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Stolarka otworowa

Drzwi małe i duże w zindywidualizowanej produkcji
Design, produkcja, pakowanie i dystrybucja – to główne etapy tworzenia drzwi dla odbiorców niezależnie od skali produkcji. Dla 
każdej wielkości następuje dobór technologii i urządzeń do ich wykonania, a sukces zależy od trafności wyborów w tym względzie.

warkach, pozostaje najistotniejsza część 
cyklu, czyli dystrybucja według opty-
malnych zasad logistyki.
Zainteresowanych szczegółami rozwią-
zań z poruszanej w artykule tematyki 
proszę o kontakt z autorem: biuro@star-
ting.com.pl

i opracowania rozwiązań skracających 
do maksimum czas trwania tych czyn-
ności. Pomocne są tu operacje obróbcze 
stosownymi narzędziami, odpowiednie 
wykonanie ramek i osadzanie szkieł. 
Po zmontowaniu i zapakowaniu drzwi 
w materiało- i energooszczędnych pako-

nościowo. Możemy również realizować 
dowolny typ obróbki mechanicznej od 
strony wewnętrznej elementu. Tak wy-
twarzane elementy drzwi ramiakowych, 
wstępnie złożone przez pracownika na 
transporterze podawczym, przechodzą 
do przelotowego ścisku montażowego 
ADP, gdzie są sklejone z prędkością 2 szt. 
na minutę, co daje potencjalną wydajność 
produkcji 800 szt./zmianę. Problemem 
produkcji w linii jest szybkość utwardza-
nia kleju, ale i tu istnieje najnowsze roz-
wiązanie automatycznej prasy bębnowej 
obrotowej, które daje 4-krotne wydłuże-
nie czasu sklejania w ścisku.
Dla zróżnicowanych i nietypowych pro-
dukcji drzwi, ram, a nawet wąskich kon-
strukcji skrzyniowych, optymalne są 
prasy regulowane półautomatyczne 
BOX-2 (Przydatny link: https://www.
youtube.com/watch?v=s5YlThZN2ec) 
oraz prasy obrotowe 3-płaszczyznowe 
typu standard.
Kompletacja i montaż elementów uzu-
pełniających konstrukcję drzwi może 
odbywać się na stanowisku klejenia po 
zakończeniu utwardzania kleju i stosow-
nie do skali produkcji odbywa się na po-
jedynczych stanowiskach lub w liniach 
kompletacji i kosmetyki, skonstruowa-
nych odpowiednio do potrzeb produ-
centa drzwi. Szczególnie pracochłonne 
są tu operacje wmontowywania ramek 
i osadzanie szkieł i płycin w okienkach 
drzwiowych. Dlatego prace te wyma-
gają szczególnego dostosowania uspraw-
nień nie tylko technicznych urządzeń, ale 

sinusoidalną, kompozytami drewnopo-
chodnymi itp.) (Przydatny link: http://
biele.com/en/biele-r-d/particle-light-pa-
nel/) oraz od rodzaju powierzchni płata 
(oklejone okleiną naturalną, folią, CPL-
-em, malowane farbami lub proszkami, 
intarsjowane powierzchniowo). 
Firma Rozières, utworzona w 1973 roku 
przez dwóch braci - Raymonda i Rogera 
– stolarzy-rzemieślników, którzy w 1990 
roku wyspecjalizowali się w produkcji 
drzwi wewnętrznych z drewna, w 2001 
roku zmieniła technikę produkcji i kon-
strukcję drzwi. Ta zmiana pozwoliła im 
wyróżnić się na tle konkurencji drzwiami 
pięcioelementowymi - ramiakowymi. 
Szczególnie istotnym był tu zakup ZGO-
-CNC firmy RIERGE, który spowodował 
zwiększenie produkcji drzwi i wytwa-
rzanie w sposób przemysłowy wg zasady 
zamówienia już od jednej sztuki. W tym 
systemie redukowany jest łączny czas 
i cykl obróbki mechanicznej grupy ele-
mentów. ZGO-CNC firmy Rierge posiada 
wbudowany niezależny system dostoso-
wawczy na wysokość (dokładnościowy - 
pozycjonujący) dla każdego silnika. Wier-
cenia wstępne mogą być wykonywane 
do 4 na raz, a krańce listew można obra-
biać w tym samym czasie, gdy realizuje 
się inny typ obróbki mechanicznej (Przy-
datny link: https://www.youtube.com/
watch?v=NC9PvkqYkzk ).
Możemy profilować dwa kształty na za-
daną długość za pośrednictwem piły 
(freza tarczowego) zainstalowanej na 
oddzielnej osi, sterowanej współrzęd-

Wydajność automatycznych linii produk-
cyjnych, w szczególności do drzwi o budo-
wie warstwowej (dwie zewnętrzne okła-
dziny z kompozytem i płytą lub strukturą 
żebrową w środku) może osiągać do 2 tys. 
szt. skrzydeł drzwi na zmianę przy zasto-
sowaniu maszyn do automatycznej pro-
dukcji ram drzwiowych i pras wielopół-
kowych – przelotowych, z możliwością 
regulowania wydajności w zależności od 
potrzeb.
(Przydatne linki: http://biele.com/en/
biele-wood/door-manufacturing-lines/
frame-assembly-lines, http://biele.com/
en/biele-wood/door-manufacturing-li-
nes/press-lines, http://biele.com/en/biele-
-wood/lightboard-sandwich-panels/)
Oczywiste uwarunkowania wymu-
szają w tym wypadku długie serie 
i utrudniają indywidualizację zamó-
wień, a ponadto wymagają rozbudowa-
nej sieci sprzedaży. Zaletą takiej produk-
cji jest stosunkowo niski jednostkowy 
koszt produkcji, pomimo wysokich na-
kładów inwestycyjnych. Szczególnie 
widoczne jest to przy produkcji drzwi 
z wiórów (w jednym cyklu prasowania) 
i produkcji w automatycznych liniach  
z wykorzystaniem różnego rodzaju roz-
wiązań, które zależne są od: wielkości 
produkcji, wypełnienia drzwi (płytą ko-
mórkową, wiórową kanałową, wiórową 

nowość: sklep internetowy www.maszynylesne.com
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Austriacka �rma POSCH od 67 lat
produkuje najwyższej

jakości maszyny
do przygotowania drewna

opałowego i zajmuje
pierwsze miejsce w europie

- PIŁY, ŁUPARKI
- PIŁO-ŁUPARKI
- URZĄDZENIA DO PAKOWANIA
- KOROWARKI
- ROZDRABNIACZE
- AUTOMATY DO PRODUKCJI ROZPAŁKI

Automat do produkcji rozpałki Korowarka Łuparka pionowa Łuparka pozioma

Piło-łuparka K 540 z przenośnikiem 
czyszczącym i systemem pakowania

Piła z przenośnikiem Rozdrabniacz System pakowania drewna

Pakowarka CMB w układzie kątowym.  Fot. Archiwum

Fragment linii automatycznej produkcji ram.  Fot. Archiwum

Podwójna automatyczna prasa przelotowa do płatów drzwi.  Fot. ArchiwumLinia montażu drzwi ze szprosami – widok wyjścia.  Fot. Archiwum
Drzwi  GAUDI; Barcelona – Casa Gaudi.  

Fot. Archiwum
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