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Konstrukcja wózka rotacyjnego. 
 

W koncepcji badań przyjęto, że jednym z elementów innowacyjnych pieca 

laminacyjnego będzie rotacyjny wózek do laminacji szkła:  

Próżniowy piec laminacyjny będzie korzystał z wózka do laminowania szkła. Wózek do 

urządzenie składające się z tac / poziomów, na których następuje układanie paneli szkła 

przygotowanych do laminowania. Po pokryciu paneli szkła siatką kevlarowo-

karbonową będącą materiałem zapewniającym powstanie na powierzchni szkła mikro 

kanałów do odessania powietrza i następnie położenia materiału silikonowego 

(prześcieradło silikonowe z zaworami odsysającymi) powstaje worek / komora, która 

po podłączaniu zaworów odsysających do sytemu próżniowego wózka będzie 

indywidualna komorą próżniową dla jednego do kilku paneli.  

Wózek laminacyjny będzie posiadał indywidualnie sterowane i programowane 

systemowo zawory ciśnieniowe oddzielne dla każdej tacy / poziomu laminowania. 

System odsysania wózka będzie mógł zostać podłączony do sytemu sterującego piecem 

zarówno wewnątrz komory laminowania pieca, ale również na zewnątrz pieca.  

W trakcie procesu przygotowywania szkła do laminowania w tzw. „clean room” (czysty 

pokój) gotowe do laminowania panele będą umieszczane na poszczególnych 

poziomach / tacach wózka poziomo. Po przygotowaniu pełnego załadunku wózek 

będzie rotowany do pozycji pionowej i w ten sposób ładowany do komory laminacyjnej 

pieca. 

Konstrukcja wózka, po jego rotacji do pionu będzie jednocześnie umożliwiała podział 

komory laminowania na dwie oddzielne pionowe części z niezależnymi systemami 

ogrzewania, wymuszonego obiegu powietrza i sterowania parametrami procesu 

laminacji. Ta funkcjonalność będzie opcjonalna i będzie mogła być pominięta dla 
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załadunków jednorodnych niewymagających ustawienia dwóch procesów o różnych 

parametrach. 

W konstrukcji wózka zostaną użyte zmodyfikowane dla projektowanej instalacji nowe 

materiały: „Smart blankets” – system silikonowych prześcieradeł pokrywania paneli do 

laminowania oraz karbonowo - kevlarowa siatka do odprowadzenia powietrza z paneli 

przygotowanych do laminowania. Materiały te zostaną zaprojektowane pod kątem 

optymalizacji procesu. (Strona nr 20-21 Wniosku o dofinansowanie) 

Konstrukcja wózka powinna była zapewnić zmodyfikowany system załadunku szkła 

oparty o wózek umożliwiający przygotowanie szkła do laminowania w poziomie, a 

załadunek szkła i jego laminowanie w pionie. W procesie produkcyjnym laminowania 

przygotowanie do laminowani odbywa się w poziomie. Umożliwienie załadunku szkła 

na wózek do laminowania w systemie poziomym, znacznie upraszcza proces 

przygotowania i zwiększa jego wydajność. Z kolei wózek pozwalający na rotację 

ładunku, jego załadunek i laminowanie w pionie, pozwala na uzyskanie lepszej jakości 

laminowania, optymalne wykorzystanie kubatury komory grzewczej pieca i możliwość 

laminowania większych o 50% paneli. Jednocześnie konstrukcja wózka miała być 

pionowym systemem podziału pieca na dwie komory laminowania, co pozwalałoby na 

zindywidualizowane temperatury laminowanie dla obydwu komór. System 

dwukomorowy pozwalałby na znaczną poprawę wydajności pieca oraz skrócenie czasu 

laminowania. We wniosku przyjęto następujące założenia: 

Obecnie stosuję się dwa rodzaje wózków laminacyjnych: wózki do załadunku 

pionowego w systemie próżniowym i autoklawowym oraz wózki poziome w systemie 

próżniowym blankietowym (prześcieradła silikonowe). 

Pierwszą i zasadniczą zaletą systemu załadunku pionowego jest zwiększenie 

wydajności systemu. Załadunek w poziome szkła do pieca w wielkości standardowego 

kontenera oznacza ograniczenie maksymalnej szerokości szkła do 1.4 m, a załadunek 
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jego w pionie zwiększa szerokość szkła do 2.3 m. Praktycznie w porównywalnych 

wózkach 10 tacowych /załadunek w poziome oznacza średnią 55-60 mkw. na 

załadunek. Przy załadunku pionowym przy takiej samej liczbie tak i wielkości pieca 

średnia ta wzrasta 100-110mkw. 

Załadunek szkła w pionie ma istotne znaczenie dla jakości laminowania w zakresie 

odsysania i wykończenia krawędzi oraz łatwości / szybkości rozładunku. Jest to system 

powszechnie używany w systemach ciśnieniowych – autoklawowych. Systemy 

próżniowe wykorzystują systemy załadunku poziome. Innowacyjne rozwiązanie pieca 

pozwalające na przygotowanie szkła w poziomie i laminację w pionie łączy obydwa 

rozwiązania zapewniając lepsze odsysanie w pierwszej fazie procesu i lepsze 

wykończenie krawędzi w fazie schładzania przy jednoczesnym uzyskaniu większej 

wydajności systemu oraz utrzymania łatwości i szybkości rozładunku wózka. 

Obecnie w piecu do laminowania stosuje się materiały powszechnie dostępne służące 

do różnych urządzeń produkcyjnych, które nie zostały dostosowane do procesu 

laminowani i fakt ten przekłada się na pojawiające się problemy w zakresie 

wykonywania procesu i powoduje wady produktu finalnego. Prześcieradła silikonowe 

zostaną dostosowane do procesu laminowania w zakresie ich rozciągliwości i struktury 

warstwy strony przylegającej do szkła (wykonanie struktury micro kanałowej 

wspomagającej odsysanie). Siatka karbonowo – kevlarowa zostanie zmodyfikowane w 

zakresie kształtu i wielkości oczek siatki w celu optymalizacji odprowadzania powietrza 

poza obszar worka próżniowego. (Strona nr 20-21 Wniosku o dofinansowanie) 

Wózek laminacyjny miał zapewnić uzyskanie lepszych parametrów pieca w zakresie 

jego wydajności: 

1) Wydajność produkcji z uwzględnieniem systemu próżniowego dla szkła o 

konstrukcji 4 mm + 1.52 mm PVB + 4 mm (pełny załadunek - średnia) na jedną 

zmianę (8 godzin) 
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Konkurencja: 

HOAF: 75 m2 
LISEC: 60 m2 
R.C.N.: 42 m2 
Innowacyjny piec: 105 m2  (Strona nr 20-21 Wniosku o dofinansowanie) 
 

Jednakże w trakcie prac badawczych nie udało się zaprojektować i skonstruować wózka 

laminacyjnego spełniającego wszystkie i powyższe cechy i jednocześnie 

charakteryzującego się kosztami wykonania pozwalającymi na zachowanie 

konkurencyjnej ceny całego pieca laminacyjnego. Trudności konstrukcyjne dotyczyły 

przede wszystkim: 

- Konstrukcji mechanizmu rotacji wózka z pozycji poziomej (przygotowanie paneli do 

laminowania) do pozycji pionowej. Wszystkie rozwiązania mechanizmu rotacji znacznie 

ograniczyły maksymalną wysokość panelu możliwą do zalaminowania ze względu na 

wysokość mechanizmu rotacyjnego oraz ograniczały wykorzystanie pełnej szerokości 

pieca laminacyjnego, co ograniczyło wielkości paneli i wielkość ładunku. Maksymalna 

wysokość panelu została ograniczona do maksymalnie 1650 mm, a teoretyczna 

maksymalna ładowność wózka m kw. laminowanego szkła wyniosła 32 m kw.; 

- Konstrukcji mocowania i zabezpieczania paneli przed przesunięciem (po rotacji z 

pozycji poziomej do pionowej). Nie udało się opracować systemu umożliwiającego na 

umieszczenie na tacy laminacyjnej więcej niż jednego panelu na szerokości tacy. 

Oznaczałoby ograniczenie możliwej ładowności wózka (w metrach kwadratowych) do 

24 m kw. (średnia produkcyjna załadunku).  

Dwa powyższe problemy spowodowały znaczne ograniczenie maksymalnej liczby 

metrów możliwych do laminowania w jednym załadunku o co najmniej 45%. W 

stosunku do założeń projektowych oznaczałoby to następująca wydajność w stosunku 

do rozwiązań konkurencyjnych: 
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 R.C.N. Lisec HOAF Piec projektowy 

Wydajność w m kw. 

we wniosku 

42 60 75 105 

Wydajność w m kw. 

rzeczywista 

42 60 75 24 

Tabela 1 - Porównanie wydajności 

 

Obliczenie zostało oparte na następujących parametrach wózka laminacyjnego 

 Szerokość tacy wózka - 1750 mm 
 Długość tacy wózka - 4000 mm 
 Szerokość maksymalna szkła - 1650 mm 
 Długość maksymalna szkła - 3850 mm 
 Liczba tac - 5 szt. 

Teoretyczna maksymalna ładowność wózka w m kw. = 5 x 1650 mm x 3850 m = 31.76 
m kw. 

Realna maksymalna ładowność wózka w m kw. = 31.76 x 75% = 23.82 m kw. 

 

Obniżenie liczby metrów kwadratowych w jednym załadunku spowodowało także 

zwiększenie kosztów laminowania w piecu projektowym. We wniosku założono, że 

koszty energii niezbędne do laminowania wyniosą: 

HOAF: gaz ziemny 0.32m3, energia elektryczna 0.56, kW, Koszt – 0.768PLN  

LISEC: energia elektryczna: 7.7 kW/h, Koszt; 4.62 PLN  

R.C.N.: energia elektryczna 10.2 kW, Koszt; 6.12 PLN  

Innowacyjny piec: Gaz ziemny 0.18m3, Energia elektryczna 0.66kW, Koszt 0.639PLN 

(Strona nr 19 Wniosku o dofinansowanie). 

Obniżenie wydajności pieca projektowego o 75% spowodowało automatyczny wzrost 

kosztów energii niezbędnych do laminowania jednego metra kwadratowego z 

zakładanego w projekcie 0.639 PLN do 1.11 PLN. 
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Jednocześnie złożona konstrukcja wózka rotacyjnego okazała się kosztowna w 

wykonaniu i ten koszt wykonania przekraczający 37 tys. EUR skutkowałby ceną pieca 

laminacyjnego znacznie przewyższająca porównywalne konstrukcje konkurencyjne. 
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