
Naukowe rozwiązanie 
do zarządzania 

cieczami technologicznymi



Rewolucjonizujemy zarządzanie 
cieczami procesowymi, aby 
zapewnić bardziej wydajną 
obróbkę mechaniczną.

Jesteśmy 
zespołem 
innowatorów



Zarządzanie globalne

Zarządzanie wydajnością centrów obróbczych należy 
rozpatrywać w sposób globalny. Aby zapewnić 
jak najlepszą wydajność systemu, konieczne jest 
perfekcyjne działanie każdego pojedynczego elementu 
i jego skalibrowanie w celu uzyskania maksymalnych 
korzyści z całego układu.

W Q1 Solution jesteśmy innowatorami, co pozwoliło 
nam opracować i opatentować najlepszy system 
weryfikacji nieefektywności na użytek zintegrowanego 
zarządzania cieczami technologicznymi podczas 
obróbki mechanicznej. Skutkowało to możliwością 
przeprowadzenia studiów i badań w zakresie doboru 
najlepszych komponentów systemu oraz opracowania 
nowych środków chłodząco-smarujących.



Najlepszy środek 
chłodząco-smarujący 
to za mało

Jesteśmy wyszkolonymi technikami 
z ponad trzydziestoletnim 
doświadczeniem w dziedzinie środków 
chłodząco-smarujących, dlatego 
zdecydowaliśmy się na całkowitą 
innowację naszych procesów. Wiemy, 
że aby osiągnąć doskonałe wyniki 
produkcyjne, nie wystarczy kupić 
najlepszy środek chłodząco-smarujący. 
Jeśli cały system nie jest w dobrej 
kondycji, nie jest możliwe osiągnięcie 
optymalnej wydajności centrum 
obróbczego.

Dlatego właśnie opracowaliśmy 
rozwiązanie, które pozwala w opłacalny 
sposób nadzorować cały system 
zarządzania cieczami. Naukowo 
wybieramy elementy systemu 
wymagające interwencji w celu 
zwiększenia wydajności. Naszym 
celem jest wypełnienie luki pomiędzy 
operatorem a doskonałością.



Opierając się na złożonym systemie 
rozszerzonym na różne dynamiki zarządzania, 
opracowaliśmy nasze rozwiązanie z myślą o 
zagwarantowaniu jak najmniejszego wpływu 
na środowisko.

Każdy element systemu ma wpływ na wynik 
i wydajność, ale również na przyrodę i 
środowisko pracy.

Dbamy o nasz dom – aby chronić 
naszą planetę, projektujemy systemy 
i opracowujemy receptury środków 
chłodząco-smarujących, których celem 
jest zmniejszenie negatywnego wpływu na 
przyrodę.

Nasze oleje wymagają mniejszych ilości 
użytkowych – zużywasz mniej cieczy, a 
środowisko na tym korzysta. Ponadto nasz 
produkt jest trwalszy, co oznacza znacznie 
mniejszą jego ilość do utylizacji. Straty 
zostają radykalnie ograniczone, co zmniejsza 
wpływ na ekosystem, a także poprawia 
środowisko pracy.

Zwalczamy 
straty,  
chronimy 
przyrodę



Każdy element procesu produkcyjnego 
reprezentuje kapitał. Ale dopiero w 
połączeniu z innymi jest w stanie 
wytworzyć prawdziwą wartość.

Dlaczego mówimy o 
systemie?

W efektywnym procesie wszystkie elementy działają 
w synergii. Dlatego w świecie obróbki mechanicznej 
jako system rozumiany jest zestaw autonomicznych 
narzędzi i mechanizmów doskonale wyważonych 
i ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnego 
rezultatu.

W procesie obróbki ważne jest, aby narzędzia 
były w optymalnym stanie, w celu osiągnięcia ich 
maksymalnej wydajności. Aby uzyskać taki efekt, 
nie może zostać pominięty żaden element.

Wymaga to przejrzystego systemu zarządzania, który 
uwzględnia każdy aspekt, od wyboru odpowiedniego 
środka chłodząco-smarującego poprzez jego 
czyszczenie, aż po dozowanie i filtrowanie.



Mniej strat,  
mniejsze ryzyko, 
iększa produktywność

Aby osiągnąć efektywny proces, bez komplikacji i 
bez zakłócania procesu produkcyjnego, w Q1 Solution 
opracowaliśmy Fluid Saving System®.

Fluid Saving System® jest pierwszym systemem 
naukowym opartym na opatentowanej formule, który 
gwarantuje bardziej efektywne wykorzystanie cieczy 
technologicznych i dokładne obliczenie oszczędności.

Matematyczne podejście Fluid Saving System® pozwala z 
niezwykłą precyzją określić:

• miejsce wymagające interwencji, aby poprawić obróbkę 
mechaniczną, koncentrując się w szczególności na 
wydajności narzędzia podczas pracy;

• całkowitą możliwą do uzyskania rzeczywistą 
oszczędność.

Podajemy precyzyjne dane, poparte systemem 
obliczeniowym, który pozwala nam zagwarantować 
wyniki. Prawidłowe zastosowanie Fluid Saving System® 
pozwoli zaoszczędzić na kosztach produkcji – to czysta 
matematyka!
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CLEAR1

Jest pierwszą przezroczystą syntetyczną 
emulsją o wysokiej wydajności. 
Bezwonny i bezpieczny olej CLEAR1 jest 
pozbawiony oznaczeń zawartych w kartach 
charakterystyki. Charakteryzuje się najniższym 
poziomem konserwantów i dodatków, do tego 
stopnia, że nie podlega przepisom REACH 
dotyczącym chemikaliów. Zapewnia najwyższe 
smarowanie, jest odporny na bardzo wysokie 
temperatury i redukuje o 90% typowe rozpylenie 
wytwarzane przez środek chłodząco-smarujący 
podczas obróbki z dużą prędkością, zmniejszając 
w ten sposób substancje wdychane przez 
operatorów oraz ryzyko wynikające z kontaktu 
ze skórą.

PURE1 EP (Extreme Performance–Pressure)

Jest to pierwszy całkowicie przezroczysty olej 
z dodatkami krystalicznymi. Baza ma wysokie 
stężenie antyoksydantów, wyższe niż wszystkie 
inne estry. 

PURE1 może pochwalić się całkowitym brakiem 
dodatków w celu zachowania formuły, co 
czyni go bezpiecznym do tego stopnia, że 
nie podlega przepisom REACH dotyczącym 
chemikaliów. Jest to olej syntetyczny 
pochodzenia roślinnego, bezwonny i odporny 
na bardzo wysokie temperatury. Redukuje o 
90% typowe rozpylenie, gwarantując w ten 
sposób narażenie operatorów na substancje 
zawieszone w powietrzu oraz ryzyka 
spowodowanego kontaktem ze skórą.

MNIEJSZA ROZPYLENIE, MNIEJSZE RYZYKO DLA OPERATORÓW

W Q1 Solution opracowaliśmy dwa innowacyjne rodzaje środków chłodząco-
smarujących. Są one niezrównane pod względem zużycia, smarności, 
odporności na ścieranie, a przede wszystkim stabilności, co oznacza 
maksymalną wydajność narzędzia i dłuższą trwałość wykończenia.
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Pięć obszarów interwencji 
Fluid Saving System®

UŁATWIONE ZARZĄDZANIE DZIĘKI AUTOMATYCZNEMU 
UZUPEŁNIANIU

Automatyczne uzupełnianie to innowacyjny system, 
który reaguje mechanicznie na parowanie mieszanki, 
utrzymując stały udział wody w celu zagwarantowania 
optymalnej obróbki. Oznacza to mniej błędów w 
dozowaniu, mniej czynności ręcznych i mniejsze ryzyko 
dla operatora. Wydajność operacyjna pozostaje zawsze na 
najwyższym poziomie dzięki przebiegowi procesu, który nie 
wymaga ręcznej kontroli i dedykowanego personelu.



ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM W SPOSÓB 
ZAUTOMATYZOWANY

Nasz precyzyjny system natychmiastowego 
powiadamiania pozwala radykalnie skrócić 
czas niezbędny na składanie zamówień. Nasze 
oprogramowanie jest Twoim asystentem, 
który wspiera Cię naukowo i oszczędza Twój 
czas. System stale monitoruje ilość oleju w 
produkcji, gwarantując w ten sposób eliminację 
strat i optymalizację czasu na rzecz absolutnej 
precyzji w zakresie stałej kontroli autonomii 
procesu. W ten sposób można skalibrować 
dostawy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami 
administracyjnymi i produkcyjnymi.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA CZYSZCZENIA 
ZBIORNIKÓW

Czyszczenie zbiorników to czynność, która, jak 
wiadomo, wymaga znacznego nakładu czasu i 
kosztów.

Stanowi potencjalne ryzyko dla zaangażowanych 
operatorów, a także zwiększa koszty produkcji 
z powodu przymusowego jej wstrzymania.

Krótko mówiąc, jest to czynność niewygodna, która 
odkładana jest do momentu, aż stanie się absolutnie 
konieczna. Włączając czyszczenie zbiorników do 
badania w ramach Fluid Saving System® odkryjesz, 
jak możesz przekształcić w produktywność 
czas tracony do tej pory na czyszczenie. Koniec 
z marnotrawstwem i przymusowymi przestojami. 
Wykorzystaj w pełni swój czas!
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ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA W CELU 
ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI NARZĘDZIA

System filtracji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrej 
wydajności cieczy technologicznej i redukcji zanieczyszczeń, 
które wchodzą w kontakt z krawędzią skrawającą narzędzia. 
Nawet najlepszy system filtracji może jednak przynieść 
efekt odwrotny do zamierzonego, jeśli nie jest dobrany do 
cieczy technologicznej i rodzaju wykonywanej obróbki. Dzięki 
szybkiej instalacji systemu filtracji Fluid Saving System® 
można zmniejszyć ilość odpadów związanych z konserwacją, 
wydłużyć okres eksploatacji oleju i zmaksymalizować 
wydajność narzędzia. Stosowanie idealnie czystej cieczy 
zapewnia maksymalną wydajność narzędzia, znacznie 
redukując defekty obróbki i przestoje maszyny.
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Stosowanie nieodpowiednich cieczy 
zagraża trwałości narzędzi.  
Ich naprawa i wymiana to strata 
czasu i pieniędzy.

Dokonaj właściwego  
wyboru – walcz ze stratami, 
wybieraj produkcję wartości.



WDROŻENIE

Zarządzamy ewolucją Twojego 
systemu, nadzorując fazę wdrożenia, 
aby wydajność i produktywność 
szybko osiągnęły nowy standard 
produkcji.

Ale nie poprzestajemy na tym. Z 
czasem kontynuujemy dokładną 
kontrolę każdego etapu, określając 
nowe standardy, które należy 
osiągnąć, aby zwiększyć wydajność 
produkcji.

PODTRZYMYWANIE

Doskonała wydajność Fluid Saving 
System® musi być zarządzana i 
utrzymywana. Zajmiemy się tym my!

Wysoko wykwalifikowani technicy 
firmy Q1 Solution są dostępni zarówno 
w produkcji, jak i zdalnie, gotowi 
zagwarantować wsparcie i doradztwo 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, 
problemów lub na zwykłe żądanie. Od 
informacji zwrotnych dotyczących 
procesów po szkolenie pracowników 
–zapewniamy nasze niezwłoczne 
wsparcie.
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Cztery kroki do obliczenia 
Fluid Saving System®.

ANALIZA

Szczegółowo analizujemy każdy 
proces, wspierając Cię w 
zakresie zarządzania procesem 
produkcji. W ten sposób zbieramy 
wszystkie dane niezbędne do 
określenia obszarów wymagających 
ukierunkowanej i opłacalnej interwencji.

SYMULACJA

Nasz opatentowany system 
obliczania oszczędności w 
połączeniu z zebranymi danymi 
pozwala dokładnie określić obszar 
wymagający interwencji.

Obliczamy rzeczywiste oszczędności 
do osiągnięcia dzięki zastosowaniu 
Fluid Saving System®. Symulujemy 
korzyści w sposób kontrolowany, 
testując je razem z Tobą.
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WYDAJNOŚĆ

Wydajność Twojego systemu produkcyjnego osiągnie niespotykane 
poziomy. Lepsza wydajność narzędzia, mniejsze zużycie i zwiększona 
produktywność. Wszystko to dzięki bezprecedensowo efektywnemu 
zarządzaniu całym systemem cieczy technologicznych.

„Na początku trudno mi było w to uwierzyć, ale z upływem miesięcy 
stało się jasne, że mój system produkcyjny je„Na początku trudno mi 
było w to uwierzyć, ale z upływem miesięcy stało się jasne, że mój 
system produkcyjny jest bardziej wydajny. Dużo bardziej – dokładnie 
tak, jak się spodziewałem. Dzięki poprawie ogólnego zarządzania 
produkcją, Ql Solution pozwoliło mi zwiększyć zyski i zmniejszyć 
zakres strat”.st bardziej wydajny. Dużo bardziej – dokładnie tak, jak 
się spodziewałem. Dzięki poprawie ogólnego zarządzania produkcją, 
Ql Solution pozwoliło mi zwiększyć zyski i zmniejszyć zakres strat”.

Alex Pasquato
przedsiębiorca w O.M.C.P. S.r.l.

Trzy parametry  
do oceny  
uzyskanych korzyści 
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OSZCZĘDNOŚĆ

Oszczędności są gwarantowane, ponieważ prawidłowe 
zarządzanie naszym olejem chłodząco-smarującym wymaga 
ograniczonych kosztów, które są znacznie niższe niż przeciętne. 
Wyjątkowa stabilność oleju pozwala na dłuższą żywotność 
cieczy w czasie. Zapewnia to znaczną oszczędność pieniędzy i 
opłacalną inwestycję.

„Olej dostarczany przez Ql Solution jest droższy niż inne, ale nie 
zastanawiam się długo nad jego zakupem, bo jest najlepszy na 
rynku. 
Ma znacznie dłuższą żywotność, a to pozwala na znaczną 
oszczędność zasobów w zakresie zarządzania olejem chłodząco-
smarującym. Nie możemy nie być zadowoleni!”

Ivano Sonego
kierownik ds. zakupów w CISA S.r.l.

UPROSZCZONE ZARZĄDZANIE

Zarządzanie systemem produkcyjnym staje się znacznie 
prostsze. Mniej problemów z zarządzaniem, większa 
praktyczność dostaw, mniej czasu do poświęcenia na kontrole. 
Błąd ludzki zostaje zredukowany do minimum. Wpływa to 
korzystnie na zdolność produkcyjną i jakość pracy pracowników, 
którzy mogą poświęcić się bardziej dochodowym zajęciom.

„Produkty Ql Solution i ich system zarządzania całkowicie 
wyeliminowały obecność tłustych mgieł w warsztacie i 
podrażnienia skóry naszych operatorów, którzy zawsze mają 
kontakt z urządzeniami. Ponadto operatorzy mają mniej 
kontroli do przeprowadzenia, dzięki czemu oszczędzają cenny 
czas, który mogą poświęcić na inne czynności”.

Ernesto Basset
kierownik produkcji w EFFEPI di Forest Agostino & C. S.N.C.
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Oszczędności uzyskuje się poprzez 
maksymalizowanie wydajności i 
minimalizację strat.
Aby pomóc Ci zaoszczędzić, w Q1 Solution 
nie szczędzimy kosztów.

Mniej strat,  
mniejsze ryzyko, większa 
wydajność

Fluid Saving System®, w połączeniu z najlepszym 
gwarantowanym produktem Q1 Solution, całkowicie 
zrewolucjonizuje sposób Twojej pracy. Wybranie Q1 
Solution na swojego partnera oznacza przyjęcie innowacji 
i rozpoczęcie walki ze stratami i nieefektywnością.

Stań się architektem własnych ulepszeń. Zrób pierwszy 
krok i wypróbuj analizę Fluid Saving System®. 
Odkryj potencjał ukryty w Twoim obecnym procesie 
produkcyjnym, dzięki ukierunkowanej ewolucji systemu 
zarządzania cieczami. Zwróć się o naszą interwencję  
już teraz!

Oblicz tutaj twoją oszczędność!
www.bilanciofluidi.com/en/refrigerant-calculation.php
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