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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО,
ПОТОК И СОРТИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ В МЕБЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сортирането на детайли-
те, както и цялостната 
стратегия за потока 

и производствените стъпки е 
изключително важно за постига-
не високи нива на ефективност 
при производството на мебели. 
Независимо от нивото на авто-
матизация и машинния парк на 
дадено предприятие, лошо орга-
низирания поток от данни води 
до забавяне на операциите, нену-
жно многократно сортиране и 
повече възможности за дефекти 
по време на производството. 
Процесът по сортиране може да 
бъде организиран по много раз-
лични начини, то може да е ръчно, 
механично или роботизирано. 
Някои производители сортират 
детайлите веднъж преди сглобя-
ване или пакетаж на мебелите, а 
други множество пъти след опре-
делени операции. Организацията 
и потока на детайли е специ-
фичен за всяко производство. В 
тази статия ще разгледаме раз-
личните решения за сортиране, 
техните плюсове и минуси, както 
и в какви ситуации бихме използ-
вали дадено решение. 
ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СОРТИРАМЕ 
ДЕТАЙЛИТЕ?
Стартирайки с разкрой на 
мебелните компоненти, произ-
водителите трябва да предви-
дят обединяване на клиентски 
поръчки в производствени поръч-
ки, които предоставят по-добро 
ниво на оптимизация на разкроя. 
Правилото при оптимизация е 
съвсем просто – колкото пове-
че детайли, толкова по-добър 
процент на оптимизиране на 
материалите. Обединявайки 
поръчките обикновено по използ-
вани материали или срокове на 
доставка помага за употребата 
на по-малко материали, но след 
разкрой детайлите не са сорти-
рани по артикули или клиентски 
поръчки. Всяка следваща произ-
водствена операция ще бъде 
натоварена с допълнително сор-
тиране на детайлите, тъй като 
всички детайли се изпращат до 

всички машини и производствени 
процеси. Например CNC опера-
ции по обработка на детайлите. 
Ако не сортираме детайлите и 
изпратим всички детайли до CNC 
машините, то операторите ще 
губят време да отделят компо-
ненти, които не е необходимо 
да бъдат обработвани. Пример – 
рафтове или гърбове на шкафове. 
Това би забавило CNC машините.
Най-голямо влияние се оказва 
върху звената по сглобяване и 
монтаж на мебели. Ако предвари-
телно не сме сортирали потока 
от детайли по подходящ за тях 
начин, екипите по сглобяване и 
монтаж ще губят изключително 
много време в търсене на всеки 
един компонент от дадено изде-
лие, за да могат да започнат 
обработката.
В зависимост от структурата 
и мащаба на производството, 
както и от типовете произвеж-
дани продукти, начина на сор-
тиране, както и позициите за 
сортиране са различни. Например 
при по-малки и гъвкави производ-
ства е по-лесно чисто организа-
ционно всички детайли да вървят 
заедно в производството, дори и 
това да забавя машините, тъй 
като обемите не са достатъч-
но големи и производителя има 
свободен машинен капацитет, но 
няма техника за сортиране преди 
сглобяване или монтаж. Докато в 
индустриални предприятия, къде-
то целта е по-висока ефектив-
ност на всеки работен център/
машина е от изключително значе-
ние да сортираме по максимално 
най-добър начин, за да може маши-
ните да произвеждат непрекъс-
нато и операторите да не се 
бавят в прехвърляне на детайли.
В КОЙ МОМЕНТ Е НЕОБХОДИМО 
СОРТИРАНЕ?
Позициите за сортиране могат 
да бъдат следните:
l След разкрой – обикновено 
подходящо след разкрой е детай-
лите да се сортират по произ-
водствени маршрути и следва-
щи работни станции. Например 

детайли, които нямат нужда от 
кантиране и пробиване, могат да 
се изпратят директно за паке-
таж и монтаж, а тези които 
първо трябва да се фрезоват 
и след това да се кантират, 
трябва първо да се изпратят до 
CNC машина, докато останалите 
детайли могат да се придвижат 
по стандартен маршрут – раз-
крой – кантиране – CNC – сглобя-
ване/монтаж.
l След кантиране – не е необхо-
димо детайли, които не изискват 
CNC операции да се изпращат до 
CNC машините, след кантиране 
можем също да сортираме ком-
понентите по следваща операция
l Преди сглобяване или паке-
таж – от изключително значение 
е сортирането по изделия или 
пакети, тъй като до момента 
в цялото производство се прид-
вижват производствени поръчки 
съставени от различни клиент-
ски поръчки, артикули и компо-
ненти с цел по-добра ефектив-
ност на машинния парк. Но ако не 
сортираме преди сглобяване или 
пакетаж, то следващите опера-
ции ще са изключително бавни.
СОФТУЕРНО СОРТИРАНЕ – ИЗВЪРШВА 
СЕ РЪЧНО ОТ ОПЕРАТОР
На първо място при сортиране 
на детайлите след всяка позиция 
трябва да се изгради производ-
ствен маршрут, който най-добре 
би бил отразен на етикета на 
всеки детайл.
По предоставения пример може-
те да видите, че производ-

ствения маршрут показва всич-
ки стъпки за производство на 
детайла:
l HPP – разкрой
l KAL – кантиране
l BHX – пробиване
l ASE – сглобяване

Операторите могат да се ори-
ентират след всяка операция и 
ръчно да сортират детайлите. 
Информацията може да се гене-
рира посредством imos CAD CAM 
и ControllerMES системи използ-
вани при обработката на поръч-
ките в производството.
Следваща стъпка от процеса по 
сортиране е след всички машинни 
операции. За тази цел можете 
да използвате система от типа 
на MOS Sorter разработена от 
МОС Консулт, която има за цел 
сортирането на детайлите от 
производството по артикули (за 
сглобяване) или пакети на издели-
ята (при пакетаж).
Системата представлява дву-
странна „библиотека“, която про-
изводителя сам изработва и кон-





с
о
ф
т
у
е
р

DMT118

4

фигурира според своите нужди. 
При получаване на детайли от 
производството е необходимо 
да сканираме всеки детайл, 
съответно системата ще 
индексира в коя клетка трябва 
да сортирате детайла. Всяка 
клетка представлява един шкаф 
(при сглобяване) или един пакет 
(при пакетаж). Софтуерът ни 
позволява автоматично да 
резервираме клетки в хаотичен 
ред, съобразявайки се с разме-
рите на детайлите, както и с 
локацията (възможно най-близко 
до операторите).
След като всички компоненти 
са сортирани в дадената клет-
ка, непрекъсната светлинна 
индикация показва на екипите 
по монтаж или сглобяване, че 
могат да вземат детайлите. 
Освобождаването на клетка-
та става посредством бар-
код четец, който сигнализира 
в софтуера, че тя е свободна 
за следващ артикул, принтира 
необходимата документация и 
етикети за изделието, както и 
визуализира на екран до операто-
ра видео инструкции за пакетаж 
или сглобяване.
Системата може да бъде свърза-
на с машина за разкрой на кашони, 
като при вземане на компоненти-
те от дадено гнездо, машината 
за разкрой да произведе кашон 
за даденото сглобено или паке-
тирано изделие. Към момента 
се поддържат машини от тип 
Homag VKS 200/250.

РОБОТИЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА СОРТИРАНЕ
Процесът по сортиране на ком-
понентите използвайки робот 
е сходен с ръчното сортиране 
като в този случай роботът 
заменя операторите след работ-
ните центри или в процеса на 
сортиране преди сглобяване/
пакетаж. Предимствата за 
сортиране с робот са най-вече 
в сигурността, безгрешната 
операция, както и скоростта 
на роботите. Роботите нямат 
ограничения в тонажът на 
детайлите, който минава през 
тях всеки час/ден, не забавят 
своето темпо и гарантират 
качество. 
Важно е потокът на детайлите 
да е изключително добре орга-
низиран, като основна роля в 
автоматизацията играят горе 
изброените софтуерни проду-
кти, както и системи за сканира-
не на етикетите и разпознаване 
на детайлите. Реално роботът 
трябва да разпознае детайла 
по същия начин, по който опера-
торите го правят – с визуален 
анализ.
Всички данни са организирани 
в бази от данни и роботите 
са свързани с цялата система, 
което прави процесът много по-
бърз от ръчния, а също така 
и сигурността, че няма да се 
допусне човешка грешка е осно-
вен фактор при избор на подобно 
решение. 
Важно при автоматизирането 
е да се предвиди, че поставяйки 

робот производителя трябва да 
ангажира много повече простран-
ство от ръчния процес, както и 
да обезопаси зоната спазвайки 
изискванията на съответните CE 
сертификати.
МАШИННО СОРТИРАНЕ
Сортирането посредством спе-
циализирана техника за сортиране 
разбира се е най-ефикасният вари-
ант, тъй като техниката може 
да събере огромно количество 
детайли според типа си – 1000, 
2000, 3000 и дори повече компо-
ненти. Самите системи пред-
ставляват множество рафтове, 
които събират детайлите, но 
всеки детайл е хаотично позицио-
ниран, с цел оптимизация на прос-
транството. Системата може 
едновременно да транспортира 
повече от един детайл, което 
не е възможно при другите два 
варианта. Всеки рафт се опти-
мизира автоматично от софтуер 
с цел максимално използване на 
пространството. Скоростта на 
подобно решение, както и капа-
цитета му са основен плюс пред 
останалите варианти, което 
прави системата задължителен 
компонент във фабрики произвеж-
дащи хиляди Batch Size 1* детайли 
на работна смяна.
Друг основен плюс на системата 
е, че тя може да се свърже с други-
те машини от тип Индустрия 4.0 
и да контролира тяхната скорост 

на производство с цел синхронизи-
ране на производствените цикли 
по всички работни центрове. 
Като примерно решение за упра-
вление на всички машини в „линия“ 
се използва wood Line системата 
на Homag Group.
Важни при закупуването на тако-
ва решение са изискванията към 
производственото простран-
ство, тъй като системата има 
огромен капацитет за съхране-
ние на детайли, но също така 
изисква най-много простран-
ство от изброените решения. 
Възможността за свързване с 
останалите машини подлежи на 
предварителен анализ, тъй като 
не всички поколения машини разпо-
лагат с необходимия софтуер за 
автоматизация.
ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ СОРТИРАНЕ ВЪВ 
ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ?
Всеки производител има нужда 
от сортиране и организация на 
работните си процеси, като 
това не винаги изисква импле-
ментирането на сложни софту-
ерни системи, закупуването на 
роботи или огромни машинни 
инсталации. Стартирайки с 
допълнителната информация на 
етикетите на детайлите е дос-
татъчно като първа стъпка и 
определено може да повиши 
ефективността на всички маши-
ни, дори и да разчитаме един-
ствено на операторите.  

* Термин за производство на голямо количество детайли, като всеки детайл е 
различен по размер, обработка, кантове, геометрия и др. параметри


