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Grupa BIELE na targach LIGNA 2011   

Współtwórca światowych innowacji
Jednym z oddziałów Grupy BIELE, światowego lidera zsynchronizowanych technologii, automatyzacji i humanizacji 
produkcji, jest BIELE WOOD wyspecjalizowany w projektowaniu i produkcji rozwiązań automatyzacji dla przemysłowych 
procesów w branży przetwórstwa drzewnego, produkcji sklejki, płyt warstwowych, lekkich płyt wiórowych, parkietów 
trzywarstwowych oraz mebli, drzwi i innych wyrobów. 

Mieczysław Lewicki

proces technologiczny przetwarza-

nia odpadów, a w szczególności wió-

rów drzewnych, umożliwiając ich 

wykorzystanie w znacznie bardziej 

efektywnym celu niż proces spala-

nia. 

Wytłaczana kształtowo warstwa 

wiórów z uprzednio rozprowadzo-

nym klejem (m.in. mocznikowym) 

jest sprasowana do punktowej gę-

stości zwykłej płyty wiórowej. 

Jej ukształtowanie w postaci na-

przemiennych przetłoczeń pozwa-

la na uzyskanie również grubych 

płyt kilkakrotnie lżejszych od tra-

dycyjnej płyty wiórowej. Zakres 

zastosowań takiej płyty jest sze-

roki, zależny od inwencji producen-

ta i zastosowanych półek-matryc 

w prasach przelotowych. Mogą to 

W czasie targów LIGNA 2011 w stre-

fie innowacji BIELE zostały zapre-

zentowane m.in. najnowsze rozwią-

zania techniczne i technologiczne 

dla branży drzewnej. Na szczególną 

uwagę zasługują cztery z nich, gdyż 

wnoszą nową jakość i nowe możli-

wości automatycznej naprawy pro-

duktu, automatycznej kontroli ja-

kości i selekcji elementów w ruchu 

ciągłym bez zatrzymywania linii 

produkcyjnych o dużych prędko-

ściach oraz automatycznego wy-

twarzania ram oraz nowych płyt 

wiórowych lekkich (nawet poniżej 

200 kG/m³).

Płyta wiórowa lekka (PLP - 
Particle Light Panel) 
BIELE rozwinął nowy opatentowany 

być również gotowe płaty drzwio-

we zastępujące dotychczasowe roz-

wiązania lekkich płatów z płyt 

komórkowych. Zaletą rozwiąza-

nia PLP jest znacznie niższy koszt 

produkcji samych płatów drzwi. 

W jednym kilkuminutowym takcie 

prasy otrzymujemy ramę z wypeł-

nieniem, a po nałożeniu np. oklejo-

nego HDF uzyskujemy płat drzwio-

wy (o wadze ca. 14 kg) do montażu 

zawias i zamków.

Dodatkowe oszczędności w pro-

dukcji płata wynikają również ze 

zmniejszenia ilości powierzchni pro-

dukcyjnej, skrócenia cyklu produk-

cyjnego i ilości maszyn do poszcze-

gólnych operacji technologicznych. 

Na bazie danych ekonomicznych 

z Ameryki Południowej, przy dużym 

rozmiarze produkcji  koszt produk-

cji płata drzwiowego może wynosić 

poniżej 10 zł/szt. Jednak początko-

wa wartość niezbędnych koniecz-

nych inwestycji do stworzenia linii 

wytwarzania (rozdrabniarki, zakle-

jarki, bufory i transport wiórów) sta-

wiają to rozwiązanie do dyspozycji 

wąskiego grona przedsiębiorców po-

siadających urządzenia wstępnego 

przygotowania wiórów, bazę surow-

cową i możliwości zbytu oraz tych, 

którzy wykonywaliby półprodukty 

dla branży m.in.: 

- wstęgi drzwiowe meblowe, 

- wstęgi blatów roboczych, 

- wstęgi drzwi z obramowaniem 

(rozcinane później na pojedyncze 

płaty drzwiowe), 

- ścianki dźwiękochłonne itp. 

Linia naprawcza sklejki  
(PRL = Panel Repairing 
Lines) 
Po kilkuletnim okresie prób i wcze-

śniejszych doświadczeń z napra-

wą łuszczki i oklein, BIELE ofe-

ruje nowy system naprawy płyt 

sklejkowych - kompletny i w peł-

ni zautomatyzowany z segmentem 

rozpoznawania wad i naprawy płyt. 

Podstawowa linia składa się z urzą-

dzeń załadowczych na transporter 

główny,tj. linię w ruchu ciągłym, 

gdzie system skanera optycznego 

rozpoznaje i określa wady do napra-

wy. Po rozpoznaniu małej wady zo-

staje ona zaszpachlowana przez ze-

spół CNC z głowicą szpachlującą. 

Prędkość posuwu linii wynosi do 

22 m/min.; (dla przykładu odpowia-

Stoisko firmy BIELE na targach LIGNA 2011.  Fot. Mieczysław Lewicki

Jedna z wersji PLP.  Fot. Mieczysław Lewicki
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to szczególnie przydatne rozwiąza-

nie w lakierniach, gdzie wyelimino-

wanie wadliwych elementów przed 

lakierowaniem przynosi wymierne 

oszczędności i utrzymanie maksy-

malnej przepustowości linii lakiero-

wania. 

Zainteresowanych powyższymi roz-

wiązaniami oraz innymi temata-

mi z zakresu automatyzacji i tech-

nologii wytwarzania zapraszamy do 

kontaktu z przedstawicielem firmy 

BIELE w Polsce- „Starting&Business” 

Rzeszów.

to zespół przenośników z podajnika-

mi ramiaków oraz maszyny skleja-

jącej do 8 ram /minutę. Bardziej roz-

budowane systemy przygotowane są 

do produkcji ram i wkładania wypeł-

nień oraz sklejania z okładzinami. 

Linie EVO 
To szybkie linie kontroli jakości wraz 

z systemem kontroli i sortowania 

do naprawy (Outsorting & Stacking 

Systems for High Speed Lines).

Przy prędkościach linii produkcyj-

nych powyżej 50 m/min. kontrola 

jakości i co więcej zdjęcie elementu 

w systemach klasycznych jest prak-

tycznie niemożliwe. Dlatego też wy-

maga to innego podejścia do rozwią-

zania problemu. W BIELE opracowano 

unikalny i w pełni zautomatyzo-

wany system (EVO) zdolny do roz-

poznawania wad elementów prze-

mieszczanych w kilku rzędach lub 

pojedynczo w linii o prędkościach 

do 50 -60 m/min., automatycznego 

zdjęcia elementów z linii bez zatrzy-

mania oraz posortowania elemen-

tów do naprawy i odrzutu. Dodat-

kowo system może być rozszerzony 

o uzupełnianie wielokrotnej wstę-

gi elementów przemieszczanych na 

transporterze dobrymi elementami 

w miejsce elementów zdjętych. Jest 

da to: 12 płyt sklejki / minutę przy 

średnio 12 wadach na jednej pły-

cie do naprawy). W przypadku wy-

stąpienia konieczności zebrania 

naddatku drewna głowica frezują-

ca zbiera go, a pył zostaje odessa-

ny. Jeśli występują większe pęknię-

cia i wady, zostają one wypełnione 

masą poliuretanową. Całość pracu-

je w linii z dwoma skanerami, ob-

rotnicą i szlifierkami. Możliwe są 

różne układy technologiczne dla 

mniejszych wydajności np. z obrot-

nicą, powrotem i wykorzystaniem 

ponownym tego samego skanera 

do drugiej strony płyty. Te wszyst-

kie operacje wymagają bardzo du-

żej dokładności pozycjonowania od 

wejścia do skanera po wyjście ze 

strefy naprawy i dlatego oparte są 

o unikalny system transportowy li-

niowych segmentów podciśnienio-

wych, rozwiązany i dostarczany 

przez BIELE. Przy końcu linii, w sys-

temie NON STOP, płyty są klasyfiko-

wane i układane w stos przez portal 

odbiorczy. 

Automatyczna linia 
produkcji ram oraz płatów 
z ramą wypełnioną – (FAM = 
Frame Assembly Maschine)
W klasycznym przypadku FAM jest 

CHESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

zajrzyj na 
www.biele.com

Sklejka automatycznie szpachlowana.  Fot. Mieczysław Lewicki

EVO - Biele Outsorting System.  Fot. Mieczysław Lewicki

Systemy przesuwne Slim System Rozwiązania firmy BLUM
nie odpowiedniej jakości zabudów tak, 

by można było zapewnić bezawaryjne 

działanie przez długi czas. Uzyskanie ni-

skich cen dla nabywców osiągnięto dzię-

ki zastosowaniu pewnych ograniczeń 

technicznych, które wpływają zaledwie 

na różnorodność asortymentu. Stąd też 

mniejsza ilość kolorów wypełnień fron-

tów drzwi czy tylko dwa rodzaje profili 

do wyboru. W systemie nie ma też moż-

liwości wykonania m.in. zabudów sko-

sów, drzwi uchylnych czy przejściowych, 

ale jest w zamian coś bardzo korzystnego 

- dobra jakość i gwarancja za niską cenę.

jasny beż i jasny popiel. Dla   tych rodza-

jów profili   dostępne są dwa   typy   me-

chanizmów   jezdnych i   prowadzących 

dwa  typy  wózka  dolnego oraz dwa  typy  

prowadnika   górnego. W pojedynczym 

skrzydle drzwi możliwe jest wykonanie 

do trzech łączeń.

Przy produkcji ważne było utrzyma-

ją w pełni funkcjonalne. Elektryczne 

komponenty są objęte 5-letnią gwa-

rancją pod warunkiem, że są one sto-

sowane z  szufladą TANDEMBOX lub 

TANDEM.

Podczas tworzenia SERVO-DRIVE szcze-

gólny nacisk położono na prostą obrób-

kę i montaż. System cechuje niewielka 

ilość komponentów, które nie wymaga-

ją konserwacji. Najważniejsze elemen-

ty konstrukcyjne można montować bez 

użycia narzędzi. Niezawodne działanie 

każdego okucia wymaga dokładnej ob-

róbki w  procesie produkcji. Dlatego do 

montażu SERVO-DRIVE przygotowano 

różne wzorniki, jak np. wzornik wier-

tarski do uchwytów profilu, wzornik do 

pozycjonowania jednostek napędu sto-

sowany wraz z  listwą montażową do 

prowadnic korpusu.

Komandor proponuje
Slim System to marka, której wyłączną 

dystrybucję, poprzez sieć sklepów firmo-

wych oraz ekspozycji w całej Polsce pro-

wadzi koncern Komandor. 

-  Slim System to przede wszystkim ofer-

ta skierowana dla zakładów stolarskich, 

marketów i składów budowlanych, firm, 

zajmujących się aranżacją i wyposaże-

niem wnętrz oraz drobnych majsterko-

wiczów, ale także dla klientów, którzy 

dotychczas uważali drzwi przesuwne 

za produkt drogi. Zabudowy nowej mar-

ki  z powodzeniem mogą być montowa-

ne przez różnych wykonawców, którzy 

wykonują jakiekolwiek prace remonto-

wo - budowlane. Niska cena, krótki czas 

realizacji zamówienia i prosty montaż to 

z pewnością duża szansa do zarobienia 

dodatkowych pieniędzy. Największą jed-

nak zaletą Slim System jest rewolucyjnie 

niska cena w optymalnie wysokiej jako-

ści – mówi Piotr Marcinkowski, Dyrektor 

Naczelny Komandor Pomorze SA.

W tym systemie można zamówić drzwi 

o wysokości do 2,55 m, szerokości poje-

dynczego skrzydła do 80 cm w profilach 

stalowych i do 90 cm w aluminium oraz 

o szerokości całego frontu do 3,5 m. Do 

wyboru jest pięć kolorów płyt laminowa-

nych: biały, klon naturalny, jabłoń Torino, 

kwiaty i dąb antyczny oraz jeden kolor lu-

stra - srebrny. Drzwi mogą być osadzone 

w jednym rodzaju profilu aluminiowe-

go Elegance i w jednym kolorze, jakim jest 

anoda naturalna oraz w dwóch rodzajach 

profili stalowych - Classic i Prime, wystę-

pujących w trzech kolorach: jasna oliwka, 

SERVO-DRIVE – elektryczne 
wspomaganie otwierania 
szuflad
SERVO-DRIVE to elektryczne wspo-

maganie otwierania szuflad TAN-

DEMBOX i  TANDEM. W  połączeniu 

z  systemem cichego i  delikatnego 

zamykania BLUMOTION zapewnia 

komfort i  wygodę pracy w  kuchni. 

Dzięki SERVO-DRIVE już krótkie na-

ciśnięcie frontu lub delikatne po-

ciągnięcie za uchwyt wystarczy, by 

szuflada otworzyła się samoist-

nie. SERVO-DRIVE jest zintegrowa-

ny z systemem szuflad TANDEMBOX, 

jak również TANDEM i  nie wymaga 

żadnych zmian w ich montażu. Moż-

na nim uzupełnić także już istniejące 

szuflady. Podstawą funkcjonowania 

SERVO-DRIVE jest elektryczny na-

pęd, który otwiera szufladę. Istnie-

je tylko jeden rodzaj jednostki napę-

du do wszystkich szerokości korpusu 

od 275 mm. Jednostka napędu dopa-

sowuje się samoistnie podczas akty-

wacji systemu. Brak stałego połącze-

nia jednostki z  szufladą umożliwia 

zatrzymanie jej w  każdej dowolnej 

pozycji. Bez względu na obciążenie 

szuflady efekt wspomagania otwie-

rania zawsze pozostaje taki sam. Sys-

tem zasilany jest bezpiecznym napię-

ciem 24 V. Uniwersalne zastosowanie 

i możliwość różnego pozycjonowania 

zasilacza sprawia, że warunki loka-

lowe nie mają wpływu na jego mon-

taż. W czasie odłączenia od prądu lub 

awarii elektrycznej szuflady pozosta-
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