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Rozwiązania firmy Barberan

Oklejanie na błysk
Technologia oklejania listew i płaszczyzn w maszynach przelotowych znana i stosowana od lat jest już 
w znacznym stopniu rozwinięta i trudno w tej materii o przełomowe rozwiązania. Dlatego też producenci 
maszyn udoskonalają je wprowadzając rozwiązania zwiększające wydajność i zakres możliwości 
zastosowań nowych materiałów.m
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Jedną z potrzeb technologicz-
nych jest oklejanie płyt materia-
łami o wysokim połysku, któ-
re muszą jednocześnie zapewnić 
gładkość i wysoki połysk po okle-
jeniu bez widocznych nierówno-
ści poniżej tysięcznych części mili-
metra. Oklejanie płyt materiałami 
o wysokim połysku wymaga do-
brze przygotowanej powierzchni, 
a co więcej sam materiał musi ni-
welować mikroskopijne nierówno-
ści, co można uzyskać dla grubo-
ści materiałów okleiniarskich od 
0,5 mm. Łatwo uzyskać ten efekt 
przy oklejaniu grubymi foliami czy 
laminatami oraz arkuszami akry-
lowymi. Jednak koszt tych mate-
riałów (w tym również ze względu 
na ich grubość) jest istotnie wyso-
ki, co powoduje, że niezależnie od 
spełniania wymogów wysokich od-
porności na zarysowania, przetar-
cia itp. jest on również elementem 
hamującym szerokie zastosowa-
nie maszyn przelotowych o dużych 
wydajnościach z podawaniem ma-
teriału z rolki.

Oklejanie w postformingu
Znana dobrze na polskim rynku fir-
ma Barberan wprowadziła ostatnio 
technologie oklejania w postfor-
mingu materiałami o bardzo wyso-
kim połysku - folią lub laminatem 
z rolki o grubości od 0,2 mm. Od-
bywa się to na maszynie SPEED 
PRESS w standardowej szerokości 

1300 mm. Prostsza wersja okleja-
nia płaskiego arkuszami od 0,5 mm 
jest już z powodzeniem stosowana 
w kilku fabrykach w Polsce.

Wydajność i koszt
W zakresie oklejania listew pro-
filowych istotna jest również wy-
dajność i koszt oklejania. Dla 
zwiększenia wydajności istotna 
jest prędkość oklejania na maszy-
nach przelotowych. Przy dużych 
prędkościach oklejania nabie-
ra znaczenia częstotliwość zmian 
rolek folii stanowiących istotny 
problem czasowy dla typowych 
oklejarek. Dlatego też firma BAR-
BERAN stosuje automatyczny 
system łączenia wstęgi folii z rol-
ki bez konieczności zatrzymania 
maszyny z jednoczesnym auto-
matycznym centrowaniem wstęgi. 
Łączenie automatyczne wymaga 
jedynie założenia dwu rolek. Ma-
szyna ma system pomiaru wstęgi 
i w momencie zużycia pierwszej 
rolki dołącza następną przy za-
chodzeniu na siebie foli w odcin-
ku ca. 10 cm. Pozwala to na osią-
ganie prędkości oklejania do 120 
m/min. Drugim problemem jest 
rozdzielanie listew przy tak du-
żych prędkościach. Zastosowanie 
systemu rozcinania o szybkości 
ca. 70 cięć na minutę  pozwala na 
płynną pracę maszyny nawet przy 
120 m/min. Nowością przy tego 
typu maszynach jest również za-

stosowanie w głowicach nanoszą-
cych klej specjalnych materiałów 
o odporności na ścieranie większej 
od powierzchni tytanowej. Szcze-
gólnie ważne jest to przy okleja-
niu listew okleinami naturalnymi 
i zapewnianiu żywotności głowi-
cy na długi okres, praktycznie na 
czas życia maszyny.
Te i inne rozwiązania firmy BAR-
BERAN zapewniają wysoką wy-
dajność i trwałość produkcyjną tych 
maszyn.
Firma ciągle pracuje nad sprosta-
niem bieżących wyzwań w zakresie 
potrzeb technologicznych. 
Na targach XYLEXPO w Me-
diolanie firma przedstawiła wspo-
mniane wyżej propozycje oraz jesz-
cze więcej rozwiązań dla przemysłu 
meblarskiego i producentów drzwi, 
ramek i innych wyrobów. 

Speed Press -oklejanie folią wysokich połysków od 0,4 mm grubości.
Fot. M. Lewicki

System łączenia wstęgi wraz z centrowaniem przy posuwie do 120m/min. 
Fot. M. Lewicki

Super szybka oklejarka listew profilowych. 
Fot. M. Lewicki

Cięcie listew przy posuwach do 120m/min. 
Fot. M. Lewicki

tel. 42 712 32 37

fronty i elementy meblowe MDF
oklejane folią PVC

PRODUCENT

Pławo 118
39-305 Borowa
woj. podkarpackie 

Zakład w Pławie:
Tel./fax +48 (017) 58 15 595
Tel./fax +48 (017) 58 15 330

Zakład w Borowej:
Tel./fax +48 (017) 58 15 373
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Produkujemy:
- pilarki taśmowe poziome 
  do drewna
- pilarki ramowe pionowe 
  do drewna
- obrzynarki do desek
- ostrzarki pił do drewna
- rozwieracze zębów pił
- ręczne obracaki kłody
- rębaki do drewna
- myjki do pił tarczowych i taśmowych 
- przecinarki taśmowe do metalu
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