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Przemieszczanie materiałów niedocenionym źródłem redukcji kosztów i zwiększania wydajności w procesie produkcji

W poszukiwaniu traconego czasu
Nowoczesne technologie coraz szerzej wkraczają w poszczególne etapy produkcji mebli, drzwi i innych wyrobów z drewna 
i materiałów drewnopochodnych. Istnieje powszechna akceptacja do ich rozwĳania w zakładach, jednak tylko nieliczni w 
pełni wykorzystują możliwości, jakie są oferowane w zakresie podawania, przemieszczania, obracania, odbioru, transportu, 
automatycznej kompletacji, pakowania i paletyzacji zamówień.

ty czas trwania czynności obróbczych 

procesu i porównując go z czasem nie-

zbędnym na manipulację elementami, 

łatwo zauważymy, że stanowi on czę-

sto przeważającą część czasu, jaki zu-

żywamy na ich wytworzenie. 

Tak więc chcąc zwiększać zakres pręd-

kości posuwu, dokładności, wydajno-

człowieka są proste i oczywiste, ale też 

i ograniczone co do szybkości i możli-

wości powtarzania w dłuższym czasie. 

Dalsze czynności przemieszcza-

nia i manipulacji elementem w cza-

sie trwania procesu wymagają rów-

nież obracania, układania, unoszenia, 

przytrzymania etc. Obliczając całkowi-

kową czynność rozpoczynającą proces, 

tj. podanie materiału do pojedynczej 

maszyny, gniazda obróbczego czy linii 

produkcyjnej. Operator lub urządze-

nie podawcze musi podjąć (uchwycić) 

element, spozycjonować i dostarczyć 

w miejsce obróbki lub położenie star-

towe. Czynności te wykonywane przez 

cji niezbędnie koniecznych przemiesz-

czeń, jak i możliwych ułatwień dla 

dalszego odcinka procesu produk-

cji. Oczywiście każdy typ procesu wy-

twarzania wymaga innych układów 

i przemieszczeń elementów, niemniej 

jednak rodzajowo są one takie same. 

Weźmy na przykład pod uwagę począt-

Przemieszczanie elementów w proce-

sie technologicznym i lokowanie ich 

we wszystkich kierunkach i płaszczy-

znach dokonywane jest według po-

trzeb wynikających z tegoż procesu. 

Często jednak czynności te są wykony-

wane w sposób niezoptymalizowany 

i to zarówno pod kątem optymaliza-

Paletyzowanie, owĳanie, etykietowanie w linii pakowania.  Fot. Archiwum autora

Eliminacja wadliwych elementów po scanowaniu z selekcją 
jakości.  Fot. Archiwum autora

Urządzenie prostująco-podawcze płatów.  Fot. Archiwum autoraLinia pakowania.  Fot. Archiwum autora

Obracanie, zdejmowanie i układanie elemen-
tów z linii Erlo.  Fot. Archiwum autoraUrządzenie linii bocznej produkcji pudełek do pakowania mebli.  Fot. Archiwum autora
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Program Sprzedaży:

okleiniarki wąskich płaszczyzn jedno- i dwustronne

centra obróbcze sterowane CNC

linie do produkcji mebli

linie do produkcji płyty komórkowej

prasy membranowe #rmy Wemhoner

seriach do samodzielnego montażu. 

W samym procesie technologicznym 

ten fakt nie zmienia wiele, gdyż nie-

zależnie od wielkości serii elementy 

trzeba pozyskać, sformatować, nadać 

im wymiar, kształt, wiercić i frezować 

etc. Przy małych zamówieniach, krót-

kich seriach zwiększa się natomiast 

proporcja czasu manipulacji materia-

łem w stosunku do czasu obróbki bez-

pośredniej w cyklu produkcyjnym. Aby 

zapewnić nieprzerywany cykl produk-

cji, konieczna jest uniwersalizacja urzą-

dzeń manipulacyjno-transportowych 

i zwiększenie zakresu ich stosowania. 

To z kolei przekłada się na zmniejszenie 

kosztów i wzrost wydajności nawet przy 

wykonywaniu zamówień jednostko-

wych, bowiem realizacja wszystkich po-

stulatów sprawnej i wydajnej produkcji 

z uwzględnieniem idei wykonywania 

zamówień jednostkowych i krótkich se-

rii prowadzi do optymalnych efektów 

produkcyjno-ekonomicznych.

Krótkie serie w produkcji
Tendencje rynku meblarskiego w kie-

runku mebli jednostkowych i krótko-

seryjnych, przy jednoczesnym zapo-

trzebowaniu na tanie meble implikuje 

konieczność ich produkcji w krótkich 

miennie odsadzony w celu ułatwienia 

późniejszego ręcznego poboru i pako-

wania;

- transportery linii produkcji pudełek 

do pakowania mebli w linii pakowa-

nia; 

- bramy transportowo-manipulacyj-

ne zamykania pudełek w linii automa-

tycznego pakowania;

- portale kompletacji elementów za-

mówień jednostkowych w linii pako-

wania;

- rozdzielacze elementów po badaniu 

jakości i klasyfikacji; 

- obrotnice elementów płytowych; 

- obrotnice jednoczesnego obrotu gru-

py elementów; 

- urządzenie kompletacji, owĳania, 

etykietowania w linii paletyzowania; 

- linie kompletacji paczek i paletyzo-

wanie wg zamówień do wysyłki; 

- agregatowy palet i systemy załadow-

cze do transportu.

tów z jednoczesnym rozsuwaniem ich 

o zadany odstęp przed podaniem ich, 

np. na linię lakierowania;

- urządzenie odbiorcze kompletujące 

elementy przed ułożeniem w stos;

- inteligentne urządzenia odbierające, 

kompletujące i układające warstwami 

grupy elementów w stosy;

- urządzenie prostująco-podawcze 

wiotkich płatów np. HDF czy sklejki 

na transporter podciśnieniowy po-

zycjonujący i podtrzymujący zada-

ną pozycję z dokładnością do setnych 

milimetra przez zadaną drogę trans-

portu, podczas której mogą być doko-

nywane inne czynności przez zespo-

ły CNC;

- urządzenie odbiorcze zsuwające ele-

menty do styku po ich podjęciu z trans-

portera i układaniu w stos; 

- urządzenie odbiorcze składająco-se-

parujące elementy odebrane z linii 

wiercenia i kołkowania w stos naprze-

ści czy humanizację pracy (poprzez 

kształtowanie systemu pracy dosto-

sowanego do psychofizycznych możli-

wości człowieka, ograniczanie i elimi-

nowanie negatywnego wpływu pracy 

na człowieka), niezbędne staje się nie 

tylko stosowanie, ale udoskonala-

nie i zwiększanie zakresu zastosowań 

wszelkiego typu urządzeń załadow-

czych i wyładowczych, urządzeń kom-

pletujących, manipulatorów oraz inte-

ligentnych przenośników etc.

Dla fragmentarycznego zobrazowania 

zakresu możliwości zastosowań moż-

na wymienić niektóre z nich: 

- ultra szybki podajnik DUPLO poda-

jący płaszczyznę układu elementów 

z szybkością 30 cykli na minutę, co 

w zależności od ich wymiarów  pozwa-

la uzyskać 300 i więcej podanych ele-

mentów na minutę;

- urządzenie podające ze stosu (podaj-

nik separujący) płaszczyzny elemen-

Układanie naprzemienne po zdjęciu z linii.  Fot. Archiwum autora

Urządzenie DUPLO podające do 30 płaszczyzn wieloelementowych na minutę.  
Fot. Archiwum autora

Urządzenia linii produkcji pudełek do pakowania mebli.  
Fot. Archiwum autora

Pakowanie zamówień jednostkowych.  Fot. Archiwum autora

Transportery poziome wielotorowe  z podajnikiem.  Fot. Archiwum autora

Urządzenie sztaplujące uchylne.  Fot. Archiwum autora
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