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Produkcja drzwi w krótkim cyklu

Rewolucja technologiczna umożliwia 
ewolucję produkcji
Rynek oczekuje tanich rozwiązań z jednoczesną możliwością indywidualizacji cech zamówienia. Przemysł może temu sprostać 
na kilka sposobów. Umiejętność ta daje nową ścieżkę dostępu do rozszerzenia zbytu- jedna sztuka jednym zamówieniem.

chociaż przy nieco mniejszej ilościowej 

przepustowości produktów. Niemniej 

jednak jest to bardzo dobra alternatywa 

dla mniej zasobnych inwestorów.

Możliwość trzecia
Trzecim rozwiązaniem możliwym 

w każdym zakładzie jest zastosowa-

nie ZGO (zintegrowanych gniazd obrób-

czych) CNC, gdzie w gnieździe grupuje się 

technicznie podobne operacje technolo-

giczne do automatycznego wykonania. 

Gniazda takie mogą być dostosowane do 

potrzeb danego zakładu z zachowaniem 

uniwersalności obróbczej czy montażo-

wej (szczególnie do drzwi). 

Produkcja w parze ze 
sprzedażą
Rozwĳająca się na rynku sprzedaż 

marketowa stwarza możliwość do nie-

co odmiennej filozofii sprzedaży pro-

duktu końcowego, a to z kolei umoż-

liwia wielkoseryjnym producentom 

zwiększanie produkcji praktycznie 

bezinwestycyjnie. To wymaga jed-

nak porozumienia między strona-

mi realizującymi produkcję i sprzedaż 

oraz wprowadzenia pewnych przygo-

towań techniczno-organizacyjnych. 

Niemniej jednak jest to opłacalne dla 

wszystkich – producenta, sprzedawcy 

i konsumenta. Na przykład w przypad-

ku drzwi wewnątrzlokalowych jest to 

w miarę proste- to całkowicie automa-

tyczna produkcja wielkich serii uni-

wersalnych płatów drzwiowych. (ta-

kie linie na indywidualne zamówienie 

nia wyzwaniom rynkowym jest dąże-

nie do automatyzacji produkcji w sze-

rokim zakresie, tj. zarówno pod kątem 

technicznym, jak i organizacyjnym, 

z wykorzystaniem typowych maszyn 

do produkcji w linii, posiadających 

automatyczne podawanie, optyma-

lizację rozkroju płyt i automatyczne 

ustawianie rozstawów, parametrów 

obróbki, etc. Małe zamówienia są tu 

grupowane i optymalizowane do mi-

nimalnych jednostek materiału obra-

bianego w linii. Materiał ten jest po-

bierany automatycznie z magazynu do 

uprzednio zgrupowanych indywidual-

nych i zoptymalizowanych zamówień 

produkcyjnych, przy czym po obrób-

ce elementy są automatycznie selek-

cjonowane do poszczególnych zamó-

wień i grupowane do montażu i/lub 

pakowania oraz kierowane do spedy-

cji. Poza pozytywami tak zorganizo-

wanej produkcji i szybkiego osiągania 

indywidualnych zamówień oraz moż-

liwości składania ich przez klienta za 

pośrednictwem internetu bezpośred-

nio do centralnego komputera sterują-

cego grupowaniem zleceń, występuje 

tu jedna istotna wada dla inwestorów 

– milionowe nakłady na nową inwe-

stycję i wysoki stopień złożoności tech-

nicznej oraz programowej takiego 

rozwiązania. Nie jest to więc rozwiąza-

nie dla większości, nie tylko polskich 

przedsiębiorców, niemniej jednak na-

wet częściowo uproszczona wersja tej 

automatycznej fabryki może dać duże 

efekty ekonomiczne.

Możliwość druga
Inną, znacznie tańszą (o cały rząd wiel-

kości), metodą techniczno-organizacyj-

ną jest zastosowanie GPT (gniazdowa 

pętla technologiczna) z wykorzysta-

niem gniazd obróbczych CNC zintegro-

wanych ze sprzężonymi dodatkowy-

mi urządzeniami technologicznymi. 

W tym przypadku zaletą jest możli-

wość wykorzystania już posiadanych 

maszyn i urządzeń. Dokładna symula-

cja porównawcza tych dwóch rozwią-

zań może nawet wykazać lepszą efek-

tywność ekonomiczną tego pomysłu, 

Rozwarstwianie produkcji na ma-

ło i wielkoseryjną stało się faktem. 

W tym kierunku ewoluuje także zapo-

trzebowanie na drzwi, stawiając pro-

ducentom wymogi coraz większego 

zindywidualizowania wytwarzanych 

produktów. Nie tylko w zakresie de-

sign’u powierzchni, ale również kon-

strukcji, trwałości, odporności na ob-

ciążenia użytkowe i dostosowania do 

konkretnych potrzeb zamawiającego 

przy zachowaniu idei – indywidualne 

zamówienie do produkcji już od jednej 

sztuki. 

Zindywidualizowane znaczy 
drogie
Obecnie w organizacji produkcji moż-

na zauważyć dwa podstawowe trendy, 

jeden to nadal produkcja wielkoseryj-

na w liniach produkcyjnych do maso-

wego odbioru, a drugi to krótkie serie 

czy indywidualne zamówienia.

Wyposażenie techniczne znacznej czę-

ści zakładów produkcyjnych nasta-

wione było na produkcję seryjną, gdzie 

wykonanie bardzo krótkich serii czy 

indywidualnych zamówień jest eko-

nomicznie nieuzasadnione, a ceny tak 

wytworzonych produktów nie są kon-

kurencyjne na rynku. Sytuacja była 

w miarę jasna. Klient może otrzymać 

albo tani produkt pochodzący z więk-

szej serii, o ograniczonej możliwości 

indywidualizacji cech (kolor, kształt, 

konstrukcja, osprzęt, etc.) albo produkt 

niestandardowy, który będzie droższy 

lub wręcz zindywidualizowany o wy-

sokiej cenie.

Możliwość pierwsza
Jednak rynek oczekuje również trzeciej 

ścieżki: tj. tanich rozwiązań z jedno-

czesną możliwością indywidualizacji 

cech zamówienia. Przemysł może temu 

sprostać na kilka sposobów. W pierw-

szej kolejności stosując materiały za-

mienne, uniwersalizując konstrukcję, 

stosując tańsze materiały, bezinwesty-

cyjnie zwiększając wydajność. To jed-

nak nie wystarcza przy nadmiarowym 

potencjale produkcyjnym na rynku. 

Dlatego następnym sposobem sprosta-

Mekadoor firmy Rierge - jeden z elementów zintegrowanego gniazda obróbcze-
go CNC drzwi płytowych.  Fot. Archiwum autora

Przelotowe centrum do frezowania i okuwania drzwi.  Fot. Archiwum autora

Rierge - Gniazdo CNC do ościeżnic i drzwi z listew.  Fot. Archiwum autora
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nek wybierze i na jaki może być przy-

gotowany finansowo. 

W przypadku zainteresowania tema-

tem prosimy o kontakt z autorem.

wiązań jest krokiem w kierun-

ku wzrostu efektywności produkcji 

i konkurencyjności na rynku. Od pro-

ducenta-inwestora zależy, jaki kieru-

Dla okien sytuacja jest podobna z tym 

wyjątkiem, że realizacja zamówienia 

nie jest wykonywana w markecie.

Poprawa konkurencyjności
Każde z przedstawionych wyżej roz-

je zamówienie i opomiarowuje nie-

typowe otwory drzwiowe (lub klient 

przedstawia do zamówienia stosow-

ne wymiary), a płat drzwiowy jest na 

miejscu doformatowany, okuty we-

dług życzenia klienta.

wytwarza między innymi firma Bie-

le). Duży sprzedawca – market lub zrze-

szenie montażystów lub w przyszłości 

nawet własna sieć sprzedaży produ-

centa z odpowiednim wyposażeniem 

w urządzenia pomiarowe, przyjmu-

Zespół X gniazda CNC.  Fot. Archiwum autoraZespół Y gniazda CNC.  Fot. Archiwum autora

Wieloosiowe centrum do brył firmy Rierge.  Fot. Archiwum autora

Trzyciągowe gniazdo CNC.  Fot. Archiwum autora


