
1

The HangOn Green Effect Raport 2022

THE HANGON
GREEN EFFECT
RAPORT 2022
Ankieta o  zrównoważonym  
rozwoju w branży lakierniczej



2

The HangOn Green Effect Raport 2022

PODSUMOWANIE 

Ostatnio przeprowadzona ankieta pokazuje,  
że bardzo ważne zagadnienia w branży  
lakierniczej są związane ze zużyciem energii, 
zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw 
oraz sposobem eksploatacji linii – gdzie 
gęstość zawieszania traktowana jest jako 
czynnik o największym wpływie na prawidłowe 
wykorzystanie linii oraz powiększenie jej 
rentowności.

W prawidłowym wykorzystaniu linii lakierniczej 
ukryty jest ogromny potencjał pozwalający na 
oszczędność energii. Badania przeprowadzone 
przez HangOn dowodzą, że jedna linia lakiernicza 
może zaoszczędzić w ciągu roku energię  
potrzebną do pokrycia średniego zapotr- 
zebowania energetycznego 170 budynków 
mieszkalnych przez cały rok (średnia dla Unii 
Europejskiej).

W naszej najnowszej ankiecie, znaczenie  
zrównoważonego rozwoju dla firm w branży 
lakierniczej jest jasne. Większość respondentów 
twierdzi także, że kwestie związane ze zużyciem 

energii w ciągu najbliższych pięciu lat staną 
się jeszcze ważniejsze niż dotychczas.

Zdecydowana większość respondentów  
twierdzi, że podniesienie wydajności linii 
lakierniczej jest najwydajniejszym sposobem 
na zredukowanie zużycia energii i wzrost 
rentowności linii – najefektywniejszym 
działaniem w tym zakresie jest zwiększenie 
gęstości zawieszania. Wyniki również  
podkreślają , że redukcja zużycia energii  
jest najważniejszym współczynnikiem  
wpływającym na zrównoważony rozwój 
przedsiębiorstwa.

Te ustalenia sugerują dużą świadomość 
branży na temat tego jak zwiększenie  
wykorzystania linii lakierniczej wpływa na 
zmniejszenie zużycia energii, co z kolei  
przyczynia się do zwiększenia zyskowności  
i wpływa na zrównoważony rozwój.  
Wskazuje to również na świadomość i  
potrzebę wykorzystania inteligentnych  
rozwiązań w zakładach lakierniczych w  
całej branży.

Ankieta online była przeprowadzana od 10 do 16 marca 2022 roku i zebrała dane od 250  
respondentów z 11 krajów,  reprezentuje szeroki zakres różnego rozmiaru firm, rodzaju  
procesu, ról zawodowych respondentów oraz obszaru lokalizacji zakładów. 92% odpowiedziało,  
że używało bądź używa produktów HangOn w swojej firmie.

O ankiecie 



3

The HangOn Green Effect Raport 2022

MYŚL PRZEWODNIA HANG ON GREEN EFFECT

Efekt wypełniania linii ma ogromny ukryty potencjał mogący zredukować zużycie 
energii i zwiększyć rentowność procesu – ten podwójny efekt nazywamy HangOn 
Green Effect.

STRATY ENERGII NA LINI LAKIERNICZEJ

Większość energii zużywana na linii 
lakierniczej jest stała w odniesieniu do 
ilości malowanych produktów. Dzieję się 
tak poprzez straty energii poprzez ściany 
zewnętrzne, wentylację i straty energii 
związane z otwartymi elementami linii. 
Różnica zużyciu energii wynika z większej 
ilości produktów które są ogrzewane.

Założeniem projektu była na początku 
próba zrozumienia w głębszym znaczeniu 
jak naprawdę wygląda zużycie energii 
na linii lakierniczej.   Aby to osiągnąć, 
firma HangOn przeprowadziła dokładne 
badanie zużycia energii w pięciu różnych 
standardowych konfiguracjach linii do 
malowania proszkowego, które stały się 
podstawą koncepcji HangOn Green Effect.

Nauczyć się rozumieć i ograniczyć zużycie energii

Zredukować koszty i zwiększyć rentowność
 
Przyczynić się do ekologicznego przemysłu 

Korzyści z HangOn Green Effect:

WentylacjaPromieniowanie Wypływ ciepła
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Kabina  
proszkowa 

             Piec 

Suszarka 

Przygotowanie 
chemiczne

ZUŻYCIE ENERGII NA LINII LAKIERNICZEJ

PRZEPŁYW MATERIAŁÓW

470
kwh

HAKI 

850 kg/h

HQC

3 550 kg/h

580
kwh

4

40
kWh

145
kWh

85
kWh

200
kWh
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Średniej wielkości linia automatyczna

>> Prędkość przenośnika 2m/min
>> Długość przenośnika 293 metry
>> wymiary obiektu LxWxH 3100mmx600mmx1500mm
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WYNIKI ANKIETY 

Bardzo sie nie zgadzam

Nie zgadzam

Nie mam zdania 

Zgadzam sie

Bardzo sięzgadzam 

53%

32%

10%

2%

3%

Pytanie 1

85 procent twierdzi , że zrównoważony rozwój jest ważny dla ich przedsiębiorstwa

Odpowiedź na pytanie: Jak bardzo zgadzasz się ze stwierdzeniem :

Pytanie 2

W ciągu najbliższych pięciu lat zagadnienia związane ze zużyciem  
energii staną się jeszcze ważniejsze w branży lakierniczej

Bardzo sie nie zgadzam

Nie zgadzam 

Nie mam zdania 

Zgadzam sie

Bardzo sięzgadzam 

54%

31%

11%

1%

3%

Odpowiedź na pytanie : Jak bardzo zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem: 
Wciągu najbliższych pięciu lat zagadnienia związane ze zużyciem energii staną  
się jeszcze ważniejsze dla branży lakierniczej.
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Ważność zrównoważonego rozwoju w przemyśle lakierniczym jest jasna, ze decydującą  
przewagą 85% respondentów opowiadających się za tym, że zrównoważony rozwój w ich  
przedsiębiorstwach jest ważny. (Patrz przykład 1)

Większość respondentów (85 procent) twierdzi że, w ciągu najbliższych pięciu lat zagadnienia 
związane ze zużyciem energii staną się jeszcze ważniejsze dla branży lakierniczej.   
(Patrz przykład 2)
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Pytanie 3

Aby poprawić zrównoważony rozwój trzeba zmniejszyć zużycie energii 

Odpowiedź na pytanie : Według Ciebie, co jest najważniejszym wskaźnikiem do poprawy zrównoważonego rozwoju w branży lakierniczej. 
Wybierz trzy najważniejsze dla Ciebie opcje.

Zmniejszyć zużycie 
energii

35%

23% 22%
19%

1%

Zmniejszyć zużycie 
proszku

Zmniejszyć zużycie 
chemii /  

przygotowania 

Zmniejszyć  
emisję CO2

Nie mam  
zdania 
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Pytanie 4 

Najbardziej wydajny sposób na zmniejszenie zużycia energii: zwiększenie wykorzystania linii 

lakierniczej. 

Odpowiedzi na pytanie: Jaki byłby najskuteczniejszy sposób zmniejszenia zużycia energii na linii lakierniczej?
 Wybierz najważniejszą opcję.

Zwiększyć 
wydajność przez 

zwiększenie ilości 
pomalowanych 

części na godzinę

42%

19%

12% 12%

6%
4% 4%

Obniżyć  
temperaturę w 

piecu i suszarce 

Zainstalować 
pompy ciepła lub 
inne urządzenia 
oszczędzające 

energię

Unowocześnić 
wyposażenie 

lakierni

Zmniejszyć zużycie 
energii

Nie pracuje nad 
zużyciem energii 
lub nie znam go 

Inne 

Aby poprawić zrównoważony rozwój, za najważniejszy czynnik uważa się zmniejszenie zużycia 
energii (35 procent), a następnie zmniejszenie zużycia proszku (23 procent), zmniejszenie zużycia 
środków chemicznych/obróbki wstępnej (22 procent) oraz zmniejszenie emisji CO2 (19 procent). 
(Patrz Załącznik 3)

Większość respondentów (42 proc.) twierdzi, że najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie zużycia 
energii polega na zwiększeniu wykorzystania linii, na przykład na maksymalizacji liczby  
malowanych elementów na godzinę. 19 procent twierdzi, że obniżenie temperatury w piecu 
suszącym i utwardzającym byłoby najlepszym rozwiązaniem najbardziej efektywny sposób. (Patrz 
Załącznik 4 na poprzedniej stronie)
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Pytanie 5 

Gęstość zawieszania jest najważniejszym czynnikiem aby poprawić wydajność linii.

Odpowiedź na pytanie: Jaki jest najważniejszy czynnik poprawiający wykorzystanie linii do lakierniczej?

Zwiększyć gęstość 
zawieszania 

30%

26%

12% 11% 9%
12%

Zmniejszyć ilość zatrzy-
mań lini (czas nastaw, 

zamiany koloru, 
naprawy, obsługa)

Ograniczyć straty 
związane z jakością 

- poprawki

Ograniczyć postoje 
związane ze złym 

planowaniem , 
logistyką, itp

Zminimalizować 
zatrzymania 

linii (problemy 
techniczne) 

Nie mam zdania 

Aby poprawić wykorzystanie linii do powlekania, najważniejszym czynnikiem jest zwiększenie 
gęstości zawieszenia według 30 proc. 26 proc. twierdzi, że najważniejsze jest ograniczenie  
przystanków na liniach czynnik poprawiający wykorzystanie linii lakierniczej. (Patrz Załącznik 5)
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Pytanie 6

Poprawę rentowności zapewnia wykorzystanie linii i kosztów energii,  priorytetowe czynniki  

Odpowiedzi na pytanie: Który z poniższych czynników może najbardziej poprawić rentowność Twojej linii do powlekania? Wybierz opcję, 
która ma najwyższy priorytet

Poprawa wykorzys-
tania linii lakierniczej 

(maksymalizacja liczby 
powlekanych obiektów na 

godzinę)

44%

32%

10%

6% 5% 4%

Redukcja kosztów 
energii

zmniejszyć koszty 
zatrudnienia

zmniejszyć zużycie 
proszku

Zmniejszenie kosztów 
produkcji , chemia, haki, 

maskowanie itp.

Nie mam zdania 

Aby najbardziej poprawić rentowność linii lakierniczej , 44 procent respondentów twierdzi, że 
całkowite wykorzystanie jest najważniejszym czynnikiem. Następnie 32 procent twierdzi, że zm-
niejszanie kosztu energii jest najważniejszym czynnikiem, który najbardziej poprawia rentowność 
linii lakierniczej. (Patrz Załącznik 6)
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Od 20 lat firma HangOn jest pionierem w opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań w zakresie 
branży lakierniczej. Począwszy od analizy cyklu życia siedmiu z naszych produktów w Szwecji, 
od tego czasu mamy opracowaną i udoskonalaną analizę wpływu na zrównoważony rozwój. 
Odkryliśmy, że u naszych klientów procesy związane z lakierowaniem stanowią dziewięćdziesiąt 
dziewięć procent całkowitego zużycia energii związanego z naszymi produktami. Tylko jeden  
procent wynika z własnej produkcji HangOn, w tym zużycia energii do obróbki surowca i  
transportu produktów.1
 
Nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem własnego zużycia energii - począwszy od rozwoju 
więcej energooszczędnych procesów produkcyjnych do instalacji paneli słonecznych i oświetlenia 
LED. Ale poprawa wydajności linii lakierniczych naszych klientów to zdecydowanie największy 
wpływ, jaki możemy wywrzeć dla zrównoważony rozwój. Jako produkt uboczny ma to również 
ogromny potencjał zwiększania zysków klientów.
 
Dlatego poświęcamy się zrównoważonemu rozwojowi - zarówno we własnej produkcji, jak i w 
produkcji naszych klientów.

1 Opracowanie oparte o produkcję haków na szwedzkim rynku lakierniczym.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W HANGON
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CAŁKOWITE ZUŻYCIE ENERGII OPARTE NA  
PRODUKTACH HANGON

Proces produkcji u 
naszych klientów Produkcja HangOn 

1% 99%
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Wiele firm odczuwa presję, aby stać się bardziej  
zrównoważonymi przy jednoczesnym zapewnieniu  

zysków – a oszczędności  energii, są w centrum tego 
wyzwania. 

Badanie pokazuje świadomość ważnych rozwiązań  
mających sprostać temu wyzwaniu: zwiększona gęstość 

zawieszenia i wykorzystanie linii w celu obniżenia  
zużycia energii i zwiększenia zysków. 

Odwiedź hangon.com/green-effect, aby dowiedzieć się 
więcej o tym, jak możesz zmniejszyć zużycie energii w 

twojej lakierni i przyczynić się do bardziej ekologicznego 
przemysłu.


