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Konieczność skracania serii produkcyjnych aż do pojedynczych wyrobów, koniecznych do 
wykonania w bardzo krótkim czasie, z zachowaniem rentownej i uporządkowanej produkcji, 
narzuca producentom stosowanie urządzeń do obróbki kompletu elementów w jednym zleceniu 
produkcyjnym, umiejscowionym na jednej uniwersalnej maszynie.
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Produkcja drzwi wewnętrznych i meblowych - realizacja 
zamówienia w jeden dzień

do chwytów ER/32 o średnicy od 2 - 20 
mm z silnikiem RV90/22 - do sfrezo-
wywania kłaczków, zadziorów, zme-
chaceń na końcach elementów. Dwa 
silniki frezujące pionowe specjalnej 
konstrukcji MOD. TMPE 14/2 5,5 kW 
z gniazdami osadczymi ER-32 dla śred-
nic 2 do 20 mm posiadają podwójne 
łożysko przednie i pojedyncze tylne 
w styku skośnym. Przeznaczone są do 
obróbki pasmowej –rowkowej i do wy-
konania skosów na końcach listew. Te 
silniki służą do obróbki zakończeń ele-
mentów - listew, jeden ma obroty pra-
we - drugi lewe, by zapobiegać wy-
rwaniu, mechaceniu i uzyskać gładką 
obróbkę. Silnik do piły - frezu tarczo-
wego - znajduje się w układzie 0° i słu-
ży do cięcia wzdłużnego - zespół pi-
ły tarczowej kierunku Y cechuje moc 
5 kW, obroty 6000 obr/min, średni-

dzania narzędzi w stożki HSK. Maga-
zynek standardowy posiada 8 pozy-
cji i jest zainstalowany na osi tuż przy 
silniku, przez co czas wymiany narzę-
dzia jest skrócony. Wyposażenie osi C 
to grupa agregatów przeznaczonych 
do realizacji cięć kątowych, wybrań na 
kątach i do elementów typu nogi sto-
łów i innych. Dodatkowo gniazdo wy-
posażone jest w system obrotowy 360° 
pośrednich głowic kątowych do pracy 
w poziomie. Głowice kątowe pośred-
nie są:
- dwustronne - co 90°;
- nastawialne ręcznie od 0 do 100°;
- czterowyjściowe w krzyżowym ukła-
dzie;
- adaptacyjne do pił-frezów tarczo-
wych;
- kombinowane pod narzędzia piłują-
ce i wiercące;
- oraz inne wg życzenia.
Oś 1 do pracy po prawej stronie ele-
mentu wyposażona jest w silnik po-
ziomy specjalnej konstrukcji, służący 
do zastosowania narzędzi zaliczonych 

każdego silnika). 
W gnieździe CNC stosuje się zestawy 
głowic głównych osi 1, 2, 3 i C oraz osi 
pomocniczych. 
Dwa silniki frezujące pionowe specjal-
nej konstrukcji to silniki do obróbki 
końców elementów – listew, z których 
jeden ma obroty prawe, drugi lewe, by 
zapobiegać wyrywaniu włókien, me-
chaceniu i uzyskiwać gładką obróbkę. 
Zespół piły tarczowej kierunku Y to ko-
lejne dwa silniki po 3,3 kW do wierceń 
poziomych na krańcach listew. Do ob-
róbki wewnętrznych części elementów 
listwowych, oś 2 złożona jest z 3 silni-
ków do wiercenia dwuosiowego (obu-
stronnego) od strony wewnętrznej obu 
listew-profili. Silnik frezujący piono-
wy MOD. HSD-9 KW HSK ma zastoso-
wanie do wykonywania frezowań pio-
nowych oraz rowków wewnętrznych 
listew-profili, do umieszczania płycin 
i szkieł - wspomagany jest przez ma-
gazynek narzędziowy obrotowy. Jed-
nostki napędowe zespołu frezowania 
pionowego są przygotowane do osa-

dukcję gniazd i otworów do lokowania 
zawiasów, zamków, klamek - uchwy-
tów, kluczy manetek, wydrążeń, czo-
pów, nakładek - łączników przednich, 
rowków wewnętrznych, wierceń, fre-
zowań (cięć) oraz innej niezbędnej ob-
róbki mechanicznej. Możemy obrabiać 
krańce listew w tym samym czasie, 
gdy realizowany jest inny typ obrób-
ki mechanicznej oraz profilować dwa 
kształty na zadaną długość za pośred-
nictwem piły (frezu tarczowego), zain-
stalowanej na oddzielnej osi sterowa-
nej współrzędnościowo CNC. 
Jednocześnie realizowane są dowol-
ne typy obróbki mechanicznej rów-
nież od wewnętrznej strony elemen-
tów. W tym trybie maszyną możemy 
obrabiać 3 strony elementu jednocze-
śnie (w zależności od złożoności obrób-
ki) i wykonać 2 elementy na minutę. 
Obróbka pod zawiasy może być wy-
konywana dla 4 sztuk naraz (jeśli jest 
mniej, np. 3, to jeden silnik nie pracuje, 
a pozycjonowanie posiada wbudowa-
ny niezależny system lokowania dla 

Elastyczna i wysokowydajna produk-
cja elementów drzwi wewnętrznych 
lub meblowych w inteligentnym sys-
temie zintegrowanego gniazda ob-
róbczego CNC wymaga złożonych 
i niezawodnych systemów zarządza-
nia operacjami technologicznymi, wy-
konywanymi jednocześnie w oparciu 
o intuicyjne oprogramowanie. Daje to 
jednak doskonałe efekty, np. komplet 
elementów drzwiowych czy ościeżnic 
może być wykonywany w kilka minut 
(już od 1,3 min dla układu 3-elemento-
wego). Oczywiście czas zależy od ilo-
ści i złożoności operacji do wykonania, 
a każdy komplet elementów może po-
chodzić od innego zlecenia.

Działanie systemu ZGO-
CNC w przygotowaniu 
drzwi ramiakowych 5 
elementowych
Maszyna frezująca pod nadzorem ste-
rowania numerycznego, właściwego 
do obróbki profili z drewna i materia-
łów drewnopochodnych, realizuje pro-

Zespoły obróbcze ZGO-CNC.  Fot. Archiwum autora
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czy zaciskowymi. Tak więc nie musi-
my obliczać, gdzie będzie przebiegać 
np. frezowanie i czy nie koliduje z sys-
temem mocowania, dociskami pneu-
matycznymi. System udostępnia nam 
informacje potrzebne, aby ustawić 
prawidłowe parametry lub też można 
skorzystać z systemu pozycjonowania 
automatycznego, który wykonuje pre-
cyzyjne tę pracę.
ZGO-CNC typu PORTEMAC i MECA-
CERC pozwalają w kilka minut wypro-
dukować komplet elementów drzwi 
oraz ościeżnicy, a przy zastosowaniu 
automatycznej linii montażu drzwi, 
umożliwiają wykonywanie najmniej-
szych zamówień tego samego dnia.
Więcej szczegółów u autora: 
biuro@starting.com.pl

gramowania, pokazująca informa-
cje, m.in. pozycje osi, zaprogramowa-
ne obroty głowic oraz bieżące sytuacje 
wskaźnikowe - to co można ręcznie 
ustawić, a także posuw zaprogramo-
wany i rzeczywisty.
Innym istotnym ekranem wprowa-
dzania zadań jest PORTACAM, który 
daje nam informacje potrzebne do te-
go, by móc programować pracę z wy-
przedzeniem czynności obsługowych, 
wymiany narządzi, ostrzenia itp. Co 
więcej, PORTECAM dostarcza nam in-
formacje o ilości wykonywanych ele-
mentów, informacje do prawidło-
wego, właściwego pozycjonowania 
zacisków elementów by wyelimino-
wać możliwe lub prawdopodobne ko-
lizje narządzi z zespołami bazującymi 

nia naszego modelu drzwi: typ okuć, 
ilość, rozlokowanie i odległości mię-
dzy nimi; pozwalamy wybrać program 
zgodnie z propozycją i/lub według pa-
rametrów lub z pozycjonowania ręcz-
nego, biorąc za bazę część zewnętrzną 
lub wewnętrzną. Do tego okna wpro-
wadzamy wartości występujące u nas 
w proponowanych zakresach m.in.:
- cięcie lub brak rowka wewnętrznego;
- cięcie krańców listew;
- cięcie części wewnętrznej 0° lub 45°;
- ilość zawiasów;
- sposób rozmieszczenia zawiasów 
i umiejscowienia zamka;
- typ-model okuć, które będą spinały 
ościeżnicę (gdy obrabiany jest element 
ościeżnicy);
- ilość, typy sworzni w tym samym 
kręgu.
Kiedy mamy zdefiniowany model 
ościeżnicy z rodzajem okuć wraz z od-
ległościami i typami obróbki, zapisu-
jemy go na dysku do wielokrotnego 
użytku.
Chcąc pracować bezobsługowo, może-
my układać listy-kolejki pracy, gdzie 
mamy zgromadzone (do pobrania) mo-
dele, wzory, które kiedykolwiek wpro-
wadziliśmy. Pozostaje tylko wybrać 
wymiary (długość, szerokość grubość 
i zorientowanie - prawy lub lewy ele-
ment) oraz zaznaczyć szerokość, dłu-
gość netto i brutto - w zależności od te-
go jak sobie życzymy.
Ekran maszyny zintegrowany jest 
w swoim środowisku, które ułatwia 
nawigacja z ekranu w oknach pro-

pobierają je z pozycji magazynu dostar-
czania i przekazują w miejsce obróbki, 
a następnie przemieszczają na taśmą 
rozładunkową.
Nadzór nad przemieszczeniami osi 
oraz sterowanie pozostałymi zespoła-
mi maszyny realizuje się za pośrednic-
twem sterowania numerycznego CNC 
SINUMERIK MOD. 840D Digital Sys-
tem Sinumerik 840D wraz z NCU 572.5, 
który posiada zaawansowaną charak-
terystykę działania w sterowaniu nu-
merycznym i napędach, a to oznacza 
szybką analizę danych realizowanego 
programu obróbki i dynamikę w napę-
dach zespołów. 

Napędy
System regulacji osi to SIMODRIVE 611 
Digital i Servomotory o wysokiej dy-
namice i niskiej bezwładności IM B5 
z czujnikiem przyrostowym sen/cos 1 
Vpp, który jest 2048 razy bardziej czu-
ły niż enkodery konwencjonalne TTL 
(-). System zawiera moduł ogranicze-
nia przepiąć dla 611 A/D i moduł tele-
serwisu. PORTACAM jest programem 
opracowanym specjalnie do obróbki 
profili, obejmuje dialog programowa-
nia, który pozwala użytkownikowi 
personalizować wszystkie swoje oku-
cia z użyciem systemu parametryczne-
go. Wszystkie formy, takie jak: zawiasy, 
zamki, klamki, gniazda itp. są załączo-
ne w bibliotece. Wybierając z biblioteki 
kształt, otwierane jest nowe okno. Ma-
jąc wprowadzone zdefiniowane oku-
cia, możemy przystąpić do projektowa-

ca max 225 mm, grubość max 6 mm, 
średnica osi 20 mm. Osie 1 i 3 funkcjo-
nalnie są takie same i mają wykony-
wać taki sam rodzaj pracy na krańcach 
elementów-listew-profili wprowadza-
nych po 2 lub 3 elementy naraz (przy 
ościeżnicach), aby móc zwiększyć wy-
dajność. 
Oś 3 wykonuje prace po stronie we-
wnętrznej elementów listwowych - 
wiercenia i rowki. Na elementach dłu-
gich możemy pracować 3 grupami 
jednocześnie.  
Zespół frezarski pionowy grupy 3 za-
wiera magazynek obrotowy 8 pozy-
cyjny (8 narzędziowy). Może realizo-
wać wymianę narzędzi, kiedy tylko 
będzie to potrzebne. Co więcej, posia-
da wbudowaną oś C, aby móc realizo-
wać cięcia kątowe i wyposażony jest 
opcjonalnie w głowicę 5 osiową, któ-
ra potrzebuje więcej przestrzeni ruchu. 
Jeśli w elementach znajdują się osa-
dzenia do gniazda zamka drzwiowego 
i otwory pod klucz i klamkę, to dla tych 
operacji istnieje dodatkowa grupa - ze-
spół obróbczy z silnikiem pionowym 
i poziomym. Trzeba ustalić, czy klient 
chce wykonywać te operacje w tym 
procesie obróbki, czy będzie wykony-
wał je podczas montażu drzwi (za po-
mocą innych maszyn).

Cykl pracy
Praca rozpoczyna się od automatycz-
nego załadunku i pozycjonowania, np. 
dwóch elementów jednocześnie za po-
mocą chwytaków zaciskowych, które 

Gniazdo CNC do ościeżnic i drzwi z listew.  Fot. Archiwum autora

Gniazdo CNC.  Fot. Archiwum autora

PORTEMAC - segment gniazda obróbczego CNC do drzwi ramiakowych.  Fot. Archiwum autora


