
05 / 2016TECHNIKA I TECHNOLOGIE

Wygodniej i szybciej

Nowy, tani sposób powrotu oklejanych drzwi i elementów meblowych zmniejsza za-
angażowanie pracowników nawet o 75 procent oraz uwalnia z konieczności ręcznego 
przemieszczania bardzo ciężkich elementów.

Urządzenia do powrotu i obrotu obrabianych elementów 

Praca na okleiniarkach jednostronnych 
to nadal powszechny sposób oklejania 
wąskich płaszczyzn elementów meblo-
wych i drzwi. W przypaku usytuowa-
nia poza linią produkcyjną oczywista jest 
konieczność zawracania oklejanych ele-
mentów. Coraz powszechniej stosuje się 
urządzenia zawracania i powrotu ele-
mentów meblowych czy drzwi do pra-
cownika wprowadzającego elementy do 
maszyny. Standardowo wymagana jest 
praca dwóch pracowników, jednak przy 
produkcji ciężkich drzwi o wadze docho-
dzącej do 80 czy 100 kg wymaga pracy 
czterech pracowników.
W przypadku serii produkcyjnych ele-
menty wprowadzane są do okleiniarki 
i po powrocie składowane w stos na pa-
lecie. Następnie, w zależności od potrzeb, 
następna krawędź jest oklejana.  
Coraz powszechniejsza produkcja krót-
kich serii lub wręcz produkcja jednost-
kowa powoduje potrzebę wykonania 
oklejenia trzech lub czterech stron ele-
mentu czy drzwi bez wprowadzania 
do maszyny innych elementów, czę-
sto oklejanych już w innej kolorystyce. 

W przypadku ciężkich elementów przy 
okleiniarce pracują cztery osoby. Nawet 
podczas stosowania standardowych 
urządzeń zawracania dla ciężkich drzwi 
na wejściu pracuje dwóch pracowników, 
którzy je obracają. Przy długich elemen-
tach okleinowanych na swej małej szero-
kości standardowe urządzenia powrotu 
nie mają zastosowania. Wąskie i długie 
elementy oklejane z dwóch, trzech czy 
czterech stron muszą być obrócone w co 
drugim przejściu przez okleiniarkę. 
Nowy zestaw urządzeń firmy DYNMA 
do zawracania - obrotu i powrotu drzwi 
(płyt itp. ciężkich elementów) składa się 
z pięciu podstawowych elementów: 
1) urządzenie odbierająco-zawracające 
90º/180º panele/drzwi RT-3000 special,
2) manipulator - jednostka obrotu spe-
cjalna PT,
3) napędzany transporter taśmowy BTE-
12514,
4) stacja odbierająca pochyła (zjazdowa),
5) manipulator zmiennopozycyjny (w za-
leżności o potrzeb sterowany ręcznie lub 
automatycznie).
System powrotu RT firmy DYNMA to pro-
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ste, szybkie i racjonalne odprowadzanie 
paneli z wyjścia maszyny do oklejania 
krawędzi do operatora. System powrotu 
RT umożliwia wydajne wykorzystanie 
maszyny do oklejania krawędzi przez 
jedną osobę i pozwala uniknąć wysiłku 
związanego z ręcznym zbieraniem ele-
mentów w celu przemieszczania ich na 
początek maszyny. Urządzenie odbiera-
jąco-zawracające 180° do płyt, płatów 
(drzwi) RT-3000 special to konstrukcja 
stalowa obrobiona laserowo. Wałki prze-
noszące pokryte są tworzywem na ba-
zie PVC. Zastosowano też elektroniczny 
zmiennik prędkości 10 - 25 m/min. 
Główne grupy systemu to:
- odnogi załadowcze (5 sztuk) dla wąskich 
elementów fotokomórki wykrywające 
elementy z urządzeniem ich autooczysz-
czania,
- pasy poprzeczne przechwytujące do 
przemieszczania bocznego (prędkość 
zmienna, do 50 m/min do przemiesz-
czania normalnego i 20 m/min w trybie 
strefy obrotu 0º, 90º lub 180º) z rolkami 
urządzenia stałej prędkości 30 m/min, 
- szafa elektryki i automatyki z możliwo-
ścią wyboru trybu pracy, ruch - zatrzy-
manie oraz stan bezpieczeństwa, selektor 
wyboru do aktywacji wyładunku - przej-
ścia na wprost bez zawracania,
- jednostka obrotu specjalna - manipula-
tor PT (moduł obrotu wyposażony w dwa 
segmenty podciśnieniowe do realiza-
cji obrotu drzwi o kąt 90º lub 180º - wy-
miar drzwi w tym konkretnym wyko-
naniu: maks. 2200 x 1200 x 60 mm, min. 
1700 x 500 x 30mm. Maksymalny czas 
manewrowania urządzeniem powrotu 
z obrotem aktywowanym i prędkości po-
suwu okleiniarki to 18 m/min. Ma wbu-
dowany selektor do aktywacji obrotu 90º 
lub 180º albo powrotu elementów stan-
dardowo bez obrotu oraz moduł obrotu 
napędzanego z enkoderem pozycjonowa-
nia i zmiennika prędkości do łagodnego 
startu i zatrzymywania,
- transporter taśmowy napędzany i ste-
rowany BTE-12514 na bazie “płótna” PVC 
o niskim współczynniku tarcia, prędkość 
transportu stała 30 m/min, 
- stacja zjazdowa odbierająca pochyła - 
odcinek akumulacji - odbioru grawitacyj-
nego z wałkiem progu zatrzymującego 
pokryty elastomerem, wymiar 2500 x 
2000 mm.
Inne wykonania układu transportu in-
teligentnego materiałów do i z maszyn 
w zależności od potrzeb wykonania w za-
kładach po konsultacji technicznej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z autorem: biuro@starting.com.pl

WYMIARY PANELI

Długość maksymalna/minimalna (w kierunku posuwu) 2200/200 mm

Szerokość maksymalna/minimalna 1200/400 mm

Grubość maksymalna/minimalna 60/40 mm

WAGA PANELI

Maksymalna waga paneli w ruchu powrotnym 80 kg

PRĘDKOŚCI PRZENOSZENIA

Prędkość na wejściu (może być zmieniona elektronicznie) 12 - 30 m/min

Prędkość przenoszenia (pasy poprzeczne) 50 m/min

Prędkość na wyjściu 30 m/min

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Napięcie/częstotliwość 400 V/50 Hz

Moc elektryczna 2 kW

Rodzaj połączenia 3 bieguny + neutralny 
+ uziemienie

POŁĄCZENIE PNEUMATYCZNE

Zalecane ciśnienie robocze 6 bar

Zużycie (System powrotu + Panel Turner) 750 Nl
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Zwrotnica z obrotem.                                                                                Fot. Archiwum autora

Schemat urządzenia zawrotu i obrotu 0º, 90 º i 180º okleiniarki jednostronnej.                                                       Fot. Archiwum autora

Przykładowe parametry techniczne dla pracy z panelami drzwi do 80 kg

Przed obrotem.                                                                                              Fot. Archiwum autora

W trakcie obrotu                                                                                           Fot. Archiwum autora

Po obrocie                                                                                                        Fot. Archiwum autora
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