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Kontynuujemy cykl artykułów, które mają pozwolić Państwu na szersze 

spojrzenie na temat automatyzacji produkcji, poznanie propozycji różnych 

dostawców i skonfrontowanie się z ich radami i spojrzeniem na to zagadnienie. 

Dziś skupimy się na kolejnym ważnym etapie w produkcji, jakim jest obróbka 

pro�li. Choć sam proces często łączony jest z cięciem czy zgrzewaniem, to dla 

wygodniejszego przedstawienia całego procesu wraz z gronem znakomitych 

ekspertów pochylać będziemy się nad pojedynczymi etapami, zaznaczając 

oczywiście, że bardzo często jedna linia odpowiada za więcej niż jeden proces. 

Automatyzacja 
obróbki pro"li PVC

A
utomatyzacja, czyli zastępowanie pra-

cy ludzkiej maszynami, staje się coraz 

bardziej popularnym działaniem wśród 

producentów stolarki otworowej z PVC. Tak jak 

szeroko można rozwinąć de�nicję automatyza-

cji, tak równie szeroko można opisywać różne 

aspekty zautomatyzowania kolejnych etapów 

produkcji, stosując różne techniki i maszyny.

Każdy producent, ze względu na specy�-

kę produkcji, jej wielkość oraz cele, wymaga 

odrębnej analizy pod kątem automatyzacji 

procesów obróbczych. Dobór odpowiednich 

urządzeń powinien nastąpić po wnikliwej ob-

serwacji procesu produkcyjnego i preferencji 

producenta, bowiem nie u wszystkich taka au-

tomatyzacja przyniesie oczekiwane korzyści. 

Różnorodność potrzeb w tym zakresie wymu-

siła na producentach maszyn potrzebę ich za-

spokojenia w funkcjach różnych maszyn i urzą-

dzeń kierowanych na ten rynek docelowy.

Najpopularniejszymi urządzeniami, w 

których nastąpiło największe skupienie zauto-

matyzowanych czynności są centra obróbcze 

lub tnąco-obróbcze. Urządzenia tego typu 

znacznie usprawniają dokonywanie wierceń i 

frezowań wszystkich otworów technologicz-

nych w pro�lach. Dzięki zastosowaniu nowo-

czesnych technologii sterowania uzyskiwane 

są krótkie czasy, powtarzalność i wysoka jakość 

wykonywanych funkcji. Należy pamiętać, aby 

urządzenia posiadały możliwość połączenia 

z oprogramowaniem optymalizacyjnym, bo 

dopiero wtedy mogą spełniać swoją funkcję.

Każdorazowo, rozpatrując potrzebę zakupu 

centrum, należy zwrócić uwagę na jego para-

metry obróbcze, funkcje i wydajność. Więk-

szość centrów jest w stanie zaspokoić potrzeby 

odbiorcy, jednakże – ze względu na ilość nie-

zbędnych do spełnienia funkcji – ich wydajność 

może być różna. Przy pojawiających się coraz 

częściej wielkoseryjnych produkcjach dedyko-

wane są centra zawierające nie tylko agregaty 

wiercąco-frezujące, ale też głowice wkręcające 

czy głowice frezujące słupek. Przykładem tego 

typu centrum jest model NR-241 wyposażony 

w jedną komorę tnącą i jedną obróbczą, które w 

wyniku dalszej rozbudowy możemy wyposażyć 
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w kolejną komorę obróbczą (NR-242), dzięki 

czemu uzyskamy większą wydajność z pełnym 

wachlarzem funkcji obróbczych.

Szereg klientów, chcących skorzystać z pro-

gramów dotacyjnych, szuka nowych, innowa-

cyjnych rozwiązań, jednakowo wydajnych, do-

kładnych i przyjaznych cenowo. Przykładem 

tego rodzaju rozwiązań jest model SC-223. 

Centrum to wykonuje wszystkie niezbędne 

otwory technologiczne, lecz w innej kolejności 

wykonywanych czynności. Najpierw na pełnej 

sztandze profilu dokonywane są wiercenia, 

markowania i frezowania, a następnie cięte są 

profile na zoptymalizowaną długość. Celem 

uzyskania większej wydajności, wyodrębnio-

no funkcję wiercenia otworów pod klamkę 

okienną i frezowania pod kasetę zasuwnicy 

z procesów komory obróbczej i przeniesiono 

na odrębną pozycję stanowiącą część składową 

centrum.

Kolejnym, ważnym elementem, na który 

należy zwrócić uwagę przy wyborze maszyny, 

są możliwości obróbcze centrów, czyli minimal-

ne i maksymalne zakresy wymiarowe stosowa-

nych pro�li w komorach obróbczych. Należy 

wziąć pod uwagę, że dynamicznie zmieniające 

się trendy rynkowe (w tym rynki zewnętrzne) 

mogą wymuszać produkowanie okien na bazie 

pro�li o szerokiej zabudowie (np. monobloki). 

Poznanie tych informacji w znacznym stopniu 

umożliwi podjęcie decyzji w kierunku zaku-

pu danego modelu centrum obróbczego lub 

tnąco-obróbczego.

Automatyzując którykolwiek z etapów 

produkcji, musimy brać pod uwagę bieżące 

i przyszłe trendy rynkowe. Jak wspomniałem 

wcześniej, nie należy zamykać się w obrębie 

produkcji konstrukcji stolarki otworowej opar-

tej na pro�lach standardowych. Dokonując wy-

boru urządzeń, należy przewidzieć, aby istniała 

możliwość obróbki pro�li nietypowych w róż-

nych kon�guracjach. Linie tego typu umożli-

wiają produkcje nie tylko na dotychczasowych 

pro�lach, ale i na pro�lach szerokiej zabudowy 

(np. monobloki) w różnych kon�guracjach pro-

�li w jednej ramce.

Podsumowując: uważam, że stojąc przed 

potrzebą automatyzacji któregokolwiek z eta-

pów produkcji, należy dokładnie przeanali-

zować wszystkie założenia w odniesieniu do 

dotychczasowej i przyszłej charakterystyki 

produkcji.

› MURAT SC 223

› MURAT ZC Spec

W 
poprzednim numerze opisywany był 

jeden z procesów produkcji okien 

z PVC, jakim jest cięcie pro�li . Teraz 

chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami 

na temat obróbki pro�li, tak aby proces pro-

dukcji usprawnić, obniżyć koszty oraz popra-

wić jakość wyrobu, gdyż do tego służą właśnie 

centra obróbcze.

Centra obróbcze mają różne zastosowania 

w wielu gałęziach przemysłu. Są to maszyny 

o różnym stopniu zaawansowania technolo-

gicznego i wydajnościowego, które coraz czę-

ściej zastępują pracę ludzką. Nie inaczej jest w 

branży producentów okien z PVC. 

Obecnie na rynku dostępne są centra ob-

róbkowe wielu producentów, a każdy z nich 

ma inne spojrzenie na temat, oferuje maszyny 

o różnym stopniu zaawansowania technolo-

gicznego, wykonujące różne operacje z różną 

szybkością. PREZ-MET również w swojej ofercie 

posiada centra obróbcze dedykowane do ob-

róbki ram i skrzydeł okiennych z PVC. Dzisiaj 

omówmy po krótce działanie centrum obrób-

czego do ram. 

Centrum to jest urządzeniem sterownym 

numerycznie, a układy sterowania pracą po-

szczególnych podzespołów zaprojektowano 

i wykonano w oparciu o serwonapędy i ste-

rowniki �rmy Beckho". Komunikacja pomiędzy 

jednostką sterującą (komputer klasy przemy-

słowej) a wyspami-głowicami, wykonującymi 

operacje, odbywa się za pomocą nowoczesnej 

sieci Ether Cat. 

Centrum może pracować według założone-

go programu, ale istnieje tez możliwość wpro-

wadzania danych z klawiatury i modyfikacji 

programu w trybie konwersacyjnym. Może 

ono pracować jako samodzielna jednostka lub 

być elementem linii (centralnie sterowanej) 

czyszcząco-zgrzewającej. Skupmy się jednak 
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bardziej na możliwościach obróbczych cen-

trum, na jego wydajności, jakości wykonywanej 

obróbki i szybkości operacji, niż na budowie 

maszyny.

Większość dostępnych centrów obrób-

czych na rynku to maszyny wykonujące ope-

racje na uciętym pro�lu przed zgrzaniem. Takie 

rozwiązanie posiada wiele niedogodności – np. 

często zdarza się, że po zgrzaniu elementów 

system otworów nie pasuje do akcesoriów. 

Drugim poważnym uchybieniem jest czas pra-

cy centrum – jeśli zaprogramujemy je na duża 

ilość wykowywanych operacji (np.: wiercenie 

zawiasu, frezowanie rowków odwadniających, 

wiercenie słupka, wiercenie otworów odpowie-

trzających) to czas pracy maszyny znacznie się 

wydłuża, przez co spada wydajność i cały sens 

inwestowania dużych pieniędzy w tego typu 

urządzenie staje pod znakiem zapytania. Bar-

dzo ważną sprawą jest też to, że takiego typu 

centra obróbcze posiadają jeszcze jedną wadę, 

a mianowicie: zajmują dość dużą powierzchnię 

hali produkcyjnej. W dobie wysokich podat-

ków od nieruchomości jest to też argument, 

który trzeba brać pod uwagę przy planowaniu 

produkcji.

Drugim rodzajem centrów obróbczych są 

te wykonujące operacje na gotowej zgrzew-

ce, tak jak nasza maszyna. Producentów, któ-

rzy produkują tego typu urządzenia, jest 

mało. Zacznijmy może od tego, że centrum 

COP420/960, może stać samodzielnie, ale 

najczęstszym rozwiązaniem, które preferują 

producenci okien, jest zestawienie go w jedną 

linię czyszcząco-zgrzewającą. Takie rozwiąza-

nie powoduje obniżenie kosztów związanych 

z wykorzystaniem powierzchni hali produk-

cyjnej, a do tego wystarczy jeden pracownik, 

aby obsługiwać całą linię. Dużą zaletą jest też 

obróbka zgrzanych profili ram w tzw. czasie 

zerowym oraz centralny układ sterowania za 

pomocą skanera całej linii technologicznej.

Cały zamysł przy projektowaniu tego typu 

centrum polegał na tym, aby w jak najkrótszym 

czasie wykonać jak najwięcej operacji i aby wy-

eliminować błędy, które powstają przy obróbce 

pro�li w centrach wcześniej opisanych. 

Jeśli chodzi o obróbkę, to centrum prak-

tycznie nie ma ograniczeń, ponieważ wszyst-

kie korekty możemy nanosić z programu bez 

„wchodzenia” do maszyny i przestawiania zde-

rzaków czy też głowic przy zmianie sytemu. 

Szybkość obróbki zapewnia 11 serwonapędów 

�rmy Bechko" i możliwość wykonywania ope-

racji na wszystkich czterech pro�lach jednocze-

śnie, gdzie na centrach o podobnym układzie 

obróbki operacje są wykonywane tylko na dol-

nym i górnym profilu – przez co wydłuża się 

czas operacji (znacznie ponad 2 minuty). Spada 

w ten sposób wydajność samego centrum i za-

razem całej linii czyszcząco-zgrzewającej.

Przeważnie centra dostępne na rynku (o ta-

kim samym sposobie obróbki pro�li) wykonują 

tylko cztery operacje: wiercą otwory odpowie-

trzenia, odwodnienia, łącznik słupka i pod za-

wiasy. Do operacji, które dodatkowo wykonu-

je centrum obróbcze PREZ-MET-COP420/960, 

można zaliczyć np. wiercenie otworów pod 

zawias uchylny. Wszyscy producenci stolarki 

okiennej wiedzą, jak pracochłonna jest to ope-

racja i ile nastręcza problemów. Następnym 

procesem obróbczym, które to centrum wyko-

nuje, jest znaczenie pod zaczepy oraz wierce-

nie otworów pod dyble – są one wykonywane 

w tym samym czasie (tzw. zerowym), czyli nie 

mają wpływu na czas całkowity obróbki.

Jednym z elementów obróbki ram, który 

wymaga dużego nakładu czasu, jest wiercenie 

pod łącznik słupka krzyżowego. Centrum, które 

wykonuje tę operację, jest właśnie COP420/960. 

Należy też wspomnieć, że każda maszyna wy-

produkowana przez PREZ-MET posiada certy-

�kat WE (EC) wydany i opiniowany przez jedną 

z czterech jednostek certy�kujących uprawnio-

nych do tego. W tym wypadku jest to Instytut 

Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 

Zakład Certy�kacji w Krakowie. 

Poziom techniczny rozwiązań, zastoso-

wanych w centrum COP420/960, pozwala na 

sformułowanie opinii, że jest to maszyna no-

woczesna, wykorzystująca aktualnie najnowsze 

podzespoły mechaniczne i sterujące czołowych 

�rm zachodnich, i jest to obecnie jedna z naj-

bardziej konstrukcyjnie zaawansowanych ob-

rabiarek na rynku krajowym i europejskim do 

produkcji okien z PVC.

› Przeważnie centra wykonują 

tylko cztery operacje: wiercą 

otwory odpowietrzenia, 

odwodnienia, łącznik słupka i 

pod zawiasy. Do operacji, które 

dodatkowo wykonuje centrum 

obróbcze PREZ-MET-COP420/960, 

można zaliczyć np. wiercenie 

otworów pod zawias uchylny.
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C
entra przeznaczone do obróbki pro�li 

PCW występują jako samodzielne urzą-

dzenia lub jako element/moduł cen-

trum obróbczo-tnącego. Te pierwsze doskonale 

sprawdzają się w zakładach o wydajności do 

100 jednostek okiennych/8 godzin. Wszyst-

kie tego typu centra obróbcze zbudowane są 

zasadniczo z trzech elementów: magazynu 

załadowczego, stacji obróbczej i magazynu 

odbiorczego.

Ucięte na wymiar profile z wsuniętym 

wzmocnieniem stalowym układane są ma-

nualnie na magazynie załadowczym. Poprzez 

skanowanie kodu kreskowego do oprogramo-

wania maszyny tra�a informacja, jakie obróbki 

mają być wykonane w danym elemencie. Pro-

�le na taśmach transportowych przesuwane 

są na oś obróbczą, a następnie przesuwane 

przez moduł obróbczy za pomocą chwytaka. 

Moduł ten może mieć układ koła lub ramy 

kwadratowej, na której umieszczone są agre-

gaty obróbcze: wiertarki, frezarki, wkrętarki. 

W trakcie przesuwania profila odpowiednie 

narzędzia wykonują zadane obróbki. Układ 

narzędzi rozmieszczonych na kole pozwala na 

wykonanie frezowania pod dowolnym kątem. 

Nie jest to możliwe w przypadku ramy kwa-

dratowej, gdzie silniki zamontowane są pod 

ściśle określonym kątem. Zazwyczaj na module 

można zamontować do 8 agregatów.

Zasadniczą sprawą jest ich dobór. Od tego 

zależy w jakim stopniu będziemy mogli wyko-

rzystać nasze centrum. W momencie składa-

nia zamówienia na tego typu maszynę należy 

dokładnie przeanalizować wszystkie możliwe 

konfiguracje obróbek podstawowych i tych 

związanych ze stosowanymi nawietrzakami, 

zamkami, zaczepami itp. I dopiero na tej pod-

stawie sprecyzować oczekiwania. Obrobione 

elementy odprowadzane są na magazyn od-

biorczy, skąd mogą być bezpośrednio pobie-

rane do zgrzewania. Zwiększenie wydajności 

centrum można uzyskać poprzez umieszczenie 

wkrętarek do wzmocnień na oddzielnej osi. 

Oznacza to, że wzmocnienie wkręcane jest 

przed wprowadzeniem profila do modułu 

obróbczego, w czasie obróbki poprzedniego 

elementu.

Według niemieckich założeń, samodziel-

ne centrum obróbcze powinno znajdować 

zastosowanie w tzw. gniazdowym układzie 

produkcji. Pierwsze gniazdo to cięcie pro�li na 

elektronicznie sterowanej pile dwugłowicowej, 

cięcie stali i obróbka profila na centrum. Ca-

łość obsługiwana jest przez maksimum 2 oso-

by – wydajność około 80 jednostek. Niestety 

w naszych realiach cena centrum powoduje, 

że zakłady o takiej wydajności mogą jedynie 

marzyć o zakupie centrum. 

W dużych zakładach zdecydowanie należy 

łączyć obróbkę z cięciem. Jak wspomniałam 

w poprzednim artykule, kompletnie nie rozu-

miem idei rozdzielania tych czynności i stwa-

rzania dodatkowych stref magazynowych po-

między centrum tnącym i obróbczym.

Centra obróbczo-tnące mają również mo-

dułową budowę. Zazwyczaj obróbka poprze-

dza cięcie pro�li. Na magazynie załadowczym 

umieszczane są całe sztangi, które są auto-

matycznie transportowane poprzez stację 

obróbczą do stacji cięcia. Czasem spotykamy 

się z obawami klientów o dokładność pozy-

cjonowania obróbek wykonanych przed cię-

ciem. Są one jednak absolutnie bezpodstawne, 

gdyż w czasie całego cyklu pro�l jest sztywno 

trzymany przez chwytaki. W zależności od wy-

dajności centrum, moduły ustawione są obok 

siebie lub rozdzielone magazynem pośrednim. 

Rozsunięcie modułów podwaja wydajność, 

gdyż centrum pracuje jednocześnie na dwóch 

sztangach – jedna jest obrabiana, a druga cięta. 

W ten sposób można uzyskać wydajność na 

poziomie 240 jednostek okiennych/8 godzin.

W maksymalnie rozbudowanych centrach 

pro�l po obróbce i cięciu transportowany jest 

do strefy, w której następuje wsunięcie wzmoc-

nienia. Pro�l z wzmocnieniem przesuwany jest 

do jednej lub dwóch stacji obróbczych, gdzie 

odbywa się wkręcanie i wszystkie obróbki wy-

magające wiercenia i frezowania w stali. Goto-

we elementy odbierane są ręcznie lub automa-

tycznie z magazynu odbiorczego i układane na 

stojakach segregacyjnych.

Większość producentów oferuje centra 

w różnym układzie modułów i kierunku pracy, 

co pozwala na dopasowanie ich do hali pro-

dukcyjnej. Niektóre rozwiązania pozwalają 
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na późniejszą rozbudowę, co może być do-

brym rozwiązaniem na rozłożenie inwestycji 

w czasie.

Podstawowe zasady, jakimi należy się kie-

rować przy doborze centrum to:

wydajność

uniwersalność (dotyczy to zarówno pro�li, 

jak i możliwości obróbek)

sztywność konstrukcji (należy pamiętać, że 

centrum poddawane jest dużym obciąże-

niom i najlepiej sprawdzają się rozwiązania, 

w których moduły oparte są na sztywnych, 

spawanych konstrukcjach stalowych)

obsługi, intuicyjny system obsługi 

sterowania

możliwość rozbudowy

uniwersalność i dostęp do części 

zamiennych 

Nie wolno również zapominać o serwisie. 

Nie ma urządzeń niezawodnych. Każdy przestój 

centrum powoduje ogromne straty. Mimo naj-

lepiej funkcjonującego serwisu, jeśli decyduje-

my się na automatyzację produkcji, to musimy 

mieć na miejscu własnego specjalistę utrzyma-

nia ruchu. Koszt zatrudnienia takiej osoby na 

pewno zwróci się w niedługim czasie.

Ostatnio na rynku pojawia się sporo uży-

wanych centrów obróbczych, niejednokrotnie 

w bardzo atrakcyjnych cenach. Należy jednak 

pamiętać, że każde centrum konfigurowane 

jest indywidualnie do potrzeb danego klienta. 

Późniejsze dostosowanie do innych potrzeb 

i przeprogramowanie może okazać się bardzo 

kosztowne, a czasem wręcz niemożliwe.

MASZYNY

› DKV RAPID

W 
poprzednim numerze skupiliśmy 

się na opisie automatyzacji procesu 

cięcia z wykorzystaniem najbardziej 

wydajnego i precyzyjnego centrum cięcia SBZ 

610/03 o wydajności 360 jednostek okiennych 

(j.o.)/8h. Kolejnym istotnym etapem produkcji, 

który chcielibyśmy przedstawić w tym nume-

rze, jest etap obróbki sztab pro�li i odpowied-

ni dobór maszyn pod oczekiwaną wydajność 

przy zastosowaniu wszystkich założonych 

obróbek.

Nowoczesna technologia �rmy elumatec 

ma zagwarantować pełną automatyzację pro-

cesu obróbki pro�li, zwiększenie mocy pro-

dukcyjnych, wzrost wydajności, efektywniej-

sze wykorzystanie czasu pracy oraz szybszą 

realizację zamówień.

Obawy przed automatyzacją procesu ob-

róbki, z którymi spotykamy się na rynku, są 

pokłosiem wprowadzania przez konkurencję 

nieodpowiednio dobranych centrów obrób-

czych do wydajności oczekiwanych przez 

klientów. Znamy wiele przykładów, gdzie 

centra, aby móc nadążyć za wydajnością, były 

pozbawiane poszczególnych operacji – takie 

maszyny potocznie nazywane są „drogimi 

odwadniarkami”. Dzięki precyzyjnym roz-

wiązaniom w naszych centrach obróbczych, 

poza podstawowymi obróbkami, możemy 

wykonywać szerokie spektrum dodatkowych 

operacji, jak np. znaczenie pod zaczepy, wier-

cenie pod słupki i zawiasy, frezowania pod 

nawietrzniki, podfrezowania uszczelek czy 

znaczenia pod prowadnice rolet. Dziś w wielu 

zakładach produkcyjnych powyższe operacje 

wykonywane są w gniazdowych stanowiskach 

montażowych, powodując blokadę przepły-

wu jednostek, co w konsekwencji wpływa na 

obniżenie ich wydajności. 

Firma elumatec posiada kilkanaście kom-

binacji centrów obróbczych, które dobiera-

my odpowiednio pod kątem oczekiwanych 

wydajności i możliwości przestrzennych hali 

Maciej Opala
Product Manager Elumatec Polska Sp. z o.o.

Maciej Opala
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produkcyjnych. Proponujemy zarówno sze-

roką pomoc przy doborze odpowiednich 

maszyn, jak i również przygotowywanie 

całościowych projektów, wykorzystując do-

świadczenie naszych specjalistów zdobyte 

na całym świecie. Posiadamy m.in. w swoim 

asortymencie centrum SBZ 607 o wydajno-

ści 80 j.o/8h, ale także centrum o najwyższej 

wydajności (360 j.o/8h) – SBZ 620/3. Nasze 

centra obróbcze cechują się opatentowa-

nymi rozwiązaniami, które wpływają na ich 

funkcjonalność. Dla przykładu: dzięki opaten-

towanemu rozwiązaniu wyłączonego wkrę-

taka (elektryczny lub pneumatyczny) przed 

stacją obróbczą w SBZ 609, maszyny pracują 

w jednym cyklu produkcyjnym na dwóch szta-

bach pro�li, co pozwala osiągnąć wydajność 

do 130 j.o./8h.

Istniej możliwość zautomatyzowania 

procesu poprzez połączenie centrum cięcia 

SBZ 610/03 z jednym, dwoma lub trzema cen-

trami obróbczymi SBZ 609. Takie połączenie 

daje nam możliwość osiągnięcia wydajności 

360 j.o./8h jednostek okiennych przy obsłu-

dze przez dwóch pracowników. Powyższe roz-

wiązanie zostało również opatentowane przez 

elumatec. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo 

połączeniu czterech maszyn, każda z nich 

posiada niezależne sterowanie, co pozwala 

na dowolne rozkładanie pracy na centrach 

obróbczych. Kolejnym innowacyjnym rozwią-

zaniem w automatyzacji procesu cięcia i ob-

róbki jest zastosowanie automatycznej stacji 

sortującej PAM 660, która po cięciu i obróbce 

automatycznie sortuje profile w wagonach 

transportowych. Tak przygotowane profile 

trafiają bezpośrednio na linię zgrzewająco-

czyszczącą.

Należy podkreślić fakt, że wszystkie opi-

sane wyżej kombinacje centrów obróbczych 

maja szerokie zastosowanie w zakładach pro-

dukcyjnych w Polsce, gdzie spełniają wszelkie 

zaplanowane dla nich zadania, osiągając za-

mierzone przez producentów wydajności.
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› Centrum obróbcze SBZ 620/3 pozwala osiągnąć wydajność 360 j.o/8h.

› Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu 

wyłączonego wkrętaka (elektryczny lub 

pneumatyczny) przed stacją obróbczą w 

SBZ 609, maszyny pracują w jednym cyklu 

produkcyjnym na dwóch sztabach profili, co 

pozwala osiągnąć wydajność do 130 j.o./8h.
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R
&D Emmegi od 40 lat zbiera doświadcze-

nie w obróbce aluminium, PCW i stali, 

dlatego możemy dobrać klientowi naj-

odpowiedniejszą maszynę, która spełni jego 

oczekiwania. R&D Emmegi posiada centra prze-

lotowe oraz sztabowe (nieprzelotowe), centra 

do produkcji okien, fasad, ogrodów zimowych, 

dla przemysłu meblowego, transportowego, 

kolejowego, lotniczego. 

Począwszy od lat 90, podczas znacznego 

rozwoju produkcji stolarki otworowej w Polsce, 

producenci inwestowali najczęściej w używane 

centra obróbcze, sprowadzane przeważnie z 

rynku niemieckiego. Wraz z rozwojem i w miarę 

powiększania kapitału poszczególnych przed-

siębiorstw oraz możliwości skorzystania z do-

płat unijnych, zaczęto wprowadzać na nasz ry-

nek coraz to bardziej zaawansowane jednostki 

do procesów obróbczych. Wielokrotnie produ-

cenci nie zwracali przy tym uwagi na strukturę 

przepływu informacji technologicznych, jakże 

potrzebnych do sterowania centrum obrób-

czym. Wielokrotnie błędnie też interpretowa-

no zakres świadczonych usług przez dostawcę 

maszyn, a dostawcę oprogramowania. Nie-

jednokrotnie można spotkać się z sytuacją, że 

zakupione centrum stoi bezużyteczne, a klient 

oczekuje od dostawcy urządzenia, aby jego 

program sterował maszyną. Dzięki temu, że 

mogłem zdobyć bogate doświadczenie, pra-

cując pod koniec lat 90-tych w �rmie dostar-

czającej oprogramowanie dla producentów 

stolarki otworowej, mogłem – nie tylko pod 

względem teoretycznym, ale również i prak-

tycznym – przekonać się, jaką ogromną rolę 

ono odgrywa. Miałem nawet okazję wdrażać 

pierwsze w Polsce sterowania centrami obrób-

czymi i tnącymi (m.in.: Aldo Cieszyn). 

Każdemu producentowi zalecam więc 

sprawdzenie stosowanego oprogramowania, 

czy posiada możliwość wprowadzania para-

metrów obróbkowych w swoim programie do 

produkcji (umiejscowienie otworów odwod-

nieniowych, odpowietrzających, klamki, zam-

ka zasuwnicy, blach zaczepowych, zawiasów 

etc.). Bardziej zaawansowane oprogramowania 

posiadają specjalne tabele, w których podaje 

się zależności, na podstawie których to moż-

na wykonać symulacje sterowania i sprawdzić 

prawidłowość generowania danych. Każdy pro-

ducent centrum obróbczego czy też tnącego 

posiada tzw. protokół sterowania, w którym 

to dokładnie jest opisane znaczenie oraz ko-

lejność poszczególnych informacji w zapisie 

alfanumerycznym, tak aby maszyna po za-

importowaniu tych danych przeprowadzała 

obróbki w oparciu o wygenerowane dane z 

programu kalkulacyjnego producenta okien. 

Dostawca takiego oprogramowania – na pod-

stawie otrzymanego protokołu sterowania 

od producenta maszyny oraz przykładowego 

pliku – powinien dokonać programu porząd-

kującego dane w plik zgodny z wymaganiami 

maszyny. Tylko dostawca programu do produk-

cji okien może wykonać translator pliku, gdyż 

jedynie on posiada wiedzę oraz kody struktury 

plików programu. Kolejnym ważnym krokiem 

jest synchronizacja oznaczeń w maszynie oraz 

programie – np. kod narzędzia i pro�lu musi 

być taki sam. 

Reasumując: pierwszym ważnym czynni-

kiem przed zakupem centrum obróbczego jest 

analiza, czy stosowane rozwiązanie posiada 

możliwość generowania da-

nych obróbczych oraz czy 

dany dostawca zapewni nam 

możliwość generowania pli-

ków zgodnych z dostawcą 

maszyny. Innymi słowy: czy 

jest w stanie na podstawie 

protokołu sterowania ma-

szyną otrzymanego od pro-

ducenta maszyn stworzyć 

translator danych źródłowych 

na dane zgodne z producen-

tem maszyn. Dzięki temu, że 

nasze przedsiębiorstwo jest 

twórcą oprogramowania do 

zarządzania pracą maszyny, 

a wszystkie modele są zuni�-

kowane pod względem spo-

sobu wczytywania danych, 

użytkownik naszego centrum 

(wyprodukowanego np. w roku 2005) może 

stosować ten sam translator do maszyny nowej. 

To samo tyczy się modeli centrów – np. posia-

dając Micromatica Star możemy dany transla-

tor wykorzystać do maszyny większej, takiej jak 

z serii Phantomatic lub Comet, a nawet Quadra. 

Oczywiście należy sprawdzić symbolikę po-

szczególnych narzędzi i ją skorygować, jeżeli 

występują rozbieżności. Również ważną usłu-

gą ze strony naszej �rmy, w przypadku braku 

możliwości wygenerowania przez dostawcę 

oprogramowania translatora do danych zgod-

nych z maszyną, jest możliwość indywidualnej 

zmiany kolejności poszczególnych parametrów 

w programie maszynowym, aby np. wykorzy-

stać już istniejący plik generowany z programu. 

Ta usługa jest dodatkowym obciążeniem dla 

dostawcy maszyny, dlatego też jest osobno 

płatna. Nadmienić należy, że nasz dział Emmegi 

Soft jest twórcą oprogramowania do maszyn, 

ale również powszechnie stosowanego we Wło-

szech programu do ofertowania i zarządzania 

produkcją, co stanowi wielkie doświadczenie 

wykorzystane w możliwościach programów 

maszynowych. 

Reasumując: jednym z najważniejszych 

aspektów, mających wpływ na inwestycje 

w centrum obróbcze, jest zbadanie, czy dane 

połączenie jest możliwe. Musimy wziąć pod 

uwagę w jaki sposób producent jest zorga-

nizowany, z jakiego oprogramowanie korzy-

sta. Odpowiadamy na pytanie: czy posiadane 

oprogramowanie posiada możliwość zapisu 

zależności wymiarowych, tabel obróbczych itd. 

Tomasz Rybka
Prezes R&D Tech Sp. z o.o.

Tomasz Rybka

› Projektowanie obróbki w 3D
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Niejednokrotnie słyszałem, że dana maszyna 

nie może współpracować z danym programem. 

To nie prawda. Jeżeli, przykładowo, program 

do produkcji i kalkulacji okien steruje już jaką-

kolwiek jednostką obróbczą, to może również 

sterować inną. Polega to tylko na wygenerowa-

niu danych w sposób uporządkowany, zgod-

nie z protokołem sterowania nowego centrum 

obróbczego. 

Wyjątek od reguły stanowi propozycja R&D 

Tech wspólnie z Emmegi. Proponowane rozwią-

zania prowadzą do bezpośredniego połącze-

nia oprogramowania zarządzającego stolarką 

otworową (wyposażony w moduł sterowania 

centrum obróbczym) z pakietem oprogramo-

wania do projektowania wymaganych obró-

bek. Maszyny wyposażone są w kompletny ze-

staw programów, umożliwiających połączenie 

systemu zarządzania ze sterowaniem centrum 

obróbczym. Proponowana technologia posia-

da dwa systemy automatycznego przepływu 

danych – od zaprojektowania konstrukcji do 

wykonania. 

Maszyny Emmegi wyposażone są w pakiet 

oprogramowania:

Camplus – pozwala projektować obróbki 

w 3D,

DRILL – zarządca maszyny,

SHAPE – oprogramowanie do przenoszenia 

obróbki z AUTOCAD,

JOB – listy obróbek.

Istotnym aspektem w oprogramowaniu jest 

sprzężenie oprogramowania do zarządzania 

produkcją z pakietem programów dostarcza-

nych wraz z maszyną. R&D Emmegi pozwala 

w dwojaki sposób na taką operację:

program zarządzający umożliwia sterowa-

nie centrum obróbczym

program zarządzający generuje listę, która 

jest importowa do listy obróbek i wywo-

łuje określone makro zaprojektowane 

w Camplus

Oprogramowanie pozwala w łatwy i przy-

jemny sposób pracować na centrum obrób-

czym, wykorzystując jego pełną funkcjonal-

ność przy polaczeniu w sposób automatyczny 

z programem zarządzającym.

W palecie produktowej R&D Emmegi mo-

żemy znaleźć centra sztabowe oraz przeloto-

we. Centra sztabowe to urządzenia, w których 

umieszczamy już kilka pociętych lub pełnych 

sztab – w zależności od typu (gabarytów jed-

nostki) pro�li – i odpowiednio zaciśnięty mate-

riał na łożu obróbczym zostaje poddany proce-

som wiercenia, frezowania, a nawet podcinania. 

Po zakończeniu zadań obróbczych wyjmujemy 

materiał manualnie i wprowadzamy kolejny. 

Centra sztabowe z powodzeniem są stoso-

wane nawet u dużych producentów, takich 

jak Oknoplast z Krakowa w dziale konstrukcji 

specjalnych (Comet T4 I dwa centra). Centrum 

to poprzez rozwiązania techniczne umożliwia 

obróbkę PCW oraz wzmocnienia stalowego, 

nie powodując odkształceń termicznych PCW, 

a dzięki swej uniwersalności mają zastosowanie 

w działach konstrukcji specjalnych również dla 

aluminium czy stali.

Przelotowe centra, to natomiast takie 

maszyny, w których materiał jest przemiesz-

czany za pomocą pasów transmisyjnych oraz 

gripera prowadzącego pro�l. W przelotowych 

centrach obróbczych zadanie operatora spro-

wadza się do umieszczenia pełnych sztab lub 

pociętych elementów na stole podawczym 

i ich odbiór z wprowadzeniem etykiety na sto-

le odbiorczym. 

Z pewnością wydajniejsze są centra ob-

róbcze typu przelotowego, i tutaj możemy 

pochwalić się dwoma rodzajami takich urzą-

dzeń dedykowanych dla PCW. Są to V1 i V2 

z seri Quadra, a także połączenie tych dwóch 

modeli – Quadrą Doppia. Z pewnością sztabo-

we centra obróbcze poprzez swoją uniwersal-

ność (możliwość obróbki aluminium, PCW ze 

wzmocnieniem stalowym) znajdą zastosowa-

nie w produkcji specjalnej (drzwi, specjalne 

konstrukcje okienne etc). Dlatego też skupimy 

się na centrach przelotowych dedykowanych 

głównie do stolarki okiennej PCW. W naszej 

palecie posiadamy:

Quadra V1 centrum obróbczo-tnące CNC – 

sterowane jednostki wiercąco-frezujące wraz 

› Przykład centrum sztabowego, 

gdzie zaciśnięty materiał na łożu 

obróbczym zostaje poddany 

procesom obróbczym67
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z sekcją tnącą 10-osiowe 

do obrabiania profili PCW. 

Centrum składa się ze stołu 

podawczo magazynowego 

dla sztang profili. Elektro-

niczny chwytak dwuosio-

wy transportuje pro�le do 

sekcji obróbczej.

Sercem maszyny jest 

obróbcze koło, w którym 

znajdują się wrzeciona 

obróbcze oraz sekcja tną-

ca, która wyposażona jest 

w trzy agregaty tnące (trzy 

tarcze w przedziale kąto-

wym 45°, 90° i 135°). 

Koło obróbcze składa 

się z 4 wrzecion sterowa-

nych w 3 osiach (opcjo-

nalnie istnieje możliwość 

rozbudowania o kolejne 

dwa, co w rezultacie daje 6). 

Mogą być obrabiane zatem 

4 strony pro�la oraz pomię-

dzy zakresami (0°-360°). 

Magazyn na pro�le jest 

zaopatrzony w pasy trans-

misyjne, które transportują 

pro�l na pozycje wyjściową, 

tak aby ramie chwytające 

prowadziło pro�l do sekcji 

obróbczej i tnącej. Po doko-

naniu operacji obróbczych 

(frezowania) i tnących, pro-

fil odprowadzany jest na 

stację odbiorczą po drugiej 

stronie centrum zestawu. 

C e n t r u m  o b r ó b c z e 

może zostać opcjonal-

nie doposażone o kabinę 

dźwiękochłonną, która zde-

cydowanie chroni pracow-

ników przed nadmiernym 

dźwiękiem towarzyszącym 

procesom obróbczym, re-

dukując w ten sposób hałas 

na hali produkcyjnej. 

Kolejnym modelem 

jest Quadra V2.  Jest to 

maszyna sterowana CNC 

z 7 osiami do obrabiania 

profili PCW. Zestaw składa 

się z pełni zautomatyzowa-

nego stołu magazynowego 

zaopatrzonego w ramie podawcze z elektro-

nicznie regulowanym ramieniem chwytającym 

i pozycjonującym pro�le.

W centrum zestawu znajduje się agregat 

obróbczy i automat przykręcający zbrojenie do 

pro�lu. Opcjonalnie istnieje możliwość zastoso-

wania automatów wkręcających zbrojenie poza 

koło obróbcze, co zdecydowanie pozytywnie 

wpływa na wydajność. Agregat frezujący skła-

da się z 4 sterowanych numerycznie (CNC) sil-

ników pracujących w 3 osiach (możliwość doło-

żenia jeszcze 2). Możliwość obrabiania czterech 

stron pro�la. Stacja łącząca zbrojenie z pro�lem 

składa się z dwóch automatów wkręcających 

w kole obróbczym lub w wersji drugiej po za 

na stole podawczym. 

Magazyn na profile jest zaopatrzony 

w pasy transmisyjne które transportują pro�l 

do dł. max. 3.500 mm na pozycje wyjściową, 

tak aby ramie chwytające prowadziło pro�l do 

sekcji obróbczej i tnącej. Centrum obróbcze 

może zostać opcjonalnie doposażone o kabinę 

dźwiękochłonną.

„Quadra Dopia“ – jednym zdaniem: jest 

to sekcja składająca się z wyżej opisanej Qu-

adry V1 oraz Quadry V2 połączonej w jedno 

urządzenie. 

Emmegi niewątpliwie jest prekursorem 

centrów obróbczych opartych na kole – jako 

jedni z pierwszych wprowadzili na rynek centra 

obróbcze oparte na kole, w którym zamoco-

wane wrzeciona posiadają zasięg 360° wokół 

obrabianego pro�lu z zachowaniem dokład-

ności +/- 0,1 mm. Produkcja stolarki aluminio-

wej jest bardziej wymagająca (pod względem 

wymiarowym) niż produkcja stolarki PCW, czyli 

przeniesienie precyzji z centrów obróbczych 

do aluminium na centra do PCW jest łatwiejsze 

niż w przypadku odwrotnym. To przeniesienie 

nastąpiło właśnie w maszynach Emmegi, co 

sprawia, że precyzja obróbki jest na najwyż-

szym poziomie.

Największym wyzwaniem w tego typu roz-

wiązaniu jest zawieszenie mechanizmu obroto-

wego z zachowaniem powyższych parametrów 

przez wiele lat użytkowania centrum obrób-

czego. Umieszczenie wrzecion obróbczych na 

kole obrotowym posiada zaletę stosowania 

wielu różnych wariantów pro�li, czego budo-

wa (przekrój) wymusza różne ułożenie na stole 

załadowczym pro�li, a obróbki muszą być wy-

konywane po różnych stronach w zależności 

od ułożenia profila. Dzięki kołu dochodzimy 

wrzecionem w każde miejsce wokół profilu. 

MASZYNY

› Przykład centrum przelotowego, w 

których materiał jest przemieszczany 

za pomocą pasów transmisyjnych

› Umieszczenie wrzecion obróbczych na 

kole obrotowym posiada zaletę stosowania 

wielu różnych wariantów profili
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Największą zaletą centrów obróbczych typu 

Quadra to dodatkowa oś, po której wzdłuż 

obrabianego elementu przesuwa się całe koło 

obróbcze, wykonując w ten sposób wzdłużne 

obróbki pro�la – wykonywanie tej czynności 

w innych maszynach za pomocą gripera nie 

gwarantuje takich dokładności. Producenci 

maszyn z griperami interpretują ten fakt tak, 

że w PCW – w odróżnieniu od aluminium – 

takie dokładności nie są potrzebne, ale w rze-

czywistości zdecydowanie wpływają na pracę 

chociażby skrzydła w ramie po ówczesnym 

znakowaniu pod zaczepy i wierceniu otworów 

pod zawias. Coraz większa pogoń w uzyskaniu 

konstrukcji o podwyższonej izolacji termicznej 

i dźwiękochłonnej jest niewątpliwie łatwiejsza 

do osiągnięcia dzięki precyzyjnej obróbce. 

Dodatkowo nadmienić należy, że powyżej 

opisane centra również ścinają lub frezują 

końcówki pro�li PCW, co wyklucza automa-

tycznie dodatkowe stanowisko i operatora 

tzw. „temperówki”.

R&D Emmegi wciąż udoskonala oraz pro-

jektuje nowe rozwiązania – tu możemy zali-

czyć Q-matic, czyli centra obróbcze na linii 

zgrzewająco-czyszczącej. W tym momencie 

każdy powie, że przecież to rozwiązanie już 

funkcjonuje na rynku, ale z pewnością nie tak 

zaawansowane, precyzyjne, wydajne i wszech-

stronne jak Q-matic . Tego rodzaju centrum 

można wykorzystać jedynie, gdy posiadamy 

również zaawansowaną linię zgrzewająco-

czyszczącą Integra 4H. 

Centrum obróbcze – Moduł Q1 – umiej-

scowione jest na stacji chłodzenia, zaś cen-

trum obróbcze – Moduł Q2 – znajduje się 

na stacji odbiorczej. Wariant ten 

mógł zostać zastosowany, gdyż 

stacja obrotowa wykonuje tylko 

trzy obroty konstrukcji. Centra te 

odpowiadają za całą obróbkę pro-

�li zgodnie z wytycznymi systemo-

dawców. Atutem tych centrów jest 

to, że są w pełni sterowalne i łatwe 

w dostosowaniu do różnych typów 

pro�lów, bez konieczności angażo-

wania w to serwis producenta. 

Rozwiązanie to daje wielką 

wszechstronność producentowi 

okien, gdyż dociera się narzędzia-

mi po obwodzie konstrukcji okien-

nej, jak i również wokół przekroju 

pro�lu. Dzięki tym modułom cała 

obróbka skrzydeł i ram odbywa się 

w ciągu 120 sekund, czyli nie opóźnia pracy 

linii zgrzewająco-czyszczącej. Czas ten jest 

również zachowany w przypadku ram dla 

okien dwuskrzydłowych, gdzie operacji jest 

więcej. Ważne jest również to, że zakupując 

linię zgrzewająco-czyszczącą, moduły obrób-

cze zawsze można dokupić w późniejszym 

czasie, dzieląc system na Moduł 1 i Moduł 2. 

Niebagatelne znaczenie ma fakt, że centra ob-

róbcze mają możliwość wiercenia i frezowa-

nia PCW wraz ze wzmocnieniem. Dzięki temu 

rozwiązaniu linia wraz z Q-Matic (po zgrzaniu) 

wykonuje wszystkie otwory technologiczne 

potrzebne do wyprodukowania okna. Moduły 

obróbcze Q-Matic zapewniają więc obróbkę 

na zgrzanych konstrukcjach ram lub skrzy-

deł poprzez: wiercenie otworów pod zawiasy, 

odpowietrzenia, odwodnienia, nawiercanie 

lub znaczenie otworów pod blachy zaczepo-

we, wiercenie otworów montażowych pod 

dyble, znakowanie/nawiercanie miejsc mon-

tażu słupka, wiercenie otworów pod klamkę 

i zasuwnicę, a nawet frezowanie otworów pod 

wywietrzaki.

Wykonanie kolejnych obróbek z zachowa-

niem zależności wymiarowych na najwyższym 

poziomie pozwala na produkcję konstrukcji 

okiennych, na które składają się ramy oraz 

skrzydła gwarantuje utrzymanie następują-

cych parametrów:

izolacji termicznej,

izolacji dźwiękowej,

antywłamaniowości,

należytej funkcjonalności pracy konstrukcji 

na mechanizmach uchylania, rozwierania 

oraz przesuwania skrzydła w ramie.

Zastosowanie modułów obróbczych 

 Q-matic poprawia z sposób znaczący wymie-

nione wyżej parametry poprzez wykonywa-

nie obróbki na konstrukcji już zgrzanej. Jest to 

ważna zaleta tego typu rozwiązania, ponieważ 

eliminujemy możliwość przesunięcia się obró-

bek podczas procesu zgrzewania. Zachowa-

nie bardzo dobrej jakości obróbki i zależności 

wymiarowych to nie jedyne zalety tej techno-

logii. Ważnym, niejednokrotnie decydującym 

aspektem, mającym wpływ na wybór centrum 

jest ekonomia. Wprowadzając na linię zgrzewa-

jąco-czyszczącą, redukujemy ilość operatorów 

potrzebnych do wyprodukowania konstrukcji 

okiennych oraz w sposób znaczący zmniejsza-

my transport międzystanowiskowy. Wpływa to 

na eliminacje niepotrzebnych operacji, a zara-

zem niweluje możliwości uszkodzeń podczas 

montażu i demontażu, czy przewozu na kolej-

ne maszyny.

Rozwiązanie proponowane przez  R&D TECH 

nie wymusza na producencie zakupu całości 

linii zgrzewająco-czyszczącej z dwoma modu-

łami obróbczymi. Budowa modułowa pozwa-

la na podzielenie inwestycji na poszczególne 

etapy:

linia zgrzewająco-czyszcząca 

Centrum moduł Q1

Centrum moduł Q2

Pełna obróbka w ciągu 120 sekund stawia 

maszynę w szeregu z najbardziej wydajny-

mi centrami obróbczymi, niejednokrotnie 

wyprzedzając konkurencję uniwersalnością. 

Podczas pracy linii dokonywana jest obróbka 

na 4 sztabach profilu w tym samym czasie 

› Quadra-Doppia  to połączenie 

Quadry V1 oraz Quadry V2 
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– pełna obróbka, gdyż nasze agregaty (w ilo-

ści 4 sztuk) są wielofunkcyjne (wiercenie 

pod zaczep, odwodnienie, odpowietrzenie 

etc.). Nie dochodzi więc do sytuacji, że profil 

skrzydła staje w sekcji wiercenia pod klamkę, 

choć to element, w którym nie wykonuje-

my klamki, i oczekuje na przesunięcie, tak 

aby wypadkowo przejść na kolejny moduł 

(np. odwodnienia). Nasze centrum cały czas 

pracuje na czterech sztabach w tym samym 

czasie. 

Podsumowanie:

Jak już się Państwo przekonali, posiadamy 

wiele rodzajów i typów centrów, co daje sze-

roki wachlarz wyboru dla danego producenta 

w zależności od preferencji organizacyjnych 

i technologii produktu. Z pewnością tak sze-

roka paleta produktowa daje nam oraz klien-

towi szeroki wybór, co wyklucza preferencje 

jednego typu rozwiązania. 

Duże doświadczenie i  własny dział 

informatyczny Emmegi Soft,  w któr ym 

zatrudnionych jest 50 pracowników (samo 

Emmegi zatrudnia około 500 osób na całym 

świecie), budzi zaufanie do naszego opro-

gramowania sterującego. Możliwość zainsta-

lowania oprogramowania na stanowiskach 

technologów oraz zuni�kowane rozwiązanie 

zachęcają użytkowników do pracy na na-

szych programach. Wiemy z doświadczenia 

naszych klientów, że jest ono bardzo intuicyj-

ne i wszechstronne, co potwierdzi niejeden 

klient w Polsce. 

› Q-matic wykonuje obróbkę odwodnienia

70
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W 
miarę rozwoju firm okiennych 

w naszym kraju, coraz większym 

zainteresowaniem cieszą się centra 

obróbcze. O zaletach posiadania takiego cen-

trum świadczy fakt, że liczni klienci dokonują 

kolejnych zakupów tych maszyn – oczywiście 

myślę o tych producentach, którzy zakupili 

centrum odpowiednie dla swojej firmy.

W produkcji okien PCW istnieje kilka 

rozwiązań dotyczących centrów. Jak to czę-

sto bywa w takich sytuacjach, każde z tych 

rozwiązań ma swoje zalety i najważniejsze 

jest, aby wybrać odpowiednie centrum dla 

siebie. 

Ze względu na priorytety i specyfikę swo-

jej fabryki, producent okien możne wybrać 

jedno z trzech głównych rozwiązań dostęp-

nych na rynku i w firmie AFS FEDERHENN.

1. Centra obróbcze przykręcające 

wzmocnienie i wykonujące otwory 

technologiczne, po cięciu profila, 

a przed jego zgrzewaniem

Obsługa tak iej  masz yny sprowadza 

się do nałożenia profili PCW z włożonym 

wzmocnieniem stalowym na stół załadow-

czy i uruchomieniu cyklu pracy. Centrum 

przykręci wzmocnienie do profila jeszcze na 

stole załadowczym, a następnie wprowadzi 

element do modułu frezowania i wiercenia, 

po wykonaniu zadanych otworów element 

jest automatycznie wyprowadzany na stacje 

wyładowczą.

Maszyny takiego typu można łatwo ze-

stawić z istniejącym parkiem maszynowym, 

np. ustawiając przed piłą dwugłowicową lub 

przed centrum cięcia, które kupiliśmy wcze-

śniej. Główną zaletą takiego rozwiązania jest 

wysoka wydajność, którą osiągamy dzięki 

temu, że w tym samym czasie na jednym 

z  elementów przykręcamy wzmocnienie 

stalowe, a w drugim elemencie wykonujemy 

wszystkie otwory. 

Tylko takie rozwiązanie (w którym w jed-

nym czasie wykonujemy więcej niż jedną 

operację) zapewnia maszynie wydajność, 

pozwalającą nadążyć z przygotowaniem ele-

mentów dla zgrzewarki czterogłowicowej.

2. Kolejnym rozwiązaniem, 

stosowanym od wielu lat w produkcji 

okien, jest pomysł firmy HOLLINGER na 

centrum obróbcze w stacji chłodzenia 

linii zgrzewająco-czyszczącej. Maszyna 

ta nazywana jest w naszej firmie PBZ. 

Jest to rozwiązanie, w którym po zgrzaniu 

element jest automatycznie wprowadzany na 

stację chłodzenia, na której wykonujemy wiele 

otworów technologicznych, np. odwodnienia, 

odpowietrzenia, wiercenia pod słupek czy pod 

zawiasy. Fakt, że otwory te wykonane są na 

zgrzanym już elemencie, stanowi sporą zaletę 

tego rozwiązania. Należy zaznaczyć, że jest to 

dobre rozwiązanie dla �rm, które posiadają 

więcej niż jedną linie zgrzewająco-czyszczącą 

i na linii ram zaopatrzą się w PBZ.

Artur Kordus
AFS Federhenn Maschinen GmbH

Artur Kordus

› Tylko takie rozwiązanie, w którym w jednym 

czasie wykonujemy więcej niż jedną operację, 

zapewnia wysoką wydajność.
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3. Z uwagi na coraz większe 

zainteresowanie, $rma AFS Federhenn 

wprowadziła do swojej oferty 

także tzw. centra modułowe. 

Są to maszyny, w których wykonujemy 

wszystkie otwory technologiczne, cięcie pro�-

la, przykręcenie wzmocnienia, a transport ele-

mentów odbywa się automatycznie. W naszej 

ofercie urządzenia te posiadają: 

Dużą stację załadowczą na pro�le w odcin-

kach 6500 mm lub 6000 mm

Sterowany CNC moduł frezowania i wier-

cenia w wersji 2 lub 4-osiowej, w którym 

wykonujemy otwory w PCW (takie jak: 

odwodnienia, odpowietrzenia, otwory 

pod puszkę zasuwnicy, w niektórych 

profilach otwory pod klamkę, otwory pod 

zawiasy w skrzydle oraz znakowanie pod 

zaczepy) 

Moduł cięcia pro�li – w zależności od 

potrzeb produkcyjnych może być to moduł 

z jedną tarczą lub z dwiema tarczami

Moduł transportujący pocięte elementy 

do sekcji wkrętarek, gdzie przykręcane jest 

wzmocnienie stalowe

Moduł obróbczy, w którym wykonujemy 

otwory w PCW i stali (takie jak: wiercenie 

pod zawiasy w ramach, wiercenie pod 

dyble, wiercenie otworów pod klamki)

Zaletą centrów modułowych jest ich wydaj-

ność, gdyż w tym samym czasie wykonujemy 

kilka operacji. Może to być np.: frezowanie od-

wodnień w jednym elemencie, cięcie kolejnego 

elementu, przy jednoczesnym przykręcaniu 

stali w kolejnym i wierceniu pod dybel na jesz-

cze kolejnym – a zatem w jednym czasie pracu-

jemy z czterema różnymi elementami. 

Kolejną zaletą jest zmniejszenie zatrud-

nienia, bo transport elementów pomiędzy mo-

dułami odbywa się bez ingerencji człowieka 

– unikamy układania na wózki. Jeszcze jedną 

zaletą centrów modułowych jest możliwość 

stopniowego zakupienia takiej maszyny – np. 

na początek można zakupić moduł frezowa-

nia-wiercenia w PCW i cięcie pro�la, a kolejne 

moduły dokupić w przyszłości.

Sprawy wyboru centrum obróbczego nie 

da się rozstrzygnąć szablonowo, ponieważ każ-

dą produkcję należy rozpatrzyć indywidualnie 

i po zapoznaniu się z oczekiwaniami producen-

ta, zróżnicowaniem pro�li, udziałem produkcji 

typowej do nietypowej, powiązaniem z istnie-

jącym parkiem maszynowym, oprogramowa-

niem produkcyjnym, można dopiero wtedy 

z pełną odpowiedzialnością zaproponować 

najlepsze centrum obróbcze. 

N
owoczesne maszyny obróbcze po-

zwalają wykonywać wszystkie otwo-

ry technologiczne w szerokiej gamie 

profili, których przeznaczeniem są rynki nie 

tylko Europy, ale coraz częściej całego świata. 

Rosnąca popularność eksportu polskich okien 

i drzwi zmusza producentów stolarki do przy-

gotowania maszynowego i technicznego na 

coraz częściej spotykane ramy renowacyjne, 

pro�le typu monoblock czy HS.

Obróbka pro�li PVC to nic innego jak fre-

zowanie i wiercenie wszelkiego typu otworów 

w samym materiale PVC i/lub w stali z nim po-

łączonej. Obecnie trendy technologiczne pro-

wadzą do wniosków, że otwory możemy po-

dzielić na te, których precyzja umiejscowienia 

w stolarce jest bardziej istotna oraz na te, któ-

rych umiejscowienie z tolerancją nawet kilku 

milimetrów nie stanowi problemu w procesie 

produkcyjnym. Obecnie stosuje się dwa ro-

dzaje maszyn do tzw. „otworówki”: maszyny 

analogowe (ręczne lub półautomatyczne) oraz 

maszyny sterowane numerycznie. Ze względu 

na fakt, że maszyny analogowe są znane właści-

wie wszystkim użytkownikom i ich czas powoli 

przemija, w niniejszym artykule skoncentruje 

się na opisaniu wyłącznie tych sterowanych 

cyfrowo.

15 letnie doświadczenie branżowe, pełna 

świadomość bieżącego stanu jakościowego 

surowców oraz procesów technologicznych 

pozwala podzielić wykonywanie otworówki 

na dwie grupy: 

a) Prace wykonywane przed zgrzaniem od-

cinków pro�li w zgrzewki. Występują tu dwa 

główne rodzaje maszyn:

centra obróbczo-tnące: LinearFabCat 6500

centra (stricte) obróbcze: LinearFab 5000

b) Prace wykonywane po zgrzaniu pro�li 

i uformowaniu się gotowych zgrzewek (z punk-

tu widzenia wymiarów zgrzewek i ich geome-

trii). W tym zakresie posiadamy następujące 

maszyny:

stacja obrotowa znajdująca się pomię-

dzy zgrzewarką a oczyszczarką, z funkcją 

wiercenia pod zawiasy w ramach w czasie 

zerowym

stacja obróbcza znajdująca się na zgrzewar-

ce, wiercąca w czasie zerowym pod słupki 

w ramach (również przez stal)

stacja obróbcza do wiercenia otworów pod 

zawiasy w ramach oraz słupki i przewiązki 

(w ramach i skrzydłach) MULTIDRILL. Ważną 

zaletą stacji jest miejsce jej usytuowania, 

gdyż znajduje się ona za oczyszczarką 

i pracuje w czasie zerowym (takcie) linii 

zgrzewająco-czyszczącej. Jednakże z po-

wodu możliwych przestojów (uszkodzenie, 

zużycie się narzędzi) nie blokuje pracy 

linii, która jest wąskim gardłem w procesie 

produkcyjnym.

Naszą główną dewizą, przyświecającą 

projektowaniu maszyn do otworówki, jest 

niezaburzanie procesów produkcyjnych po-

między sektorami i wywołanie mini-buforów 

produkcyjnych. Takie podejście zapewnia użyt-

kownikowi naszych maszyn bezpieczeństwo 

i ciągłość produkcyjną, a to przekłada się na 

szybkie i terminowe dostawy stolarki do �nal-

nego klienta. 

Jest oczywistym, że koszty produkcji rosną, 

jakość materiałów i surowców może często po-

zostawiać sporo do życzenia, tak więc dla na-

szych klientów wybieramy w obecnym czasie 

Grzegorz Osada
Dyrektor Generalny Fimtec Polska

G O d

MASZYNY



73

MASZYNY

maszyny zapewniające obniżanie kosztów oraz 

elastyczność i ciągłość produkcyjną. 

Przy obecnym trendzie produkcyjnym, 

opartym o szeroki asortyment produktowy 

(dużo rodzajów pro�li i ich odmian) oraz ma-

łych i różniących się od siebie seriach produk-

cyjnych (optymalizacjach), warto wybierać 

maszyny, które mogą „wszystko” z danego 

zakresu. Oznacza to, że centrum obróbcze po-

winno być w stanie wyfrezować otwory pod 

klamkę w „zwykłym” skrzydle okiennym/bal-

konowym, wyfrezować otwory pod nawiew-

niki w skrzydłach i ramach renowacyjnych, 

ale także wywiercić otwory technologiczne w 

monoblocku.

Idealnym do tego celu rozwiązaniem bę-

dzie zakup najnowszej wersji LINEAR FAB CAT 

6500. Jest to super uniwersalne i bardzo do-

kładne centrum obróbczo-tnące. Maszynę na-

leży załadować tak, jak „zwykłe” centrum tnące, 

czyli sztangami 6 lub 6,5 metrowymi, w których 

wykonuje się wszystkie otwory technologiczne 

w PVC w tym:

odwodnienia

odpowietrzenia

nawiewniki

dekompresje

markowania pod zaczepy

markowania pod dociski

klamki i kieszenie zasuwnicy (w niektórych 

systemach są tylko w PVC)

Maszyna jest w stanie przyjąć i obrobić pro�-

le skrzydeł, ram, słupków, monoblocków, HS-ów, 

ram renowacyjnych oraz pro�le okien dacho-

wych. Jej sercem jest zaawansowany moduł ob-

róbczy, który posiadać może nawet kilkanaście 

agregatów roboczych, a za najwyższą jakość 

pozycjonowania odpowiada wzdłużny silnik 

liniowy, który napędza gripper (nożyce trzyma-

jące profil). Po wykonaniu wszelkich obróbek 

w PVC, maszyna tnie pro�le na odpowiedniej 

długości kawałki i przesyła do automatycznego 

lub półautomatycznego modułu skręcania stali. 

Przed tym modułem operator wkłada przyciętą 

na właściwe wymiary stal, która następnie zo-

staje zamocowana przy pomocy wkrętarki. W 

tym momencie elementy PVC z przykręconą 

stalą opuszczają centrum i pierwszy raz (przed 

zgrzewarką) przechodzą na wózek transporto-

wy, który służy jako stojak/bufor przed zgrze-

warką. W profilach, które muszą mieć otwory 

pod klamkę wykonane w PVC i stali należy przed 

położeniem na zgrzewarkę wykonać te otwory 

na małej i szybkiej półautomatycznej klamkow-

nicy, stojącej przed samą zgrzewarką (wiercenie 

w 1 na 4 odcinki skrzydła). Kolejnym etapem 

jest zgrzewanie i oczyszczanie (będą omówione 

w następnym numerze), po którym to powin-

no nastąpić wiercenie otworów pod zawiasy 

i słupki (łączniki słupków) w ramach przez stal 

– na gotowym, zgrzanym elemencie. Do tego 

celu służy niezależny, przez co nieblokujący linii 

zgrzewająco-czyszczącej, MULTIDRILL. Maszyna 

działa w takcie linii i stanowi idealne uzupełnie-

nie wiercenia otworówki. 

Tym prostym sposobem wywiercone są 

wszelkiego typu otwory, w każdym rodza-

ju profila, dla każdego rozmiaru elementu 

i jednocześnie zachowane są wysokie normy 

jakościowe (brak konieczności przekładania ele-

mentów z piły na frezarkę do odwodnieni, na 

wkrętarkę, na klamkarkę i z powrotem do wózka, 

co może powodować rysowanie/uszkadzanie 

pro�li). Daje to również wymierne oszczędności 

ludzkie (3 operatorów do zgrzewarki) oraz wpro-

wadza porządek i pozytywny reżim produkcyjny 

dla załogi. 

› FIMTEC LinearFabCat 6500

› Robot zdejmujący profile z centrum 

i automatycznie zapełniający nimi 

wózki transportowe (opcja)


