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Mechaniczny system pomiaru i sortowania gornej warstwy deski

PRODUKCJA PODlOG I System sprawdza rowniei tolerancie i wtasciwosci specyficzne dla klienta

Wysoce profesjonalne i przystosowane do pracy
w warunkach przemysfowych urzqdzenie firmy
Wintersteiger, kt6re szybko i skutecznie mierzy
g6rne warstwy deski.

wanych pod wzgl1,dem jakosci element6w.
Odbywa si1, to z wykorzystaniem systemu
bazuj4cego na r6:inokolorowych znakach.
Dodatkowo cala strefa odbiorcza obudowa
na jest przeszklonl!, unoszon4 oslonl!,

Opcjonalne kodowanie kolorami

Tomasz Bogacki

przejmuje kontrolf jakosci podczas pro- Cz1,sc zasadnicza maszyny, czyli strefa
Rodzinna firma Tilo od siedemdziesi1,- cesu produkcyjnego.
pomiarowa r6wnie:i posiada dwustronnl!

ciu lat znana jest z produkcji wysokiej
jakosci podl6g, schod6w i listew przypodlogowych wykonanych z surowc6w naturalnych. Produkty te Sl! nieprzerwanie
wytwarzane w zakladzie produkcyjnym
zlokalizowanym w Lohnsburgu w G6rnej
Austrii. Jej wlasciciele zdecydowali si1, na
nowll inwestycj� - mechaniczny system
pomiaru i sortowania g6rnej warstwy deski podlogowej Wintersteigera.
Jest towysoce profesjonalnei przystosowanedo pracywwarunkach przemyslowych
urz4dzenie, kt6re nie tylko szybko i skutecznie mierzy g6rne warstwy deski, ale tak:ie
sprawdza tolerancje i wlasciwosci specyficzne dla klienta. Maszyna w spos6b automatycznywykrywa tak:ie otwory po s�kach.

Urzc1dzenie do znakowania

- Maszyna dziala ni'ezwyk!e precyzyjnie,
z dokladnosciq, pomiaru do ±0,05 mm podkreslil Franz Vöchlinger, regionalny kierownik sprzeda:iy w firmie Wintersteiger. - Mo:ina wifc powiedziec, ze
--·--

Standardowo urzl!dzenie sklada si1,
z trzech stref: podawczej, pomiarowej
i odbiorczej. Pierwsza i ostatnia bazuj4
na nap1,dzanych transporterach tasmowych o szerokosci umo:iliwiaj4cej pomiar
element6w o maksymalnej szerokosci
wynosz4cej 400 mm. S4 one nap�dzane
za pomocll motoreduktor6w i gwarantuj4
pr1,dkosc posuwu na poziomie 40 m/min.
Nad przenosnikiem podawczym zamontowano proste, mechaniczne urzl!dzenie zapobiegaj4ce podaniu do maszyny zbyt
grubych element6w, eo mogloby skutkowac
uszkodzeniem czujnik6w pomiarowych.
Zorientowana skosnie do kierunku posuwu metalowa „zastawka" regulowana jest
r1,cznie za pomoc4 mechanizmu srubowego. Z kolei nad transporterem odbiorczym
umieszczono poziomy wspornik z czterema
rolkami, ze spr1,zynowym systemem dociskowym. S4 one zainstalowane przegubowo i zostaly pokryte niebrudz4cym tworzywem. Opr6cz tego, w opcji, znajduj4 sie; tarn
tak:ie urzl!dzenia slu:il!ce do znakowania

i przeszklon4 oslon1,. Pod ni4 umieszczono
tory pomiarowe, kt6re zapewniaj4 ponad
350 pomiar6w na metr. S4 one zainstalo
wane przesuwnie na poziomym wsporniku,
dzi1,ki czemu ich rozstaw mo:ina w szybki
i latwy spos6b dostosowac do szerokosci
kontrolowanych element6w. .,Na wejsciu"
i „na wyjsciu" ze strefy pomiarowej zamontowano szerokie, nap1,dzane rolki, stanowi4ce opr6czprzenosnik6wpasowychcz1,sc
systemu posuwu. Nad nimi umieszczono
tak:ie stalowe, w4skie rolki dociskowe.
Wyci1,te wczesniej g6rne warstwy deski podlogowej ukladane Sll na transporterze podawczym. W przypadku firmy Tilo
ich szerokosc wynosi od 140 do 260, natomiast grubosc od 2,2 do 4 mm. W praktyce
maszyna przystosowana jest do obslugi
element6w o maksymalnej grubosci 40
min. To klient, w zale:inosci od indywidualnego asortymentu produkt6w, okresla,
w ile tor6w pomiarowych wyposa:iona jest
jego maszyna. Standardowo posiada ona
szesc czujnik6w, co gwarantuje bardzo
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�yso1GLdokl:adnosc 1>Q.m�ar9w.

Zainstalowany kilka tygodni temu w firmie Tilo mechaniczny system pomiaru i sortowania görnej
warstwy deski podtogowej.

Automatyczny system wykrywania s�k6w zapewnia, :ie dziura nie jest identyfikowana jako bl4d grubosci. Szczeg61nie praktycznll cechl! jestto, :iepracownicyTilomog4
wybierackategorie, do kt6rych przypisane s4
zmierzone warstwy wierzchnie bezposrednio z poziomu pulpitu sterujllcego maszyny.
-Oznacza to o jeden krok mniej, a tym
samym wifkszq wydajnosc produkcji wyjasnia Stefan Hargassner, technik
operacyjny w Tilo. - Wedlug Wintersteigera opcjonalnie dostfpna funkcja kodowania kolorami zapewnia r6wnie:i wyzszq,
wydajnosc. Zmierzone warstwy wierzchnie mozna szybko i latwo posortowac na
ostatnim etapie procesu, zgodnie z zastosowanym kodcm kp(p,cu.

Opr6cz kontroli jakosci, odbywa
j4cej si1, w trakcie trwania procesu
produkcyjnego, mechaniczny system
pomiaru g6rnej warstwy jest r6wnie:i
u:iywany podczas kontroli towar6w
przychodz4cych i wychodz4cych. Uklad
taki zostal z powodzeniem wdro:iony
w zakladzie Tilo. Mo:iliwa jest tak:ie in
tegracja urz4dzenia z innymi produktami Wintersteigera.
- Wszystko to sprawia, ze auto
matyczny system pomiarowy warstwy
wierzchniej firmy Wintersteiger jest
wszechstronnym i niezawodnym partne
rem w codziennej pracy-stwierdzil Franz
Vöckllnger. - Zapewnia on jeszcze Wifk-

