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Nowy sposób oklejania drzwi w przelocie

Okleina we wrębie już się nie odklei
Znana od lat technologia oklejania przelotowego płaszczyzn drzwi i elementów meblowych na specjalistycznych 
maszynach została wzbogacona o nowe rozwiązanie technologiczne opracowane i opatentowane przez polską firmę 
INVADO Sp. z o.o. w miejscowości Dzielna koło Lublińca (wcześniej firma P.W. KOSZ – patent nr 204829).

Mieczysław Lewicki

Technologia produkcji drzwi rozpoczy-
na się od przygotowania elementów ich 
konstrukcji, która składa się z ramiaka, 
wypełnienia z plastra miodu lub z pły-
ty pełnej oraz dwóch formatek płyty 
HDF lub wiórowej, na którą nakładany 
jest klej. Tak przygotowaną konstrukcję 
wprowadza się w prasę taktową i pod-
daje procesowi klejenia. Cykl trwa oko-
ło 5 min., a po wyjściu z prasy formatki 

są sezonowane około 8 godzin, a następ-
nie poddawane są formatyzowaniu 
wzdłużnemu krawędzi. Tak przygoto-
waną formatkę poddaje się procesowi 
oklejania.
Sposób oklejania drzwi w procesie ich 
produkcji jest realizowany z użyciem 
dwóch szeregowo zestawionych okle-
iniarek. Proces jest podzielony zasadni-
czo na dwie zależne od siebie fazy okleja-

nia. W pierwszej z nich oklejeniu poddaje 
się szerszą płaszczyznę drzwi wraz z kra-
wędzią, a w drugiej okleinuje się węż-
szą płaszczyznę wraz z krawędzią we-
wnętrzną przylgi, w taki sposób, iż styk 
zachodzących na siebie oklein nie jest 
widoczny. Dodatkową zaletą tego spo-
sobu oklejania jest zaokrąglenie ostrych 
krawędzi wąskich płaszczyzn wrębu.
Na wstępie drzwi poddaje się oczysz-
czeniu z użyciem agregatu czyszczą-
cego oraz systemu dysz ze sprężonym 
powietrzem, za których pomocą usu-
wa się z drzwi wszelkie zabrudzenia, 
w tym pył. Po oczyszczeniu surową pły-
tę drzwiową poddaje się wstępnemu 
podgrzaniu przez promienniki do tem-
peratury z przedziału od 20°C do 45°C. 
Po w/w czynnościach następuje przy-
klejenie okleiny o gramaturze od 60 do 
160 g/m2 wraz z naniesionym klejem na 
szerszą płaszczyznę drzwi.
Okleinę odwijającą się z wałka wpro-
wadza się ponad ekran grzewczy, gdzie 
wstępnie podgrzewa się ją od strony na-
niesienia kleju do temperatury od 40°C 
do 50°C. Po wstępnym podgrzaniu okle-
inę kieruje się poprzez szereg rolek na-
pinających nad dyszę klejową nanoszą-
cą klej w ilości dostosowanej do grubości 
okleiny i prędkości oklejania oraz o odpo-
wiednio dobranej do rodzaju kleju tem-
peraturze. Całość tych operacji prowadzi 
się przy prędkości posuwu do 12 m/min. 
Temperatura okleiny z naniesionym kle-
jem po przejściu przy promienniku jest 
zbliżona do 130°C. 
Wprowadzoną pod górny walec okleinę 
dociska się do szerszej powierzchni 
drzwi. Następnie przy użyciu dwóch 
agregatów przycinających przycina się 
okleinę na żądaną szerokość, usuwając 
jej nadmiar. Utrzymując uprzednio za-
daną prędkość posuwu, wprowadza się 
oklejone od szerszej powierzchni drzwi 
pomiędzy ustawione pod odpowiedni-
mi kątami rolki dociskowe. Pierwsza pa-
ra to rolki pionowe dociskające okleinę 
do najbardziej wysuniętej krawędzi 
bocznej drzwi, następne to rolki poziome 
dociskające okleinę do sąsiadującej z po-
przednią i prostopadłą do niej poprzecz-
ną krawędzią oraz rolki pionowe doci-
skające okleinę o szerokości od 2 mm do 
4 mm do prostopadłej krawędzi w przy-
ldze drzwi.

Stałe parametry kleju i elastyczność 
okleiny po prawej i lewej stronie drzwi 
utrzymuje się przy użyciu dmuchaw go-
rącego powietrza na bieżąco eliminu-
jących straty ciepła kleju powstałe na 
skutek wychłodzenia kleju od momen-
tu nałożenia.
Tak jednostronnie oklejony płat przesu-
wa się do urządzenia odwracającego go 
powierzchnią nieoklejoną do góry i iden-
tyczne, jak w pierwszym przejściu nastę-
puje czyszczenie, podgrzanie oraz okleje-
nie szerokiej i węższej płaszczyzny wraz 
z drugą z krawędzi pionowych drzwi tak, 
że styk zachodzącego na okleinę z pierw-
szej fazy oklejania fragmentu okleiny 
drugiej fazy jest niewidoczny.
W kolejnym etapie produkcji według oma-
wianego sposobu zgodnego z wynalaz-
kiem nr PL204829B1 poddaje się formaty-
zowaniu krótsze krawędzie drzwi (górną 

i dolną). Następnie drzwi przesuwa się 
w obszar roboczy dwóch agregatów szlifu-
jąco-czyszczących umieszczonych po stro-
nie górnej krawędzi drzwi, a po przejściu 
przez ten obszar rozpoczyna się oklejanie 
ich górnej krawędzi. Oklejanie górnej kra-
wędzi prowadzi się, nakładając na tę kra-
wędź drzwi specjalną folię z termonadru-
kiem o szerokości zgodnej z szerokością 
oklejanej krawędzi. Kołem dociskowym 
oblanym gumą silikonową i rozgrzanym 
do temperatury od 180°C do 200°C doci-
ska się tę folię do jednej z płaszczyzn gór-
nej krawędzi drzwi tak, że w pierwszej 
kolejności okleja się jej wewnętrzną płasz-
czyznę równoległą do płaszczyzny drzwi. 
Potem okleja się prostopadłą do poprzed-
niej płaszczyznę od wewnętrznej strony 
drzwi, a następnie okleja się płaszczyznę 
prostopadłą do płaszczyzny drzwi od ich 
zewnętrznej strony.

Fragment linii produkcji drzwi.   Fot. INVADO

Oczyszczanie powierzchni płata drzwi przed oklejaniem.  Fot. INVADO

Oklejanie płaszczyzny płata drzwiowego.  Fot. INVADO
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Cyklinowanie podłóg i schodów

Stworzone przez 
polskiego producenta
Jedynym polskim producentem maszyn do 
cyklinowania podłóg i schodów jest firma Bez 
z Gdyni. Sztandarowym produktem firmy są 
szlifierki bębnowe do podłóg Kornik. 

Jarosław Kanas

Wszystkie tego typu maszyny na świe-
cie maja podobną budowę. Jej głównym 
i decydującym o jakości powierzchni ele-
mentem jest bęben, który prowadzi ta-
śmę szlifierską. Bęben ten jest precyzyj-
nie wyważony i pokryty szlifowaną 
gumą. Jest to element podlegający zu-
życiu, jednak ostrożne obchodzenie się 
z nim może przedłużyć jego żywotność. 

Zużycia i regeneracja
Najczęstszym uszkodzeniem, jakiemu 
ulega, jest przytarcie bębna po uszkodze-
niu pasa ściernego. Zużycie lub uszkodze-
nie bębna objawia się zazwyczaj wibra-
cjami i pozostawieniem na szlifowanej 
powierzchni smugi lub nierówności. Taki 
bęben można poddać regeneracji w firmie 
Bez. W zależności od stanu bębna trwa to 
od 4 dni do 2 tygodni. Bęben jest okleja-
ny lub wulkanizowany gumą, szlifowa-
ny i wyważany, dzięki czemu uzyskuje 
parametry nowej części. Usługa ta doty-
czy jednak tylko produktów Kornik. Fir-
ma regeneruje bębny także innych pro-
ducentów ale niestety w tym przypadku 
nie jest w stanie bębna wyważyć. 

Szlifierki do krawędzi 
i narożników
W ofercie firmy Bez znajdują się także 
mniejsze szlifierki do schodów, krawędzi 

i narożników. Ciekawą maszyną jest po-
lerka o symbolu fabrycznym SK 178/o. Jest 
to urządzenie o średnicy roboczej tarczy 
406 mm i ruchu oscylacyjno-obrotowym. 
Ruch oscylacyjny jest ruchem wymuszo-
nym o częstotliwości 2800 cykli/min, pod-
czas gdy ruch obrotowy jest ruchem nie 
wymuszonym i wacha się od 0 do 48 obr/
min. w zależności od chropowatości po-
wierzchni. Powoduje on dodatkowe zacie-
ranie po ruchu oscylacyjnym. Polerki te są 
z powodzeniem stosowane także przy ole-
jowaniu podłóg. Należy jednak pamiętać, 
ze do polerowania i olejowania potrzebne 
są specjalne pady, które wraz z krążkami 
ściernymi i innymi materiałami eksplo-
atacyjnymi oraz doradztwem są dostępne 
w siedzibie firmy Bez w Gdyni i u przedsta-
wicieli firmy w Polsce. Cechą charaktery-
styczną maszyn marki Kornik jest to, że 
każda w standardzie posiada odciąg pyłu.

SK 178/o do schodów. Fot. BEZ

Cykliniarka Kornik 2000. Fot. BEZPolerka SK 178/o. Fot. BEZ

W dalszym procesie wytwarzania frezu-
je się kieszeń pod zamek oraz przy uży-
ciu agregatu wiercącego nawierca się 
i wkręca zawiasy drzwiowe. Po wyfre-
zowaniu kieszeni pod zamek  do drzwi 
montuje się zamek.
W przypadku drzwi płycinowych 
wycina się otwory specjalnym fre-
zem MEX-2 jednocześnie czyszczącym 
wnętrze płyty komórkowej pod listew-
kę. Po wycięciu otworu bądź otworów 
montuje się z jednej ich strony ram-
kę, po czym wkłada się taflę szkła i za-
bezpiecza od drugiej strony drzwi dru-
gą ramką. Po zamontowaniu ramek 
drzwi następuje pakowanie w folie 
termokurczliwą.
Podstawową zaletą drzwi wykonanych 
w tej technologii jest to, że nie występuje 
tu odklejanie się okleiny we wrębie. Po-
nadto zauważyć można dodatkowe ko-
rzyści organizacyjno-techniczne oraz 
użytkowe: 
- uzyskanie drzwi z korzystnym dla 
klienta wyeliminowaniem ostrych kra-
wędzi wąskich płaszczyzn,
- brak odprysków krawędzi,
- eliminacja odklejania się skrajów i koń-
cówek, 
- niewidoczne miejsce styku okleiny 
oraz pełne zabezpieczenie przed wnika-
niem wilgoci do płata drzwiowego. 

Oklejanie szerszej płaszczyzny płata drzwiowego.  Fot. INVADO

Stos drzwi z oklejonymi wrębami.  Fot. INVADO

Oklejanie drugiej strony drzwi.  Fot. INVADO

Niewidoczne miejsce styku folii we wrębie z zaokrąglonymi 
krawędziami.  Fot. INVADO
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