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Kontynuując cykl artykułów, które dają Państwu szersze spojrzenie na temat 
automatyzacji produkcji, przedstawiamy kolejny etap wytwarzania stolarki PVC. 
Pro�le mamy już pocięte i poddane obróbce, czas więc je zgrzać  
(i zaczyścić) w konkretne konstrukcje skrzydeł i ram. Posłuchajmy, co nasi 
eksperci mają do przekazania w tym jakże ważnym etapie produkcji. 

Automatyzacja 
zgrzewania i zaczyszczania 

pro!li PVC

T
rudno jest doradzić komukolwiek i co-

kolwiek bez analizowania jego potrzeb 

i preferencji. Rynki docelowe producen-

tów w połączeniu z systemem stosowanych 

profili wymuszają zastosowanie odpowied-

niego parku maszynowego. Na rynku euro-

pejskim dostępne są różnorodne maszyny 

z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki któ-

rym możliwa jest realizacja założonych cy-

kli. Rozpoczynając, chciałbym się skupić na 

zgrzewaniu i urządzeniach tego procesu czyli 

zgrzewarkach.

Ze względu na różnorodność maszyn sto-

sowanych w procesie zgrzewania, możemy wy-

różnić zgrzewarki jedno lub wielogłowicowe. 

Urządzenia te znajdują zastosowanie u różnych 

producentów – w zależności od ich potrzeb 

i kierunków rozwoju. W związku z rosnącymi 

potrzebami klientów ostatecznych w kierun-

ku coraz to bardziej nowatorskich rozwiązań 

w zakresie konstrukcji stolarki otworowej z PVC, 

producenci zmuszeni są do ciągłej obserwacji 

trendów rynkowych i dynamicznego rozwo-

ju w kierunku spełniania tych oczekiwań przy 

utrzymaniu wysokiego poziomu jakości. Obok 

typowych konstrukcji o kształtach prostokąt-

nych, coraz częściej napotyka się trójkąty, tra-

pezy, wielokąty oraz konstrukcje z nadanym 

wygięciem łukowym. Zróżnicowany rodzaj bu-

downictwa i twórczość architektów pokazuje, że 

zróżnicowane konstrukcje stolarki budowlanej 

stają się coraz bardziej popularne. Sukcesywnie 

z roku na rok wzrasta procent produkcji tego 

rodzaju rozwiązań, na które producenci muszą 

dynamicznie reagować.

Trendy te wymuszają na producentach 

stosowanie różnych rozwiązań maszynowych 

dla osiągnięcia określonych celów. Zgrzewarki 

jednogłowicowe są urządzeniami, które doko-

nają tylko jednego cyklu zgrzewania w jednym 

czasie. Nie należą więc do urządzeń, które za-

pewnią wydajność procesu, mimo to są urzą-

dzeniami bardzo popularnymi ze względu na 

funkcjonalność. Za ich pomocą, dzięki regulo-

wanym kątom zgrzewania, możliwe jest łączenie 

naroży konstrukcji o kształtach nietypowych 

(trójkąty, trapezy, romby czy łuki) pod różnymi 

kątami. Dokonując wyboru takiego urządzenia, 

należy brać pod uwagę zakres regulacji kątów 

zgrzewania, maksymalne i minimalne gabaryty 

zgrzewanych pro�li oraz możliwość ich zgrzewa-

nia w technologii wypływki 0,2 mm, co znacznie 

podnosi jakość zaczyszczania pro�li okleinowa-

nych. Dobrze dobrane parametry zgrzewarki 

pozwolą na szeroki zakres zgrzewanych pro�li 

w zakresie ich szerokości i wysokości oraz ro-

dzaju barwienia (białe, okleinowane, akrylowe 

czy malowane).

Z gamy naszych produktów takim przykła-

dem może być zgrzewarka jednogłowicowa 

KB-512, która obok wymienionych powyżej 

cech, posiada wszystkie funkcje swobodnie 

programowalne. Umieszczony na pulpicie ope-

ratora wyświetlacz daje możliwość ustawienia 
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temperatury grzałki, czasu topienia, łączenia 

i odprężania. Ponadto operator powinien mieć 

pełną możliwość nastawu ciśnień procesu (doci-

sku zgrzewanych pro�li oraz ich łączenia). W tym 

prostym urządzeniu dajemy również możliwość 

dostępu do funkcji serwisowych, gdzie operator 

może z programu swobodnie wyzwalać pra-

cę poszczególnych podzespołów. Dzięki temu 

może w bezpieczny sposób dokonać precyzyj-

nego ustawienia prowadnic do zgrzewania pro-

�li czy wymienić folię te!onową, a także spraw-

dzić prawidłowość funkcjonowania każdego 

z podzespołów bez potrzeby wyzwalania cykli 

poszczególnymi elektrozaworami.

Kolejnymi urządzeniami procesu zgrzewa-

nia są zgrzewarki dwugłowicowe. Urządzenia 

tego typu dają możliwość jednoczesnego zgrze-

wania dwóch naroży przy zachowaniu dużej 

dokładności zgrzewania. Coraz częstszym zja-

wiskiem jest stosowanie w nich rozwiązań au-

tomatyki, zmierzających do łatwiejszej obsługi 

i usprawnienia procesu. Zgrzewanie w techno-

logii wypływki 0,2 mm czy swobodne nastawy 

poszczególnych parametrów z pulpitu operato-

ra stało się niemal standardem. Praca operatora 

ogranicza się tylko do nałożenia pro�li na blaty 

zgrzewarki, odpowiedniego dosunięcia głowicy 

i wciśnięcia przycisku start cyklu.

Kolejną grupą są zgrzewarki czterogłowico-

we, które w ostatnich latach zyskały na ogrom-

nej popularności. Ze względu na możliwość 

zgrzewania czterech naroży w jednym czasie, są 

najbardziej wydajne. Budowa tych zgrzewarek, 

precyzyjne podzespoły mechaniki i układy kon-

trolno-pomiarowe zapewniają dużą dokładność 

zgrzewanych konstrukcji, zachowując bardzo 

dobre parametry wytrzymałościowe zgrzanych 

naroży. Zastosowanie odpowiednio precyzyj-

nych mechanizmów, jakimi są śruby bezluzowe 

kontrolowane enkoderami wysokiej rozdziel-

czości, daje nie tylko wysoką dokładność zgrza-

nych konstrukcji, ale też zwiększa żywotność 

tych rozwiązań. Należy pamiętać, że solidność 

i precyzja wykonania poszczegól-

nych podzespołów mechaniki 

w połączeniu z automatyką 

da odpowiedni poziom jakości 

zgrzewanych konstrukcji i długotrwałą eksplo-

atację zgrzewarki, na czym powinno zależeć 

każdemu użytkownikowi.

Typowe wykonania tego rodzaju zgrzewa-

rek powinny dawać użytkownikowi szerokie 

możliwości w zakresie zgrzewania konstrukcji 

małych i wielkogabarytowych na bazie profi-

li o różnej szerokości zabudowy. Zgrzewarki 

czterogłowicowe wyposażone są w komputery 

przemysłowe (industrial PC), które w połączeniu 

z oprogramowaniem dają możliwość pracy jako 

samodzielne urządzenie bądź współpracujące 

automatycznie z innymi urządzeniami procesu 

w liniach zgrzewająco-czyszczących.

Zgrzewarki tego typu wyposażane są stan-

dardowo w funkcje automatycznego formowa-

nia uszczelki czy automatycznego ustawiania 

technologii wypływki dla każdego z typów pro-

�li z osobna, zabezpieczają pomyłki wymiarowe 

i współpracują ze skanerami kodów kreskowych. 

Ekran pulpitu operatora powinien być prosty 

i czytelny, dawać się obsługiwać intuicyjnie, 

a menu ekranowe, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, polskojęzyczne. Coraz więcej pol-

skich producentów stolarki zaspokaja potrzeby 

innych rynków docelowych. Spotykamy się więc 

z zapytaniami naszych polskich producentów 

o zgrzewarki typowo „do zadań specjalnych”, 

pracujące w liniach z czyszczarkami naroży. 

Konstrukcja tych zgrzewarek oraz ich oprogra-

mowanie umożliwia zgrzewanie czterech, róż-

nych sobie konstrukcją elementów, z których 

w efekcie uzyskamy konstrukcję ramy czy skrzy-

dła. Tak więc na bazie tego typu zgrzewarek 

możemy zgrzać typowe systemy holenderskie 
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› Zgrzewarki jednogłowicowe są urządzeniami, 

które dokonają tylko jednego cyklu 

zgrzewania w jednym czasie. Nie należą więc 

do urządzeń, które zapewnią wydajność 

procesu, mimo to są urządzeniami bardzo 

popularnymi ze względu na funkcjonalność.

› Zgrzewarki dwugłowicowe dają możliwość jednoczesnego zgrzewania dwóch naroży przy 

zachowaniu dużej dokładności zgrzewania. Coraz częstszym zjawiskiem jest stosowanie 

w nich rozwiązań automatyki, zmierzających do łatwiejszej obsługi i usprawnienia procesu.
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czy francuskie z możliwością ich zaczyszczania 

w trybie automatycznym. Niestety ceny tego 

typu rozwiązań są „delikatnie” wyższe, więc jak 

na razie instalacji takich urządzeń udało nam się 

dokonać tylko w Hiszpanii i Francji, gdzie takie 

systemy okienne mają zastosowanie i są stan-

dardami tych rynków.

Kolejnym etapem jest zaczyszczenie zgrza-

nych naroży z powstałych w procesie zgrzewa-

nia wypływek. Cykl technologiczny powinien 

być wyposażony w odpowiednie urządzenia 

zwane czyszczarkami naroży z PVC (zwane 

też oczyszczarkami, zaczyszczarkami). Podob-

nie jak w przypadku zgrzewarek, czyszczarek 

jest również duża gama, różnych pod kątem 

ceny, funkcji, wyposażenia i szybkości pracy, 

poczynając od prostych, analogowych, do za-

awansowanych technologicznie sterowanych 

numerycznie (CNC).

Jak funkcjonują analogowe czyszczarki, 

to większości nie trzeba tłumaczyć i przy ich 

wyborze nie rodzi się tak dużo pytań jak przy 

tych sterowanych numerycznie, na których 

chciałbym się skupić. Przy wyborze tego ro-

dzaju czyszczarek bardzo istotne jest dobre 

poznanie charakterystyki bieżącej produkcji 

i założeń na przyszłość. Większość użytkow-

ników wyobraża sobie, że zakup czyszczarki 

CNC rozwiąże ich problemy z zaczyszcza-

niem naroży pro�li dotychczas stosowanych 

– przecież jest to czyszczarka cyfrowa z duży-

mi możliwościami, więc powinna zaczyszczać 

praktycznie wszystko! Otóż nie ma bardziej 

błędnego podejścia. Każdorazowo powinno 

się dokładnie zapoznać z dotychczasowy-

mi standardami zaczyszczania profili, gamą 

stosowanych profili obecnie i w niedalekiej 

przyszłości. Dopiero po analizie tych danych 

możliwe jest udzielenie odpowiedzi o możli-

wościach czyszczarki w zakresie realizowania 

funkcji oraz prawidłowo zbudowanej i funk-

cjonującej bazie danych.

› Zgrzewarki czterogłowicowe w ostatnich latach zyskały na gromnej popularności. Ze względu 

na możliwość zgrzewania czterech naroży w jednym czasie, są najbardziej wydajne.

› Czyszczarki posiadają możliwość pracy jako samodzielne urządzenia oraz połączone 

w cykle automatyczne w liniach zgrzewająco-czyszczących. Bardziej sensowne 

jest stosowanie ich w połączeniu z liniami, gdzie pracują w pełni automatycznie.

› Przy wyborze czyszczarek sterowanych 

numerycznie bardzo istotne jest dobre 

poznanie charakterystyki bieżącej 

produkcji i założeń na przyszłość.
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Wśród czyszczarek mamy te najpopularniej-

sze 2 i 4-osiowe, ale i model 16-osiowy z możli-

wością jednoczesnego zaczyszczania 4 narożni-

ków. Z punktu oceny relacji ceny i możliwości, to 

najpopularniejsze są czyszczarki CNC 2-osiowe. 

W ramach funkcji obróbczych i zainstalowanych 

narzędzi, możemy zaczyszczać wszystkie stan-

dardowe konstrukcje profili z PVC do wysoko-

ści 180 mm (białe, okleinowane, z uszczelkami 

lub bez, a także niektóre systemy profili reno-

wacyjnych czy monoblock’ów). Odpowiednio 

skonfigurowana praca głowic narzędziowych 

i baza programów do automatycznej obróbki 

naroży przynosi spore korzyści. Podając narożnik 

do komory obróbczej, czyszczarka automatycz-

nie wybiera program z bazy danych i dokonuje 

funkcji zaczyszczania wcześniej skon�gurowa-

nymi narzędziami. Dzięki temu, w odniesieniu do 

czyszczarek analogowych, wyklucza się pomyłki 

personelu, oszczędza czas i potrzebę wymiany 

i magazynowania frezów. Atutem przy ich za-

kupie jest też ilość czasu niezbędnego do wy-

produkowania pakietu frezów (czyszczarki ana-

logowe) w porównaniu do czasu niezbędnego 

na przygotowanie programu (czyszczarki CNC) 

w odniesieniu do danego systemu pro�li. Dodat-

kowym plusem w eksploatacji czyszczarek CNC 

są moduły zdalnej pomocy serwisowej (online). 

Możliwość zdalnego programowania i pomocy 

serwisowej znacznie pomaga i ogranicza koszty.

Ważnym czynnikiem jest również panel ope-

ratora z wizualizacją przekroju obrabianego sys-

temu pro�li. Operator w prosty i zrozumiały dla 

niego sposób może sam wprowadzać ewentual-

ne korekty w pracy narzędzi, aby każdy narożnik 

zaczyszczony był prawidłowo. Minusem tych 

rozwiązań jest ręczny tryb podawania i obraca-

nia materiału, jednak nie powinno stanowić to 

problemu u tych producentów, którzy szukają 

usprawnienia i przyspieszenia tego etapu pro-

dukcji w powiązaniu z rozsądną ceną.

Czyszczarki 4-osiowe, dzięki swojej kon-

strukcji, posiadają możliwość jednoczesnej 

pracy kilku narzędzi. Znaczy to, że odrębne 

grupy narzędziowe (np. górna i dolna) mogą 

pracować jednocześnie, co prowadzi do 

znacznego skrócenia czasów zaczyszczania. 

Istotnym elementem, który należy bezwzględ-

nie wziąć pod uwagę, to interfejs użytkownika 

oraz prosty sposób programowania i wprowa-

dzania korekt programowych. Na rynku istnie-

je kilka rozwiązań, które dają taką możliwość 

użytkownikowi. Najprostszym i najpraktycz-

niejszym jest wprowadzanie programów „po 

obrysie” na podstawie plików z przekrojem 

pro�li w formacie .dxf. Plik wprowadzony do 

pamięci czyszczarki staje się bazą do parame-

tryzowania pracy narzędzi.

Przy wyborze takiej czyszczarki, należy suge-

rować się – na co zwracałem już uwagę –zakre-

sem ich możliwości obróbczych, ilością narzędzi 

i ich funkcjami. Większość spotykanych na rynku 

rozwiązań (w tym u nas), wewnętrzne części na-

roży zaczyszcza się tzw. „nożami pływającymi”, 

co nie ukrywam, znacznie ułatwia technologicz-

ne i estetyczne zaczyszczanie newralgicznych 

części naroży. Czyszczarki te posiadają ponadto 

możliwość pracy jako samodzielne urządzenia 

oraz połączone w cykle automatyczne w liniach 

zgrzewająco-czyszczących. W przypadku pra-

cy samodzielnej, w porównaniu do czyszczarek 

2-osiowych, znacząco skraca się czas zaczyszcza-

nia narożników, jednakże bardziej sensowne jest 

stosowanie ich w połączeniu z liniami, gdzie pra-

cują w pełni automatycznie. Ważnym elementem 

jest też możliwość połączenia się serwisu z ma-

szyną (w trybie serwisowym) celem diagnozy 

błędów, wprowadzenia korekt programowych, 

programowania czy też dokonania innych nie-

zbędnych czynności możliwych do przeprowa-

dzenia tą metodą.

Reasumując, chciałbym podkreślić, że 

wcześniejsza analiza i jasne postawienie 

oczekiwań znacząco przyczynią się do 

osiągnięcia założonego celu i satysfakcji 

z użytkowania.  

N
a łamach poprzednich wydań i dzię-

ki uprzejmości czasopisma Windo-

or Expert przedstawiliśmy procesy 

technologiczne wytwarzania stolarki otwo-

rowej PVC począwszy od cięcia pro�li po ich 

obróbkę. Dzięki obu poprzednim etapom 

uzyskaliśmy gotowe, odpowiednio przycię-

te sztaby wyposażone we wzmocnienie oraz 

otwory technologiczne, z których powstaną 

konstrukcje ram i skrzydeł. Te konstrukcje uzy-

skujemy za pomocą zgrzewania. Zgrzewarki 

do konstrukcji okiennych używanych przez 

producentów mogą być jedno, dwu lub cztero 

głowicowe. Jako że w ostatnich artykułach 

skupiliśmy się na centrach tnących i obrób-

czych, także w tym artykule pozostaniemy 

przy linii zautomatyzowanej, czyli maszynie 

wyposażonej w zgrzewarkę 4-głowicową i za-

czyszczarkę połączonych w linię. R&D Em-

megi w swojej ofercie posiada jeden model 

linii zgrzewająco-czyszczącej w wielu kon�-

guracjach (wymiarowych i funkcjonalnych). 

Celem mojej wypowiedzi nie będzie opisanie 

całego procesu zgrzewania, tylko przedsta-

wienie różnic i możliwości jakie niesie ze sobą 

stosowanie naszej technologii, w stosunku do 

oferty konkurencji.

Aspekty wyróżniające linię zgrzewają-

co-czyszczącą Integra 4 H w zakresie funk-

cjonowania kolejnych elementów linii:

1. Zgrzewarka

Na rynku dostępne są zgrzewarki paralel-

ne (równoczesne) i diagonalne. Nasz model 

zgrzewarki charakteryzuje się paralelną (rów-

noczesną) pracą dociskania profili po proce-

sie nagrzewania (nadtapiania) z identyczną 

siłą na czterech narożach oraz z zachowa-

niem osiągu wymiaru zadanej konstrukcji 

okiennej. W systemie diagonalnym praca 

docisku odbywa się na dwóch przeciwle-

głych głowicach po przekątnej (diagonalnie). 

W tym systemie pozostałe głowice są jedynie 

elementami oporowymi (stałymi). Takie roz-

wiązanie może prowadzić do przesunięcia 

zgrzewu. Wyjątkową cechą zgrzewarki w sys-

temie paralelnym jest kontrolowanie zadane-

go wymiaru poprzez serwosilniki sterowane 

przez sterownik programowy. W praktyce 
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oznacza to, że jeżeli posiadamy sztaby przy-

gotowane pod konstrukcję ramy lub skrzy-

dła o wymiarze 1000 x 1000 mm to sztaby 

te przygotowane są z naddatkiem materiału 

na stronę po 3 mm, co daje nam razem 1006 

mm wymiaru sztaby. W sytuacji, gdyby wy-

miar jednej sztaby był krótszy lub dłuższy 

(w mieszczącej się tolerancji), to poprzez 

kontrolowane osie gotowa konstrukcja jest 

dokładnie zgrzana na dany wymiar. Jest to 

związane z tym, że gdy zostanie osiągnięty 

dany wymiar, serwosilnik zatrzymuje swoja 

pracę, zaś pozostałe serwosilniki pracują aż 

do osiągnięcia przez nie zadanego wymia-

ru. Dzięki temu zgrzewarka kontroluje po-

średnio poprawność wcześniej przyciętych 

sztab, co nie występuje w konkurencyjnych 

rozwiązaniach. Stosując rozwiązania paralel-

ne, uzyskujemy wysoką precyzję wymiarów 

zadanych ram lub skrzydeł oraz samej wy-

pływki. Dzięki zastosowaniu serwosilników 

regulujemy noże ograniczające wypływkę 

w zakresie od 0,2 do 2 mm wraz z wartościa-

mi pośrednimi co 0,1 mm. Reasumując: w In-

tegrze 4H została wyeliminowana pneuma-

tyka oraz mechanika ograniczająca na rzecz 

serwosilników sterowanych programowo 

z pulpitu zarządzającego.

Dzięki czterem sterowanym głowicom 

w różnych zakresach uzyskujemy dodatkowe 

funkcjonalności w zakresie załadunku oraz 

zgrzewania. Na przykład w naszej zgrzewar-

ce możemy wykonać zgrzewy konstrukcji 

drzwiowych, gdzie dwie głowice dokonu-

ją zgrzewania w górnej części, a dwie dol-

ne pełnią rolę imadeł, a operator w czasie 

zgrzewania może dokonać montażu listwy 

progowej.

Oczywiście zgrzewarka posiada wiele 

opcji dodatkowych umożliwiających pod-

niesienie jej funkcjonalności czy ergono-

mii w cyklu produkcyjnym. Można do tego 

zaliczyć system szybkozmiennego teflonu 

czy system noży ograniczających wypływ-

kę pod uszczelką. To rozwiązanie wyklucza 

niebezpieczeństwo powstawania tzw. twar-

dej uszczelki w narożach po procesie zgrze-

wania profili z uszczelką. Ważnym elemen-

tem, mającym duży wpływ na konstrukcję 

okna w czasie zgrzewania, jest uformowanie 

tak uszczelki, aby po zainstalowaniu szyby 

w konstrukcji nie opierała się na 4 punk-

tach w rogach, ale leżała na całym obwo-

dzie uszczelki. R&D EMMEGI zastosowało 

w swojej zgrzewarce tzw. Trimmery, które 

dociskają nie tylko uszczelkę, ale także zapo-

biegają wypłynięciu profilu PVC na zewnątrz, 

ku górze, co w rezultacie daje nam miękkie 

naroże uszczelki. Trimmery działają już od 

momentu nadtapiania, co wspomaga proces 

niewydobywania się PVC (pełnią rolę noży 

ograniczających wypływanie PVC ku górze 

przez cały proces nagrzewania i dociskania). 

W momencie łączenia elementów Trimmery 

pełnią funkcję kształtowania uszczelki. Funk-

cjonalność ta wyklucza potrzebę frezowania 

końcówek profili, co skutkuje z kolei brakiem 

konieczności posiadania dodatkowego sta-

nowiska. Gwarantuje ona również podwyż-

szenie parametrów szczelności konstrukcji 

okiennych – przekonać się o tym mogliśmy 

podczas Produkcji Okien Na Żywo w 2011 

roku, kiedy to nasze konstrukcje otrzymała 

bardzo wysokie noty w  badaniach Mobil-

nego Laboratorium Techniki Budowlanej.

2. Stół chłodzący

Transport konstrukcji odbywa się samo-

dzielnie bez zaangażowania innych sekcji 

linii. Odbiór gotowej konstrukcji zostaje 

wykonany poprzez stację pośrednią, czyli 

tzw. stół chłodzący. Ramy lub skrzydła są 

transportowane równolegle do osi linii, co 

pozwala na pozycjonowanie konstrukcji 

w zaczyszczarce bez dodatkowego obraca-

nia w celu wypozycjonowania jej do zaczysz-

czania pierwszego naroża.

3. Zaczyszczarka wraz ze 

stacją obrotową

Zgrzana konstrukcja trafia poprzez stół 

chłodzący do zaczyszczarki 2 lub 4-osiowej. 

Dzięki uzyskaniu we wcześniejszym etapie 

idealnego kąta skrzydła lub ramy po wy-

pozycjonowaniu w zaczyszczarce, możemy 

idealnie oczyścić naroże. Wiąże się to z tym, 

że zaczyszczarka posiada 3 punkty referen-

cyjne oraz dodatkową oś A, która precyzyjnie 

kontroluje ułożenie konstrukcji w stosunku 

do osi maszyny. Dzięki temu uzyskujemy 

powtarzalność ułożenia naroża rzędu 98%. 

Taka powtarzalność, związana z precyzyjnym 

zgrzewem i wypozycjonowaniem, pozwala 

na uzyskanie wysokiej jakości i estetyki za-

czyszczania nawet najbardziej skomplikowa-

nych geometrycznie profili. Dzięki tym roz-

wiązaniom stacja obrotowa wykonuje tylko 3 

obroty konstrukcji w procesie zaczyszczania 

jednej ramy lub skrzydła.

› Czyszczarki posiadają możliwość pracy jako samodzielne urządzenia oraz połączo-

ne w cykle automatyczne w liniach zgrzewająco-czyszczących. Bardziej sensowne jest 

stosowanie ich w połączeniu z liniami, gdzie pracują w pełni automatycznie.
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Istotne jest to, że zaczyszczarka ta posia-

da różne możliwości konfiguracji narzędzi. 

Można na niej zainstalować 11 agregatów 

roboczych, z tym że na niektórych agre-

gatach możemy zamontować 2 narzędzia. 

Tyle miejsc i możliwości nie stanowi ogra-

niczeń w zaczyszczaniu nawet najbardziej 

skomplikowanych profil i .  Każdorazowo 

analizujemy geometrię stosowanych profili 

i dostosowujemy pod nie odpowiednią kon-

figurację. Sekcja posiada dodatkowe funk-

cjonalności, do których można zaliczyć: mon-

taż agregatu do frezowania sterowanego 

w zakresie dwóch osi oraz montaż agregatu 

wiercącego otwory pod zawias z  pomiarem 

kontrolnym szerokości ramy.

Agregat frezujący przeznaczony jest 

do przycinania elementów po zgrzaniu 

konstrukcji niestandardowych – tzw. kombi-

nacji profili. Każdy producent może dokonać 

weryfikacji wprowadzenia narzędzia ścina-

jącego z pulpitu konfiguracyjnego przy ma-

szynie w miarę potrzeby samodzielnie. Dwie 

osie pozwalają zaś na elastyczność sterowa-

nia. Funkcjonalność ta usprawnia proces pro-

dukcji konstrukcji okiennych, gdzie dokonuje 

się kombinacji zgrzewania różnych profili. 

Dodatkową funkcjonalnością jest zastoso-

wanie agregatu wiercącego otwory referen-

cyjne pod montaż zawiasu, który również 

jest sterowany w zakresie dwóch osi, a do-

datkową czynnością, która odbywa się na 

blacie zaczyszczarki, jest pomiar kontrolny 

szerokości ramy, tak aby nawiert pod zawias 

był wykonany w prawidłowej odległości wy-

miarowej. Oznacza to, że wahnięcia wymiaro-

we profili w naszej wiertnicy pod zawiasy są 

analizowane i korygowane. Zapewnia to pro-

ducentowi zawsze właściwe umiejscowienie 

zawiasu, które wpływa później na korzystne 

funkcjonowanie skrzydła w ramie.

4. Automatyczny stół 

odprowadzający konstrukcje

Gotowa konstrukcja odbierana jest przez 

sekcję automatycznego odbioru, nie anga-

żując stacji obrotowej, która w tym czasie 

transportuje kolejną konstrukcję do sekcji 

zaczyszczania. Dzięki takiej funkcjonalności 

uzyskujemy precyzyjnie zgrzane, oczyszczo-

ne oraz dodatkowo poddane opcjonalnym 
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› R&D EMMEGI zastosowało w swojej zgrzewarce tzw. Trimmery, które doci-

skają nie tylko uszczelkę, ale także zapobiegają wypłynięciu profilu PVC na ze-

wnątrz, ku górze, co w rezultacie daje nam miękkie naroże uszczelki.

› W momencie łączenia elementów Trimmery 

pełnią funkcję kształtowania uszczelki – 

w rezultacie można uzyskać taki efekt.
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obróbkom 240 konstrukcje w ciągu 8 h, co 

daje nam 120 okien jednoskrzydłowych na 

zmianę.

Powyższa charakter ystyk a nak reśla 

charakterystyczne cechy linii zgrzewająco- 

czyszczącej Integra 4H. Nie jest to pełne 

wyjaśnienie procesu zgrzewania, a jedynie 

podkreślenie ważnych czynników wyróżnia-

jących linię zgrzewająco-czyszczącą Emmegi. 

Na uwagę zasługuje fakt, że zastosowanie 

Integry 4h daje możliwość rozbudowania 

linii o sekcje obróbcze znajdujące się na sta-

cji chłodzenia (po zgrzewarce) jako Moduł 

Q1 oraz po sekcji zaczyszczania jako Mo-

duł Q2. Ze względu na modułową budowę, 

inwestycje tę można dokonać w później-

szym czasie, niemniej bardziej ekonomicz-

nym rozwiązaniem jest zakup całościowego 

rozwiązania.

Moduły obróbcze funkcjonujące pod na-

zwą Q-Matic dają nieograniczone możliwości 

wykonywania wszelkich obróbek technolo-

gicznych profili PVC, także tych ze wzmoc-

nieniem. Moduły te wykonują frezowania 

wymagalne w technologii produkcji okien 

PVC oraz frezowania otworów pod wywie-

trzaki. Rodzaje obróbek oraz parametry są 

w pełni konfigurowane z pulpitu sterowni-

czego za pośrednictwem oprogramowania 

Emmegi – Camplus, który jest doskonale zna-

ny producentom stolarki aluminiowej. Trzeba 

podkreślić, że w danym takcie na linii, przy 

zastosowaniu dwóch modułów Q-Matic ob-

rabiane są w tym samym czasie cztery szta-

by profili, co zdecydowanie wpływa na jego 

efektywność i braku opóźnień w cyklu pracy 

linii zgrzewająco-czyszczącej. Jeden moduł 

posiada 11 sterowanych osi. Jest to zatem 

rozwiązanie dedykowane producentom, któ-

rzy stosują zróżnicowane profile w swojej 

produkcji oraz chcą wyróżnić się na rynku 

jakością swoich konstrukcji.   

› Agregat frezujący przeznaczony jest do przycinania elementów po zgrzaniu konstruk-

cji niestandardowych – tzw. kombinacji profili. Każdy producent może dokonać weryfikacji 

wprowadzenia narzędzia ścinającego z pulpitu konfiguracyjnego przy maszynie w mia-

rę potrzeby samodzielnie. Dwie osie pozwalają zaś na elastyczność sterowania.

› R&D Emmegi w swojej ofercie posiada 

jeden model linii zgrzewająco-

czyszczącej w wielu konfiguracjach 

(wymiarowych i funkcjonalnych).
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R
ok 2012 okazał się dla firmy Elumatec 

Polska pełnym nowych inwestycji – mię-

dzy innymi w instalacje linii zgrzewają-

co-czyszczących SVL 785. I w tym wydaniu sku-

pimy się właśnie na takiej innowacyjnej linii 

SVL 785, składającej się ze zgrzewarki przemy-

słowej VS 750 – wyposażonej w stację trans-

portową, stołu chłodzenia oraz oczyszczarki 

przemysłowej EV 850 – wyposażonej w stację 

obrotową podającą zgrzewki ram i skrzydeł 

do obróbki. Obydwie maszyny wyposażone 

są w kompatybilny system sterowania nume-

rycznego CNC. Zarządzanie pracą maszyny 

odbywa się z pulpitu sterującego wyposażo-

nego w komputer PC. Programy można wpro-

wadzać w trybie gra�cznym za pomocą arkuszy 

roboczych, płyt CD, PenDrive lub z zewnątrz za 

pomocą sieci komunikacji komputerowej. Ma-

szyna wyposażona jest w czytnik kodów kre-

skowych, co z punktu widzenia racjonalizacji 

i usprawnienia całego procesu produkcyjnego 

jest niezmiernie ważne. 

W zgrzewarkach VS 750 wykorzystano 

ideę jednoczesnego łączenia wszystkich ele-

mentów ramy czy skrzydła. Pozwala to na 

uzyskanie wysokiej dokładności i wydajno-

ści produkcji. Zgrzewarka może pracować 

w trybie automatycznym lub ręcznym. Na-

pęd linowy czterech głowic zgrzewających 

wzdłuż osi Y1, Y2 zrealizowany jest za pomo-

cą samohamownych zębatkowych zespołów 

napędowych. Dla kontroli położenia i stero-

wania wykorzystane są liniały magnetyczne 

z czytnikami przemieszczenia. Wysoką pro-

stoliniowość zapewniają precyzyjne podwój-

ne prowadnice szynowe, charakteryzujące 

się wysoką sztywnością i trwałością.  

W zespołach zgrzewających (w głowicach 

grzewczych) zastosowano precyzyjną regula-

cję położenia powierzchni bazowych stołów, 

które wykonane są ze stali stopowej. Stoły 

te, jako główne podzespoły odpowiedzialne 

za jakość łączenia profilowych elementów, 

posiadają możliwość regulacji w 3 punktach. 

W większości konstrukcji maszyn na rynku 

stoły są wspólnym odlewem z głowicami. 

Zastosowana innowacja pozwala na bar-

dzo precyzyjne wyregulowanie powierzch-

ni  zgrzewania dla wsz ystk ich czterech 

elementów ramy lub skrzydła. W maszynie 

zastosowano hybrydowy system sterowania 

i napędu. Ruchy ustawcze i wstępny proces 

zgrzewania sterowane są  numerycznie, a na-

pędzane elektrycznie. Końcowa faza zgrze-

wania sterowana jest geometrycznie przy 

napędzie pneumatycznym. W stosunku do 

innych rozwiązań, które są dostępne na ryn-

ku, wprowadziliśmy dodatkowe udoskona-

lenie, polegające na tym, że w każdej z czte-

rech głowic zgrzewarki obydwa stoły węzła 

zgrzewającego wykonują ruch wtapiający. 

Uzyskano to stosując kinetyczne sprzężenie 

stołów. Takie rozwiązanie sprawia, że obydwa 

stoły w końcowej fazie ruchu poruszają się 

jednakowym ruchem, powodując wtapianie 

się profili bez poślizgu. Efektem jest poprawa 

symetrii zgrzewu. Zastosowane rozwiąza-

nie ułatwia ponadto optymalizację procesu 

zgrzewania. Wprowadzona innowacja, po-

zwalająca na bardzo precyzyjne wyregulo-

wanie powierzchni bazowych profili wraz 

z poprawą symetrii i optymalizacją procesu 

zgrzewania, zapewnia wysoką dokładność 

geometryczną okna i wzrost mechanicznej 

wytrzymałości zgrzanych naroży. Zastosowa-

na w SVL 785 oczyszczarka stacji obrotowej 

wyróżnia się od innych tego typu urządzeń 

tym, że oś obrotu znajduje się wewnątrz 

zgrzewki (ramy, skrzydła), a nie w narożu. 

Rozwiązanie to prowadzi do znacznego obni-

żenia momentów bezwładności podczas ob-

rotu, skutkiem czego jest zmniejszenie obcią-

żeń mechanizmów napędowych i skrócenie 

› Linia zgrzewająco-czyszcząca SVL 785 składa się ze zgrzewarki 

przemysłowej VS 750 – wyposażonej w stację transportową, stołu 

chłodzenia oraz oczyszczarki przemysłowej EV 850 – wyposażonej 

w stację obrotową podającą zgrzewki ram i skrzydeł do obróbki.

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

Maciej Opala
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czasów manipulacji kątowych. W wykonaniu opcjonalnym stacja umoż-

liwia, poza wykonywaniem czynności manipulacyjnych, wykonywanie 

jednocześnie z oczyszczaniem otworów pod mocowanie części okuć. 

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w maszynie SVL 785 mamy moż-

liwość zgrzewania i czyszczenia profili do wysokości 200 mm. Dodatkowo 

rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na zgrzewanie kombinacji standar-

dowych profili ramowych z wysokimi profilami typu  monoblok (1+3). Tego 

typu rozwiązanie stosowane jest głównie w krajach Beneluksu oraz Francji. 

Często jest to znacząca część eksportu wielu polskich firm zajmujących się 

stolarką otworową. Zainteresowanie tym tematem polskich odbiorców 

końcowych również zaczyna być zauważalne. Ponadto, dzięki konstrukcji 

linii zgrzewająco-czyszczącej SVL 785, dajemy możliwość  zgrzewania 

standardowych profili skrzydłowych z profilem przytykowym, pełniącym 

funkcję słupka ruchomego. Tego typu rozwiązanie eliminuje konieczność 

montowania dodatkowego profilu słupka ruchomego na skrzydle standar-

dowym, co jest czasochłonne i znacznie podnosi koszt wytworzenia. Pro-

ducenci stolarki, chcący zastosować tą technologię, ograniczeni są często 

możliwościami obróbki, bowiem profil po zgrzaniu wymaga dodatkowego 

frezowania materiału nadmiarowego. Maszyny Elumatec mogą wykonywać 

wszystkie obróbki przy zastosowaniu frezowania profilu przymykowego 

w czasie porównywalnym z obróbką standardowego skrzydła. Zaletą tego 

rozwiązania jest również możliwość zachowania potokowej produkcji bez 

konieczności wykonywania tej operacji na dodatkowych stanowiskach, co 

znacząco przekłada się na czas wytworzenia i lepszą organizację produkcji.                                                                                                                  

› W zgrzewarkach VS 750 wykorzystano ideę jednoczesnego 

łączenia wszystkich elementów ramy czy skrzydła. Pozwala to 

na uzyskanie wysokiej dokładności i wydajności produkcji.i.

› Frez tarczowy z dodatkowym frezem konturowym do skrzydła.› W wykonaniu opcjonalnym stacja umożliwia, poza wykonywaniem 

czynności manipulacyjnych, wykonywanie jednocześnie 

z oczyszczaniem otworów pod mocowanie części okuć. 
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