computer Soft

SOLARIUM BEEKER
Kabina opalająca pionowa
producent: Beeker Sp z o.o.
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2006
status projektu: wdrożenie
zakres projektu:
Strategia produktu, projekt formy i koncepcji konstrukcji elementów obudowy
– projekt końcówki zraszacza
– projekt panelu sterowania
Konstrukcja została zaprojektowana w systemie
SolidWorks.
Opis projektu:
Obudowa urządzenia wykonana w technologi termo
formowania.

1

Solarium Beeker
1. produkt
2. projekt koncepcyjny w programowaniu 3D Solid Works

2

INTER-PLAST
projekt półki ściennej
z maskownicą kabli DIVA
producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Inter-Plast”
Andrzej Bodziachowski ul. Meliorantów 67AB,
42-200 Częstochowa
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2008
status projektu: wdrożenie 2008
zakres projektu:
Strategia produktu, projekt formy i konstrukcji produktu
Produkt zaprojektowany w systemie
SolidWorks.
Opis projektu:
Półka przeznaczona na sprzęt audio-wideo pozwala na osłonięcie ( maskowanie) kabli. Wszystkie kable są połączone
za pomocą rozdzielacza 4 gniazdowego dzięki czemu z maskownicy wystaje tylko jeden kabel zasilający. Elementy zostały tak zaprojektowane aby maksymalnie ułatwić montaż półki oraz zakładanie i zdejmowanie osłon maskujących.
Obudowa urządzenia wykonana w technologi gięcia blachy.
Blachy są malowane proszkowo.

AUTOFORM
projekty lamp zespolonych – przedniej
i tylnej do ambulansu ratowniczego na bazie
samochodu Renault Master L2H2
producent: Auto-Form Sp. z o.o. i Wspólnik Sp. k. ul. Kolejowa 2a, 41-400 Mysłowice
autor: Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2013
status projektu: w trakcie wdrożania
zakres projektu:
Strategia produktu, projekt wykonawczy elementów obudowy lamp przedniej i tylnej. Produkt wytwarzany w technologii termoformowania.
Projekt została zaprojektowany w systemie
SolidWorks.

Opis projektu:
Lampy przeznaczone do montażu na karoserii ambulansu ratowniczego na bazie karoserii samochodu Renault Master
wersja L2H2. Elementy składowe lamp wykonane w technologi termoformowania. Obudowa tylna mieści lampy LED
o świetle niebieskim oraz dwa reflektory halogenowe oświetlające przestrzeń za ambulansem. Ze względu na konstrukcję drzwi, które tworzą tylną i górną część karoseri lampa musiała zostać zaprojektowana tak aby mogła oświetlać
przestrzeń za samochodem przy zamnkniętych drzwiach bez
możliwości opierania się o nie.
Lampa przednia mieści niebieskie diody LED, wyświetlacz
z napisem AMBULANS lub jego odpowiednią dla kraju u zytkowania wersję językową oraz dwa reflektory halogenowe.
Obie lampy musiały spełnić warunek możliwie najmniejszej
wysokości tak aby nie zwiększały nadmiernie wysokości ambulansu. Czynnikami wpływającym na kształt lamp były:
kształt spójny z charakterem karoserii, zachowanie aerodynamicznego kształtu, wpływającego na stabilność pojazdu
i zużycie paliwa.

Airport Katowice
System informacji wizualnej dla Międzynarodowego
Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
zleceniodawca:
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Korfantego 38,
40-161 Katowice
www.katowice-airport.com
zespół projektowy: Justyna Kucharczyk/ Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2006–2008
status projektu: wdrożenie, Terminal B – 2007, Terminal A –
2008, wdrożenie oznakowania parkingów, 2009
zakres projektu:
→→ projekt systemu informacji wizualnej dla terminala B
→→ adaptacja projektu dla potrzeb terminala A
→→ oznakowanie parkingów, projekty informacji dojazdowej
→→ opracowanie stref reklam terminali A i B
1. strategia produktu, strategia marki, projekty ogólne:
zespół projektowy: Justyna Kucharczyk, Andrzej Sobaś
2. projekty graficzne: Justyna Kucharczyk
3. projekty nośników: Andrzej Sobaś

Nagroda specjalna Wojewody Śląskiego w Kategorii
GRAFIKA UŻYTKOWA w konkursie Śląska Rzecz 2008
werdykt jury:
Rozwiązanie informacji wizualnej lotniska mieści się w przyjętych, międzynarodowych standardach. Zastosowana technologia podświetlania napisów światłem diodowym LED pozwala nie tylko na obniżenie kosztów eksploatacji, ale także
poprawia bezpieczeństwo. Kasetony wykonano starannie,
przewidziano dla nich różne sposoby mocowania. Projektanci zastosowali rzadziej używany do tych celów krój pisma Info Display Erica Spikermana, który podnosi czytelność
w zastosowanej technologii LED. Jury zwróciło uwagę na poczucie humoru w kształtowaniu piktogramów.
Zieleń została przypisana komunikatom związanym z głównymi funkcjami lotniska: oznakowaniem terminali, przylotami, odlotami oraz obsługą pasażerów i ich przemieszczaniem się. Róż natomiast przyporządkowaliśmy informacjom
uzupełniającym – oznakowanie toalet, pokoju matki i dziecka, tarasu widokowego oraz komercyjnym.

organizacja informacji
Bardzo ważnym elementem projektu była organizacja informacji na poszczególnych kasetonach oraz w relacjach między kasetonami tak aby informacje były skoordynowane
z sobą, ułatwiając doprowadzenie pasażera do celu.
Analizowaliśmy wszelkie możliwe warianty drogi podróżnego przebywającego w porcie lotniczym oraz kolejność prawdopodobnych zdarzeń. W rezultacie, wyznaczyliśmy kluczowe miejsca dla punktów informacyjnych oraz określiliśmy
ich treść oraz formę komunikatów.
nośniki informacji
System zawierał cztery typy podświetlonych nośników informacji – kasetonów. Ich wielkość była związana z potrzebami związanymi z ilością komunikatów oraz przeznaczeniem – na zewnątrz i wewnątrz terminali. Projekt obejmował
również podświetlone powierzchnie informacyjne oznaczenia miejsc, Nośniki informacji zewnętrznej, nośniki systemu
oznakowania parkingów oraz nośniki informacji dojazdowej.
Najważniejszą cechą nośników jest ich neutralność. Efekt został osiągnięty poprzez jednolite neutralne powierzchnie tła
i formy kasetonu.
efekt
Praca nad projektem i wdrożenie informacji dla całego lotniska w Katowicach, trwała trzy lata. Jako projektantów cieszy
nas, że realizacja jest postrzegana bardzo pozytywnie zarówno przez pasażerów jak i pracowników lotniska. Odczuwamy satysfakcję z tego, że udało się stworzyć oryginalne

systemowe rozwiązanie, które niewątpliwie tworzy przyjazny, spójny i nowoczesny wizerunek Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach wizerunek daleki od stereotypu.
2008, Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie „Śląska
Rzecz 2007” Zamek Cieszyn
Publikacje związane z projektem:
→→ Dizajn po śląsku,laureaci konkursu „Ślaska rzecz“, Zamek
Cieszyn, 2012
→→ Archivoom nr 1/2007, „Systemy informacji wizualnej”,
2007
→→ Design Silesia, „Odlotowy system dla lotniska w Pyrzowicach“ http:// www.design-silesia.pl/pl/files/multimedium/
design_jest_dla_lu dzi_06_25-6-2012.pdf, 2012
→→ „Design“, http://www.innowacyjny-dizajn.pl/articles/
view/1 , autor: dr Andrzej Sobaś, październik 2011
→→ PGR, Projektowanie Graficzne w Polsce, Jacek Mrowczyk,
Michał Warda, s 140, 148–150, 2010
→→ Biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 4/2010 s. 21–23, 2010
→→ Jak projektowaliśmy System Informacji Wizualnej Miedzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach Justyna kucharczyk, Andrzej Sobaś, „I przedsiębiorczość i dizajn” no
7 s 20–23 kwiecień 2009
→→ Ikony kultury, Kongres Kultury Polskiej, http://www.kongreskultury.pl/ title,pid,24,oid,297,field,9,fieldval,223.
html, 2009
→→ Biblioteka Wizerunku Miasta – system informacji wizualnej na lotnisku w Pyrzowicach jak to sie stało? przypadek
nietypowy. Justyna Kuchar czyk, Andrzej Sobaś, 2007

→→ Visual Communication, Funkcjonalnie i oryginalnie, System informacji wizualnej w porcie lotniczym, 10 2007
→→ Katalog pokonkursowej wystawy „Śląska Rzecz” 2007

←
projekt
architektoniczny

←
realizacja
po zmianach
uwzględniających
nasze uwagi

↑ stan zastany

Wyróżnienie
w konkursie
Śląska Rzecz 2007

↑ Rozmieszczenie kasetonów – parter, terminal B

↑ Terminal A przed przebudową

↑ Analiza skali kasetonów w przestrzeni terminala

↑ Gala konkursu „Ślaska Rzecz 2007”, 2008

System oznakowania parkingów
MPL Katowice, 2009

wystawa „Dizajn po śląsku” Zamek Cieszyn , 2012

↑ publikacja „Biblioteka Wizerunku Miasta” – system informacji wizualnej na lotnisku
w Pyrzowicach jak to sie stało? przypadek nietypowy. Justyna Kucharczyk, Andrzej Sobaś

↑ Katalog wystawy „Dizajn po
śląsku,laureaci konkursu „Ślaska
rzecz“„, Zamek Cieszyn, 2012

← Publikacja „Design Silesia”, 2011.
Dodatek do Gazety Wyborczej

Archivoom nr 1/2007, „Systemy informacji wizualnej”, 2007

Jak projektowaliśmy System Informacji Wizualnej Miedzynarodowego Portu Lotniczego
w Katowicach. autorzy: Justyna kucharczyk,
Andrzej Sobaś, „I przedsiębiorczość i dizajn”
no 7 s 20–23 , kwiecień 2009, redakcja:
Katarzyna Jerzowska, ISSN 1734-8404

SolPark, Kleszczów
Projektu systemu informacji wizualnej i identyfikacji
kompleksu dydaktyczno sportowego Solpark w Kleszczowie,
zleceniodawca: Gmina Kleszczów
zespół projektowy: Justyna Kucharczyk/ Agnieszka
Nawrocka/ Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2009
status projektu: wdrożenie 2010
projekt nośnika tabliczki wykorzystany przez Małgorzatę
Tatoj w systemie oznakowania budynku Kierunku
Wzornictwo ASP Katowice
zakres projektu:
Strategia produktu, projekty ogólne
Zespół projektowy: Justyna Kucharczyk/ Agnieszka Nawrocka/ Andrzej Sobaś
Projekty graficzne: Justyna Kucharczyk/ Agnieszka Nawrocka
Projekty nośników: nośnik przedbudynkowy, nośnik zbiorczy,
tabliczka rozprowadzająca, tabliczka miejsca, tabliczka przydrzwiowa, tabliczka z numerem, tabliczka semaforowa
autor: Andrzej Sobaś
Projekt nominowany do nagrody głównej w konkursie
STGU (Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej)
„Projekt Roku” w kategorii „Funkcja”, grudzień 2011

opis projektu
Gmina Kleszczów należy do najbogatszych w Polsce. Mieszka w niej ok 5 tys mieszkańców. To jedno z najszybciej rozwijających się miejsc regionu łódzkiego. Mają na to wpływ
działające tam firmy Polskiej Grupy Energetycznej: Kopalnia
Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrownia Bełchatów.
Coraz większą rangę w gospodarczym rozwoju gminy odgrywają inwestorzy polscy i zagraniczni, którzy zbudowali zakłady produkcyjne na terenie czterech Kleszczowskich Stref
Przemysłowych.
Projekt oznakowania kompleksu dydaktyczno sportowego
Solpark w Kleszczowie obejmuje:
→→ w części dydaktyczno – kulturalnej:
gimnazium, liceum, salę widowiskową, bibliotekę, hotel,
restauracje, bary
→→ W części sportowej:
halę sportową, siłownię, solarium, salę rehabilitacyjną,
sauny, kriosaunę, baseny, lodowisko, boisko piłkarskie,
boisko do siatkówki, kort tenisowy, kręgielnię, bilard, gabinety fryzjersko-kosmetyczne, lodziarnię, pizzerię, bary.
Do wykonania nośników wykorzystane zostały najnowocześniejsze materiały: płyty akrylowe firmy 3Form sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych oraz profile aluminiuminiowe. Część grafiki nanoszona jest bezpośrednio na szyby
wykorzystane do zabudowy budynków tak aby oznaczyć
miejsce i jednocześnie zabezpieczyć użytkowników przed
przypadkowym wejściem na nie. Do mocowania tabliczek

przydrzwiowych (przyściennych oraz semaforowych) opracowany został oryginalny sposób dyskretnego montażu. Nośniki wolnostojące oraz zewnętrzne (oznakowania miejsca)
mocowane są również w sposób dyskretny.

←
kompleks dydaktyczno sportowy
Solpark elewacja frontowa

↓ Informacja zbiorcza na terenie gimnazjum

↑
koncepcja wolnostojącego
nośnika informacji zbiorczej

↑
koncepcja zewnętrznego
nośnika oznaczenia miejsca

4

5

1

6

1. TR_tabliczka rozprowadzająca 90×200 mm
2. TP_tabliczka przydrzwiowa 200×200 mm sposób mocowania
3. TS_tabliczka semaforowa 200×200 mm
4. Agnieszka Nawrocka w pracy
5. próby bezpośredniego druku na płytach akrylowych
2

3

6. wybrane próbki kolorowe

autorzy, od lewej: Justyna Kucharczyk,
Andrzej Sobaś, Agnieszka Nawrocka

Park Ślaski
Projektu systemu informacji wizualnej
dla Parku Śląskiego w Chorzowie
zleceniodawca: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im.
Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie S.A.
zespół projektowy: Anna Kmita/ Justyna Kucharczyk,/
Agnieszka Nawroc ka/ Jadwiga Rataj / Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2012, 2013
status projektu: projekt wdrażany
wdrożenie ścieżki dendrologicznej 2013
zakres projektu:
1. strategia produktu, projekt ogólny:
autorzy: Anna Kmita, Justyna Kucharczyk, Agnieszka
Nawrocka, Jadwiga Rataj, Andrzej Sobaś
2. projekty graficzne:
autorzy: Anna Kmita, Justyna Kucharczyk, Agnieszka
Nawrocka
3. projekty nośników:
autorzy koncepcji: Andrzej Sobaś, Jadwiga Rataj
dokumentacja techniczna: Andrzej Sobaś
prezentacja: Jadwiga Rataj
zdjęcia: Andrzej Sobaś
Projekt ścieżki tematycznej – dendrologicznej:
1. projekty graficzne:
autorzy: A. Kmita, J. Kucharczyk, A. Nawrocka
2. projekty nośników:
autorzy: koncepcja: Andrzej Sobaś, Jadwiga Rataj
dokumentacja techniczna: Andrzej Sobaś
prezentacja: Jadwiga Rataj

Opis projektu
cele:
→→ skuteczna informacja o obszarze i funkcjach Parku
Śląskiego
→→ zwiększenie aktywności odwiedzających w mało uczęszczanych rejonach parku
→→ system mogący przyjąć dodatkowe warstwy informacji
→→ (np ścieżki tematyczne, informacje sezonowe ...)
→→ podniesienie poziomu bezpieczeństwa
założenia wizerunkowe:
→→ stworzenie neutralnego nie dominującego w przestrzeni
systemu informacji adekwatnego do charakteru, skali parku oraz potrzeb użytkownika
→→ spójność z całościową Identyfikacją
→→ nietechniczny charakter
funkcjonalne:
→→ czytelne i zrozumiałe informacje umieszczone poniżej linii wzroku
→→ informacja/nośniki odporne na zniszczenia
→→ rozwiązanie systemowe, ułatwiające produkcję
→→ użycie materiałów nie wymagających stałej koserwacji
→→ mozliwość aktualizacji informacji
W projekcie zastosowano specjalnie opracowany beton barwiony w masie w kolorze zielonym i szarym oraz technologie jego impregnacji. Zastosowano technologie druku bezpośrednio na powierzchniach betonowych oraz technologie

zabezpieczenia tego druku przed wodą oraz graffiti. Płyty informacyjne opracowane zostały w sposób umożliwiający ich zadrukowanie na drukarce nadrukiem odpornym na
UV, montaż do elementów nośnych oraz w razie potrzeby ich
wymianę.
Elementy nośników oznakowania miejsca tworzą elementy betonowe w trzech rozmiarach: o długości 80 cm, 95 cm
oraz 155 cm zawieszone na konstrukcji stalowej. Pozostałe
elementy wykonane są w całosci z betonu łączonego specjalnym systemem mocowania.

od lewej: Anna Kmita, Andrzej Sobaś, Justyna Kucharczyk

III. Elementy systemu.

Elementy stałe zbiorcze. SZS

Elementy
systemu
III. ElementyIII.
systemu.
Elementy

stałe zbiorcze. SZS

Elementy stałe:
– informacja
III. Elementy
systemuzbiorcza SZS (schemat) skala 1:10
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III. Elementy systemu.

Elementy stałe kierunkowe. SK
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III. Elementy systemu
Elementy stałe:
– informacja kierunkowa SK (skala 1:10)
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↑
Projekt: widok

← Elementy ścieżki dendrologicznej, wdrożenie 2013

↑
Fragment dokumentacji
Materiały: płyta HPL z nadrukiem, blacha stalowa
ocynkowana malowana proszkowo, drewno,
fundament betonowy

Zawiercie
Projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Zawiercia
zleceniodawca: Gmina Zawiercie
zespół projektowy: Anna Kmita/ Justyna Kucharczyk/
Agnieszka Nawrocka/ Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2009
status projektu: projekt wdrożony w zakresie:
nośniki ulicowe, tablice dojazdowe, witacze
zakres projektu:
1. strategia projektu, projekt ogólny:
autorzy: A. Kmita, J. Kucharczyk, A. Nawrocka, J. A. Sobaś
2. projekty graficzne:
autorzy: A. Kmita, J. Kucharczyk, A. Nawrocka
3. projekty nośników: Andrzej Sobaś
Na potrzeby projektu przeprowadzona została analiza empiryczna i inwentaryzacyjna miasta przez zespół socjologów
w składzie: dr Ryszard Lenc, dr Paulina Rojek – Adamek, mgr
Grzegorz Gawron, Maciej Wojniak

Opis projektu
cechy charakterystyczne miasta:
→→ podział miasta na znacznie oddalone od siebie dzielnice
i sołectwa
→→ silna potrzeba określenia odrębności każdego obszaru
wśród mieszkańców
→→ rozproszenie i niejednorodność obszaru centrum
→→ potrzeba wyodrębnienia centrum
cechy MSI miasta Zawiercie:
→→ indywidualny wizerunek miasta Zawiercie
→→ przyjazny, spokojny
→→ podkreślający charakter turystyczny
→→ skala projektu systemu dostosowana do potrzeb mieszkańców i charakterystyki miasta
rozwiązania:
→→ koncepcja oznaczenia „centrum” jako obszaru stanowiącego część wspólną centralnie położonych dzielnic
miasta, nieprzypisanego granicom obecnie istniejących
dzielnic
→→ koncepcja oznaczenia i rozróżnienia obszarów miasta:
→→ wprowadzenie informacji kierunkowych do obszarów (sołectwa, dzielnice)
→→ wprowadzenie informacji kierunkowych do wybranych
funkcji miasta (urzędów i obiektów)
→→ wprowadzenie informacji kierunkowych o atrakcjach
turystycznych
→→ wprowadzenie tablic ulicowych (z informacją o nazwie
ulicy oraz nazwie obszaru)
→→ wprowadzenie tablic budynkowych (z informacją o nazwie ulicy oraz nazwie obszaru)

→→ wprowadzenie tablic kierujących do najbliżej położonych
obiektów
→→ wprowadzenie punktów info:
→→ szczegółowa informacja o obszarach i funkcjach miasta,
trasach turystycznych i transporcie
→→ wprowadzenie „dużego” i „małego” punktu info, oraz uzupełnienie go informacją poziomą o najważniejszych atrakcjach turystycznych
→→ koncepcja oznaczenia istotnych (ze względów historycznych i turystycznych) miejsc za pomocą tablic
pamiątkowych
→→ koncepcja oddzielenia informacji komercyjnych od pozostałych typów informacji (wprowadzenie osobnego nośnika informacji komercyjnej)
Tablice informacyjne wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo. Pierwotny projekt zakładał zastosowanie blachy aluminiowej, jednak ostatecznie został wybrany
wariant tańszy, wykorzystujący blachę stalową. Tablice informacyjne zagięte są na krawędziach w charakterystyczny
sposób, pozwalający uzyskać sztywność oraz łatwy montaż
do wsporników mocowanych do scian budynków lub specjalnego „wieszaka” w przypadku nośników ulicowych. Elementy oznakowania poziomego wykonane są z betonu a napisy
wycinane laserowo ze stali nierdzewnej.

Euro-Centrum
Projektu systemu
oznakowania wizualnego
Euro-Centrum
zleceniodawca: Euro-Centrum Sp.z o.o. Katowice Ligocka 103
zespół projektowy: Justyna Kucharczyk/Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2008
status projektu: projekt wdrożony, 2009
zakres projektu:
1. strategia produktu, projekty ogólne
autorzy: Justyna Kucharczyk, Andrzej Sobaś
2. projekty graficzne, autor: Justyna Kucharczyk
3. projekty nośników: Andrzej Sobaś

Akademia Ekonomiczna
w Katowicach
Projektu systemu
oznakowania wizualnego
zleceniodawca: Akademia Ekonomiczna w Katowicach
zespół projektowy: Justyna Kucharczyk/ Agnieszka Nawrocka/
Andrzej Sobaś
data opracowania projektu: 2010
status projektu: projekt
zakres projektu:
1. projekty graficzne:
autorzy: Justyna Kucharczyk, Agnieszka Nawrocka
2. projekty nośników: Andrzej Sobaś (koncepcja, projekty szczegółowe, koncepcja konstrukcji, doku mentacja wykonawcza.
opis projektu
projekt obejmuje 11 typów nośników:
cztery typy nośników naściennych wewnętrznych, jeden typ nośnika naściennego zewnętrznętrznego, pięć typy tabliczek: przydrzwiową miejsca, rozprowadzającą, tabliczkę przydrzwiową,
z numerem sali, nośnik oznaczający budynek oraz nośnik zewnętrzny oznaczenia miejsca.
Nośniki naścienne wykonane są z blachy stalowej malowanej
proszkowo i powierzchni informacyjnej z PCV z bezpośrednim
drukiem na tej powierzchnmi. Całość zawieszana jest na ścianie. Tabliczki mają własny, dyskretny system mocowania do ściany oparty na profilach aluminiowych. Na potrzeby projektu opracowany został system podwieszania tabliczek informacyjnych
z łatwym w montażu systemem blokowania linek, na których są
podwieszone powierzchnie informacyjne. Istotą projektu jest
neutralny charakter nośników, tak aby nie odciagać uwagi od informacji podstawowych.

Geo Globe Polska
Projekt identyfikacji
Geo Globe Polska
zleceniodawca: GEO Globe Polska Sp. z o.o.
Spółka Komandytowo-Akcyjna, Dzieńdziela 30,
Mikołów
zespół projektowy: Andrzej Sobaś, Justyna Kucharczyk
data opracowania projektu: 2009
status projektu: wdrożenie
zakres projektu: projekt logo, akcydensy
1. strategia wizerunkowa, projekty koncepcyjne
autorzy: Justyna Kucharczyk, Andrzej Sobaś
2. projekty graficzne: Justyna Kucharczyk

Śląska Rzecz
Projekt logo konkursu Śląska Rzecz
organizator konkursu: Zamek Cieszyn, Zamkowa 3
zespół projektowy: Andrzej Sobaś/ Anna Kmita / Justyna
Kucharczyk
data opracowania projektu: 2009
status projektu: wdrożenie 2009
zakres projektu:
1. strategia wizerunkowa, projekty koncepcyjne
autorzy: Andrzej Sobaś, Justyna Kucharczyk, Anna Kmita
2. projekty graficzne szczegółowe, autor: Justyna Kucharczyk,
Anna Kmita

← Publikacja:
PGR, Projektowanie Graficzne w Polsce,
Jacek Mrowczyk, Michał Warda, s 140, 148–150

↑ Katalog wystawy „Dizajn po śląsku,
laureaci konkursu „Ślaska rzecz”
Zamek Cieszyn, 2012

Ogólnopolski kwartalnik projektowy 2+3D, 2005 nr 15
„Od idei do produktu czyli rapid prototyping”
autor: Andrzej Sobaś, ISSN 1734-8404

Ogólnopolski kwartalnik projektowy 2+3D, 2004 nr 12
s. 50–53 „To da się zrobić zawód projektant” autor: Andrzej
Sobaś, ISSN 1642-7602

Trend Book, Design Platform Eindhoven
redakcja: Zuzanna Skalska, 2009
Chapter: Education=Silver, autor: Andrzej Sobaś, s.186,
ISBN 9789490395018

Ogólnopolski kwartalnik projektowy 2+3D, 2003 nr 8
„Plusy i minusy polskiego dizajnu” autor: Andrzej Sobaś,
ISSN 1642-7602

Biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu
Technologii, Górnośląska Agencja Przekształceń
Przedsiębiorstw S.A, nr 4/2010, s. 21–23, „Design jako
element kultury” autor: Andrzej Sobaś,
redakcja: Monika Stawowczyk-Soworka

Wybrane projekty z lat 1980–2002
→→ System kontenerów do zbierania, składowania, transportu w stanie nieuszkodzonym zużytych źródeł światła w celu ich utylizacji, Kruk i Fischer, Katowice, 1999 ,
wdrożenie 1997
→→ Zestaw przyrządów protetycznych „ łuk twarzowy”
Akademia Medyczna , Katowice, 1997, wdrożenie
→→ Urządzenie do oczyszczania i nawilżania powietrza
„Klimatex-Venta”, 1995, wdrożenie
→→ Zestaw aparatury do pomiaru parametrów wulkanizacji
elastomerów, „Metalchem”, Gliwice, 1990, wdrożenie

↑ Grzechotki dla dzieci, producentŁ Spółdzielnia „Gedania” Gdańsk, 1982 ,
wdrożenie”

→→ Zapalacz do gazu, „Domgos”, Racibórz, 1985, projekt
→→ Młynek do kawy, „Domgos”, Racibórz, 1985, projekt
→→ Suszarki składane do naczyń, SI „Rozwój”, Kłobuck,
1985, wdrożenie
→→ Rowerek dla dzieci, „Uniwersum”, Częstochowa, 1984,
wdrożenie 1983
→→ Kalkulatory elektroniczne:
1. PEX 841, Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Pex”, Gdynia,
1983, wdrożenie
2. PEX 851 – Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Pex”, Gdynia, 1983, wdrożenie
→→ Zegary elektroniczne „Pex”, 1983 , projekty
→→ Zestaw zabawek z drewna, „Format”, Gdańsk, 1983,
projekt
→→ Zabawki – grzechotki dla dzieci, Spółdzielnia „Gedania”
Gdańsk, 1982, wdrożenie

↑
Mydelniczka na wannę,
Mysłowiczanka, Mysłowice 2001
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1. Urządzenie do oczyszczania i nawilżania powietrza „Klimatex-Venta”, 1995, wdrożenie
2. Zestaw przyrządów protetycznych „ łuk twarzowy” Akademia Medyczna , Katowice, 1997,
wdrożenie
3. Zegary elektroniczne „Pex” 1983 , projekt
4. Kalkulator elektronicznz PEX 851 – Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Pex”, Gdynia , 1983, wdrożenie
5. Kalkulator elektronicznz PEX 841, Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Pex”, Gdynia , 1983, wdrożenie
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↓ Młynek do kawy, „Domgos” Racibórz, 1985, projekt;”

↑ Elementy kompletu łazienkowego, Domgos Ruda Śląska, 1985

↑ Suszarki składane do naczyń, SI „Rozwój”,Kłobuck, 1985, wdrożenie

↑ Zestaw zabawek z drewna, „Format” Gdańsk, 1983, projekt

↑ System kontenerów do zbierania, składowania, transportu w stanie nieuszkodzonym
zużytych źródeł światła w celu ich utylizacji,
Kruk i Fischer, Katowice, 1999, wdrożenie

↑ Rowerek dla dzieci,
„Uniwersum” Częstochowa,
1984, wdrożenie
↑ Maszynka do makaronu, Domgos Racibórz. projekt, 1985

↓ Zapalacz do gazu, „Domgos” Racibórz, 1985, projekt

Zestaw aparatury do pomiaru parametrów wulkanizacji elastomerów,
„Metalchem”, Gliwice, 1990, wdrożenie

