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Nowoczesne technologie produkcyjne

Ościeżnice: kompletacja - okuwanie - 
pakowanie - ekspedycja
Priorytetem przy planowaniu produkcji jest terminowe realizowanie zamówień klienta w czasie 
deklarowanym w ofercie. Automatyzacja pakowania ościeżnic wspomaga to zadanie szczególnie w 
warunkach zindywidualizowanej produkcji.

W warunkach wysokiej indywiduali-
zacji produkcji jednym z istotniejszych 
problemów jest określenie i optymalne 
wykorzystanie dysponowanych zdol-
ności produkcyjnych. Dlatego też praco-
chłonność wytwarzanych wyrobów na 
każdym odcinku produkcji to kluczowa 
kwestia dla szczegółowego planowania. 
W wielu dziedzinach sprawdziła się me-
toda badania pracochłonności MOST ja-
ko użyteczna do szybkiego określania 
czasu wykonania wyrobu. Każda zmia-
na, zarówno w konstrukcji wyrobu, jak 
i przebiegu procesu technologicznego, 
powodować może zmiany pracochłon-
ności produktu. Dlatego też niekiedy 
występuje konieczność okresowych po-
miarów pracochłonności. 
Z analiz pracochłonności produkcji 
drzwi wynika, że bardzo istotnym dla 
rytmiki realizowania zamówień jest od-
cinek pakowania nie tylko drzwi (gdzie 
problem pakowania jest technicznie do-
brze rozwiązany), ale również ościeżnic 
drzwiowych. Stąd coraz częściej podej-
mowana jest decyzja o jego automaty-

dzić uwolnienie produktu lub kartonu 
ze stanowiska przed upływem zadane-
go czasu poprzez jednoczesne naciśnię-
cie obu przycisków “OK” i “Odrzucone”, 
a następnie jednego z nich - w zależno-
ści od stanu poprawności.

Strefa ekspedycji - ostatni 
segment linii
Zaklejone i zaetykietowane pudełko, 
wjeżdżając na ostatni segment linii (w 
zależności od stanu zapisu w rejestrze 
o incydentach), jest kierowane do stre-
fy zakończonego pakowania przyci-

skiem “OK” lub do strefy pakietów do 
poprawy czy wyeliminowania przyci-
skiem „Odrzucone”. 
Zapis w rejestrze o tych incydentach 
jest zachowany w bazie danych ce-
lem konsultacji dalszego postępowa-
nia oraz zidentyfikowania, w którym 
momencie - na którym stanowisku 
pracy powstało zdarzenie negatywne 
powodujące odrzucenie (błąd - wadę - 
uszkodzenie).
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Schemat linii okuwania i pakowania ościeżnic - schemat ideowy. 
Fot. Archiwum autora

Fragment linii kompletacji, montażu i pakowania ościeżnic drzwi. 
Fot. Archiwum autora

Automatyczny odbiór elementów, paczek itp. ładunków ze stanowiska lub w koń-
cówce linii. Fot. Archiwum autora

zacji. A to tylko wycinek problemu ryt-
micznego spływu ościeżnic do wysyłki. 
Nie mniej istotne są kompletacja ele-
mentów i ich okuwanie pod kątem każ-
dego indywidualnego zamówienia. 
Dlatego też dobrym rozwiązaniem jest 
połączenie prac związanych z okuwa-
niem, kompletacją akcesoriów i pako-
waniem w jedną linię czy gniazdo pro-
dukcyjne, zakończone dystrybucją do  
magazynu wysyłkowego.
Istnieją różne formy takich rozwiązań 
w zależności od liczby ościeżnic ekspe-
diowanych z zakładu każdego dnia. Dla 
tysiąca lub więcej kompletów oścież-
nic przykładem dobrego rozwiązania 
jest linia wieloramienna okuwania i 
pakowania. Przy tak dużych ilościach 
produkcyjnych konieczna jest ciągła 
kontrola prawidłowości wykonania 
poszczególnych operacji. Dla zachowa-
nia kontroli „sparowania” elementów 
online i ich położenia konieczne jest 
nadanie przez komputer numeru iden-
tyfikacyjnego dla każdego elementu 
ościeżnicy, znajdującego się wewnątrz 

linii. Pozwala to na zapewnienie zej-
ścia się danych elementów na ostat-
nim stanowisku pracy przed zakleje-
niem pudełka z kompletem ościeżnicy. 
Niedozwolone są: użycie dwóch takich 
samych numerów porządkowych oraz 
eliminacja w trybie automatycznym 
wadliwych elementów przed zejściem 
z linii. Dla takich sytuacji (rzadkich) na 
każdym etapie jest przewidziane odpo-
wiednie zaznaczanie sygnałem w sys-
temie sterującym „ta paczka jest wa-
dliwa”. Pozwala to na jej eliminację po 
zejściu z linii do poprawy (przed poło-
żeniem na paletę).

Cykl pracy na przykładowej 
linii
Po zainicjowaniu kolejki (porządku) 
pracy, podaniu i zaakceptowaniu trzech 
głównych elementów ościeżnicy wło-
żonych do linii - wszystkie elementy z 
pudełkiem muszą przemieszczać się w 
zadanym porządku aż do końca linii. 
Czuwają nad tym system czujników i 
system szczegółowych stref pracy od-
powiednio zwizualizowany:
- wizualizacja aktywowanej pozycji 
trybu pracy,
- wizualizacja czasu, jaki pozostaje 
na stanowisku w danym momencie 
i trybie pracy,
- wizualizacja liczby elementów produk-
tu przechodzących przez segment linii,
- wizualizacja produktu znajdującego się 
na segmencie linii ze swoim numerem Id,
- wizualizacja płatów kartonów po-
łożonych na transporterze oraz odpo-
wiadający im numer Id. 
Na ekranie głównym można uzyskać do-
stęp do powiększonego widoku każdej 
strefy, właściwości i trybów takich jak:
- widok i kontrola trybów pracy na sta-
nowiskach, 
- widok i modyfikacje produktów na 
każdym odcinku linii,
- wejście do trybu ręcznego sterowania 
na każdym odcinku linii do prac kon-
serwacyjnych,
- tryb uwalniania stanowiska pracy 
ręczny z wyświetlaniem czasu pracy:
pracownik widzi czas przeznaczony do 
realizacji zadania i decyduje o momen-
cie uwolnienia produktu lub pudełka 
w zależności od upływu czasu,
- tryb uwolnienia sterowany upływa-
jącym (zadanym) czasem: 
pracownik widzi przeznaczony czas do 
realizacji zadania, po upływie którego 
produkt lub pudełko zostaną pobrane 
automatycznie, bez potrzeby naciskania 
przycisków “OK” lub “Odrzucone”. Jeśli 
podczas pracy pracownik zobaczy, że nie 
zdąży wykonać przydzielonego zadania, 
to może wywołać “PAUZĘ” - zatrzymać 
uwolnienie poprzez jednoczesne naci-
śnięcie obu przycisków “OK” i “Odrzuco-
ne” przez kilka sekund, aż zaczną migo-
tać ich lampki. Po dokończeniu pracy lub 
decyzji o uznaniu wadliwości elemen-
tów i/lub kartonu pracownik naciska 
“OK” lub “Odrzucone”.
W tym trybie można również wyprze-

Teleskopowy transporter do ładowania paczek na samochód. Fot. Archiwum autora
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