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Mieczysław Lewicki

Naprawianie sklejki

Automatyczna naprawa sklejki - wspaniały 
efekt wynikiem międzynarodowej współpracy
Jednym z ważniejszych etapów produkcji sklejek jest jej naprawa poprzez szpachlowanie i zaprawianie wad. Od niego też 
w dużej mierze zależy osiągany efekt finansowy. Naprawianie paneli-płyt sklejkowych notuje ostatnio szybki rozwój w 
przemyśle sklejkowym na świecie. 

ki i dokładną informację o położeniu 

względem głowicy szpachlującej, by 

wirtualne współrzędne położonego 

płata sklejki do naprawy były utrzy-

mane na całej drodze transportu i na-

prawy, gdyż inaczej szpachlowanie nie 

mogłoby być dobrze wykonane. EVO fir-

my BIELE zapewnia maksymalną próż-

nię przy redukcji hałasu i poboru prądu, 

aby bezpiecznie utrzymać panele sklej-

kowe. Podczas procesu, system rozpo-

znawania i oceny wad określa, czy pa-

nel jest dobry, potrzebuje naprawy, czy 

też musi być odrzucony, według norma-

tywów zdefiniowanych przez klienta 

dla konkretnego produktu.

Prędkość posuwu linii wynosi maksy-

malnie 22 m/min (dla przykładu: 12 

lin na ich krawędzi) oraz nieoszlifowa-

ne z wzdłużnym ułożeniem włókien 

- ten etap staje się wąskim gardłem. 

Dlatego jedynym dobrym wyjściem jest 

pełna automatyzacja procesu naprawy 

niesformatowanej sklejki, a w dalszym 

etapie jej formatowanie, szlifowanie, 

automatyczna kontrola jakości i auto-

matyczne sortowanie (temat był już 

sygnalizowany w magazynie „Kurier 

Drzewny” nr 7-8/2012, strony 42 i 43). 

Manualne metody szpachlowania ki-

tem są pracochłonne, czasochłonne 

i trudne, a przy tym wpływają na koń-

cową jakość sklejki, gdzie występuje co-

raz więcej popękanych sęków, pęche-

rzy żywicznych, rozszczepień, pęknięć, 

zaprasowań, szczelin na krawędzi tych 

defektów, które można naprawiać.

Różni producenci próbowali stosować 

roboty naprawcze, manipulatory w ce-

lu zastąpienia pracy ludzkiej, jednak 

uzysk wydajnościowy i finansowy nie 

był zadowalający.

Dopiero rozwiązanie firmy BIELE - 

współrzędnościowy transporter EVO 

w linii o ruchu ciągłym - pozwoliło 

na osiągnięcie dobrego i powtarzalne-

go rezultatu. Opiera się ono na syste-

mie skanera optycznego firmy ARGOS, 

który rozpoznaje i określa wadę do na-

prawy, po czym zostaje ona zaszpa-

chlowana przez zespół CNC z głowicą 

szpachlującą w układzie portalowym 

nad transporterem.

Transportery EVO są potrzebne, aby 

zapewnić stabilny transport sklej-

Zwiększanie wydajności procesu 

utrzymania i podnoszenia jakości 

sklejki pomimo niepolepszającej się 

sytuacji w zakresie jakości surowca, 

powoduje większe zainteresowanie 

polepszaniem i zwiększaniem wydaj-

ności naprawy sklejki. 

Pomimo stosowania coraz lepszych 

materiałów, osprzętu pomocniczego 

przez pracowników w układach linii 

transportujących płaty, i uwzględnie-

nia faktów, iż najlepiej jest naprawiać 

panele niesformatowane (z powodu 

problemów w naprawie spękań -szcze-

Scan i widok cyfrowy wad.   
Fot. Archiwum autora

Linia automatycznej naprawy sklejki - zespoły naprawcze ARGOS na transporterze EVO BIELE.  Fot. Archiwum autora

Jakość A

Średnia ilość wad do wyfrezowania

Średnia ilość wad do wypełnienia szpachlą 

Średnia ilość wad do wypełnienia poliuretanem 

Średni rozmiar wady (sęki, pęcherz żywiczny…)

Średnia długość pęknięcia

Procent w produkcji całkowitej (%)

Jakość B

Średnia ilość wad do wyfrezowania

Średnia ilość wad do wypełnienia kitem 

Średnia ilość wad do wypełnienia poliuretanem 

Średni rozmiar wady (sęki, pęcherz żywiczny…)

Średnia długość pęknięcia

Procent w produkcji całkowitej (%)

Statystyki defektów.
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system, który teraz mamy, opiera się 

o ułożenie ‘portalowe’, o wiele lepsze, 

zabierające mniej miejsca i działające 

bardziej wydajnie. Obecnie linia dzia-

ła już dziewięć miesięcy i nie mieliśmy 

z nią większych problemów ” (produk-

cja wynosi około 200000 m³/rok). „Suk-

ces linii jest tym większy, że UPM za-

mówiło też drugą linię dla swojej linii 

produkcyjnej sklejki Pellos 3; ta linia 

będzie działać już na początku 2013”.

Perspektywy rozwoju – zielone świa-

tło dla automatycznej naprawy sklejki 

Rozwiązanie i sprawdzenie podczas 

pracy rozwiązania BIELE i ARGOS, to 

największy krok w kierunku automa-

tycznej fabryki sklejki (formatowa-

nie, sortowanie po szlifowanie i kon-

trola jakości jest już realizowana przez 

BIELE). Pewne sklejki wymagają na-

prawy obu powierzchni, co realizo-

wane jest na dwa sposoby w zależno-

ści od wielkości produkcji - poprzez 

układ wzdłużny, układ linii naprawy 

i dwóch stacji naprawy lub dołączana 

jest obrotnica w ruchu ciągłym, układ 

powrotu do wejścia linii i wkładania 

z powrotem na taśmę. 

Kolejne dwie linie zostały zamówione 

w BIELE przez CMPC z Mininco w po-

łudniowym Chile. Te linie będą mia-

ły łączną przepustowość około 500000 

m³/rok i będą dostarczone i uruchomio-

ne jeszcze w tym roku.

płyt sklejki/minutę, przy średnio 12 

wadach na jednej płycie do naprawy). 

W praktyce wystarcza praca z prędko-

ścią 8 m/minutę. W przypadku wystą-

pienia konieczności zebrania naddat-

ku drewna głowica frezująca zbiera go, 

a pył zostaje odessany. Jeśli występują 

pęknięcia i wady ubytku, zostają one 

wypełnione masą szpachlującą.

W celu oszacowania możliwości i za-

kresu naprawy sklejki w linii

automatycznej oraz dobrania rozwią-

zania szczegółowego potrzebne są

informacje o statystykach defektów, 

które przedstawiono w formie tabeli z

lewej strony artykułu.

Jedną z pierwszych linii automatycz-

nej naprawy sklejki zastosowała fir-

ma UPM. W artykule Mike’a Betting 

z branżowej gazety „Wood Based Pa-

nels” z 20 sierpnia 2012 roku, do które-

go link znajduje się na stronie  HYPER-

LINK "http://www.biele.com" www.

biele.com czytamy m.in.: „To była bar-

dzo długa droga, bo nad w pełni au-

tomatycznym szpachlowaniem pra-

cujemy już od 2000 roku, pierwsze 

spotkanie z jednym z możliwych do-

stawców mieliśmy w 2002, ale dopie-

ro po 10 latach mamy wreszcie linię 

od Argos i Biele”. „W 2007 prawie, że 

skłoniliśmy się ku innemu systemowi, 

ale cieszę się, że tak się jednak nie sta-

ło. Tamta inna technologia była opar-

ta na ramionach robotów, podczas gdy 

Naprawa sklejki - nakładanie na transporter.  Fot. Archiwum autora

Współrzędnościowy przenośnik EVO.  Fot. Archiwum autora

Pobieranie następnego płata sklejki w linii naprawczej.  Fot. Archiwum autora


