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R E K L A M A

Klejenie w przemyśle drzewnym i meblarskim   

Oszczędności w procesach klejenia
Kleje topliwe mają ugruntowaną pozycję w przemyśle drzewnym podczas klejenia technologicznego oraz w procesach 
pakowania. Jakość aplikacji zależy od rodzaju i jakości żywicy, rodzaju oraz ilości dodatków (w tym wypełniaczy masy 
klejowej) i w dużej mierze od procesu podgrzania i aplikacji. 

Mieczysław Lewicki

tywne klejenie i uszczelnianie w au-

tomatycznych układach, robotach, 

liniach automatycznych oraz in-

nowacyjnych rozwiązaniach prze-

znaczonych do dozowania kleju na 

gorąco. Blok kleju jest rozgrzewa-

ny w ilości potrzebnej do podania 

i przetłoczony do głowicy. Również 

podanie kleju w postaci granulek (do 

max 8 mm średnicy) odbywa się par-

tiami, po czym następuje stapianie 

i transport - podanie do zasobnika, 

utrzymanie temperatury roboczej 

oraz nakładanie głowicą. 

11.10.2013 odbyło się sympozjum, pod-

czas którego omawiano zagadnienia 

i wymieniano doświadczenia z zakre-

su dozowania i aplikacji kleju topliwe-

go. Wydarzenie zorganizowała firma 

Gluetechnika (produkująca stapialni-

ki, dozowniki i całą gamę głowic dozu-

jących dla przemysłu) oraz firma Graco 

(produkująca m.in. pompy do mas zim-

nych i gorących). 

Rozwiązania techniczne prezento-

wane przez organizatorów spotkania 

mogą być w coraz większym stopniu 

wdrażane do procesów produkcyjnych 

przemysłu mebli i drzwi, wnosząc 

wkład w dalszy rozwój technik nowo-

czesnych aplikacji, dając oszczędności 

w zużyciu i podnosząc jakość produko-

wanych wyrobów.

Ważne pompy
Pompy do wyciskania past, uszczel-

niaczy i kleju w bloku stałym 

z wiader lub beczek stanowią istot-

ny składnik systemów dozujących 

w przemyśle. Umożliwiają one efek-

„CYTAT”

InvisiPac w ciągu 10 minut osiąga 
temperaturę pracy. Zastosowana w układzie 
innowacyjna konstrukcja rozdzielacza 
ze swobodnym przepływem oraz 
wbudowanym filtrem pozwala dodatkowo 
na wyeliminowanie zatykania się dysz.

„CYTAT”

Oprócz znanych już na rynku szczelinowych 
głowic do nanoszenia kleju topliwego na folie 
finish do oklejania listew i płyt, oferowane są 
głowice modułowe do aplikacji ciągłej ścieżki 
kleju o szerokości do 3 mm.

Prezentacja głowicy do wąskich płaszczyzn.   
Fot. Archiwum autora

InvisiPac firmy Graco.   
Fot. Archiwum autoraTopielnik przelotowy po pracy.  Fot. Archiwum autora
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dzięki zastosowaniu nowoczesnej 
technologii odciągowej i "ltracyjnej

Odpylacze mobilne Stoły szlifierskie Odciągi lakiernicze Brykieciarki

Przedstawicielstwo na terenie Polski:
POLYTECHNIK
Urządzenia Ochrony Środowiska DPU sp. z o.o.
58-150 Strzegom 
ul. Jeleniogórska 1A
tel. 74 855 38 84; fax. 74 855 38 83
e-mail: info@polytechnik.pl
Oddział Strzegom: +48 603 445 132

22
lata

już

Z  WAMI

50 LAT DOŚWIADCZENIA

na brykieciarkę hydrauliczną typu BRIKSTAR EKciaciaciarkę hydrauliuliuliczną typu BR BRIKS
jesienna promocja

na brykieciarkę hydrauliczną typu BRIKSTAR EK

PROMOCJA 27.650,00 PLN netto

R E K L A M A

nanoszenia kleju topliwego na folie fi-

nish do oklejania listew i płyt, ofero-

wane są głowice modułowe do aplika-

cji ciągłej ścieżki kleju o szerokości do 

3 mm. Duże zainteresowanie uczest-

ników sympozjum wzbudziła również 

głowica szczelinowa pionowa do na-

noszenia kleju topliwego przy okleja-

niu płyty meblowej obrzeżem o szero-

kości 10 – 60 mm. Dzięki zastosowaniu 

tej głowicy eliminuje się zanieczysz-

czenia kleju podawanego i dokładną 

kontrolę naniesienia.

również redukuje koszty pracy. 

Ten system Graco umożliwia podawa-

nie kleju od bardzo małych ilości 0.005 

cm³/ min do 12 kg/godzinę.

Szczelinowe głowice dozujące
Na szczególną uwagę zasługują szcze-

linowe głowice dozujące firmy Glu-

technika, które są doskonałym uzu-

pełnieniem układów aplikujących klej 

topliwy zarówno na wąskie, jak i na 

szerokie płaszczyzny. Oprócz znanych 

już na rynku szczelinowych głowic do 

jest tylko taka ilość kleju, jaka w da-

nej chwili jest potrzebna.

InvisiPac w ciągu 10 minut osiąga tem-

peraturę pracy. Zastosowana w ukła-

dzie innowacyjna konstrukcja rozdzie-

lacza ze swobodnym przepływem oraz 

wbudowanym filtrem pozwala dodat-

kowo na wyeliminowanie zatykania 

się dysz. 

Ponieważ system ten ma konstrukcję 

bezzbiornikową (Tank-Free), klej krócej 

przebywa w wysokiej temperaturze, 

co znacznie zmniejsza ilość skutków 

ubocznych. Dzięki temu uzyskujemy 

dobre wyniki – nawet przy użyciu tań-

szego kleju. Zaletą urządzenia jest rów-

nież to, iż pompa dwukulowa kon-

strukcji firmy Graco podaje granulki 

w sposób płynny.

Podgrzewane węże, a w szczególności 

ich ulepszona konstrukcja, stanowią 

bufor dla ciepła, eliminując gromadze-

nie się nagarów.

Zastosowane tu automatyczne poda-

wanie próżniowe utrzymuje optymal-

ny poziom kleju, automatycznie wydo-

bywając go ze zbiornika lub kontenera 

zbiorczego, nie dopuszczając do przedo-

stania się pyłu i cząstek stałych oraz 

występowania szoku termicznego - co 

matycznie zależnie od bieżącego zu-

życia. System InvisiPac, dzięki kon-

strukcji zapewniającej skuteczny 

transfer ciepła, posiada wydajność 

równoważną lub lepszą od wielu 

systemów ze zbiornikiem do poda-

wania kleju na gorąco. Dzięki temu 

otrzymujemy ciągły przepływ kle-

ju w procesie produkcji, co znacz-

nie zmniejsza czas, w którym klej 

znajduje się pod wpływem wyso-

kiej temperatury. Zapewnia to mniej 

zwęgleń, krótszy czas konserwacji 

(czyszczenia układu) i dłuższy czas 

pracy bezobsługowej. Roztapiana 

InvisiPac rozgrzany w 10 min
Roztapianie dużych partii kleju to-

pliwego oraz podtrzymywanie wy-

sokiej temperatury w zasobniku 

powoduje degradację termiczną ży-

wicy oraz odkładanie się i przypie-

kanie substancji wypełniających. 

Aby wyeliminować te niekorzystne 

zjawiska urządzenie InvisiPac firmy 

Graco opiera się na zintegrowanym 

systemie podciśnieniowym, któ-

ry podaje granulki kleju do komory 

topienia, wchodzącej w skład linii, 

a czujnik monitoruje klej w komorze. 

Kolejne granulki podawane są auto-

„CYTAT”

Roztapianie dużych partii kleju topliwego 
oraz podtrzymywanie wysokiej 
temperatury w zasobniku powoduje 
degradację termiczną żywicy oraz 
odkładanie się i przypiekanie substancji 
wypełniających.

Dysze Graco.  Fot. Archiwum autora

Rozdzielacz kleju 'V' Graco.  Fot. Archiwum autora

Prelekcja firmy Graco podczas spotkania.  Fot. Archiwum autora


