
Specifičnost výroby je nejen 
o formátu archu a samotném tvaru 
výrobku, který je v případě vlnité 
lepenky obecně větší, než v případě 
běžné lepenky, ale také o zvláštních 

vlastnostech tohoto konkrétního 
materiálu, které určují vhodné 
technologie pro jeho zpracování. 
V první řadě se vlnitá lepenka 
vyskytuje ve velkém rozsahu tloušťky, 
od nejtenčí dvouvrstvé (otevřené) 
mikrovlny po vícevrstvou lepenku, která 
se používá pro výrobu obalů, může 
dosáhnout tloušťky výrazně nad 5 mm. 
Důležitou vlastností vlnité lepenky 
je také to, co je jejím nejdůležitějším 
rozlišovacím znakem: vícevrstvá 
struktura, tvořená střídavě spojenými 
listy plochého a vlnitého papíru. 
Tato struktura díky své specifické 
směrovosti znamená, že vlnitá lepenka 
je charakterizována jasnou diferenciací 
vlastností (tuhost) v závislosti na směru 
vlny.

Jedním z nejdůležitějších procesů 

při výrobě obalů z vlnité lepenky je 
skládání a lepení. Velká část výroby 
obalů z vlnité lepenky je spojena 
s flexografickou technologií, kde 
nanášení lepidla je nedílnou součástí 

celé výrobní linky (in-line), ale v tomto 
článku bychom se rádi zaměřili 
na proces skládání a lepení obalů 
vyrobených z plochých přířezů, 
tj., vyseknutých polotovarů, které se 
skládají a lepí v externích (off-line) 
strojích– lepičkách na lepení složek, 
které pracují s dříve vyseknutými 
polotovary. Tyto typy zařízení musí mít 
několik zvláštních vlastností, které je 
odlišují od strojů na lepení kartonů 
určených primárně pro hladkou 
lepenku. Zde je třeba zdůraznit, že tyto 
rozdíly se neomezují pouze na velikost 
(formát) stroje, který je v zásadě větší 
než v případě skládacích a lepicích 
stroju na karton a hladkou lepenku. 
Existuje několik zvláštních funkcí, které 
by měl zvažovat kdokoli, kdo plánuje 
nákup lepičky pro vlnitou lepenku. 
Tyto speciální vlastnosti bychom rádi 

představili na příkladu výrobních řad 
známého výrobce DGM MEGAFOLD 
v České republice a Polsku. Tento 
model je k dispozici v široké škále 
formátů (od 1450 mm do 2800 mm) 

a má všechny funkce univerzálního 
stroje určeného pro vlnitou lepenku. 
Pro zpracování kartonu a vlnitou 
lepenku je určena novinka hybridní 
a víceúčelový stroj DGM Technofold 
1100 a 1450 SL.

Bigování a rylování ve stroji

Vlnitá lepenka je z hlediska 
přesného rylování poměrně obtížná. 
Zatím co bigy kolmé na tvar vlny 
jsou během procesu výseku zřetelně 
a trvale stlačeny, záhyby rovnoběžně 
s tvarem vlny mají tendenci 
vykazovat neurčitost a nestálost. 
Protože konstrukce většiny vlnitých 
lepenkových obalů předpokládá tvar 
vlny podél jejich výšky, způsobuje tato 
neurčitost při zpracování na lepičce 
vážné problémy s opakovatelností 

Skládací 
lepičky 
pro vlnitou 
lepenku

Bigovací a rylovací modul ve stroji MEGAFOLD-1450SL Systém úhlové nivelace ve stroji MEGAFOLD-1850SL

Vlnitá lepenka je specifický materiál 
a vyžaduje vhodné nástroje pro její 
zpracování. Tisk obalů vztahující se 
k tomuto materiálu obvykle používá 
speciálně určené stroje a zařízení, 
která se výrazně liší od svých protějšků 
navržených pro práci s grafickými 
papíry, kartony.

30 4/2020



Skládací lepičky pro vlnitou lepenku

a přesností skládání (uzavření). 
Řešením je rylování (nebo spíše 
zmačkání) a nanesení lepidla na 
skládaný produkt. Modul rýhování 
nainstalovaný v lepičkách MEGAFOLD 
tuto úlohu plní. Sada rýhovacích 
a bigovacích kol umožňuje přesné 
a trvalé ohýbání vzorů podél tvaru vlny, 
což umožňuje vyhnout se chybám 
v předlamovací a v uzavírací sekci.

Pohon horních skládacích pásů

Vlnitá lepenka je ze své podstaty 
relativně tlustým materiálem. 
Ve strojích na lepení krabic jsou 
vyseknuté polotovary vedeny přes 
soustavy horního a dolního vozíku. 
V jednodušších strojích - a obecně 
ve všech lepičkách na lepení hladké 
lepenky a kartonových krabiček – jsou 
poháněny pouze spodní pásy, zatím 
co horní pásy se pohybují inerciálně, 
pouze kontaktem se spodními pásy 

(a polotovary). Avšak u silnějších 
materiálů, jako je vlnitá lepenka 
(často laminovaná, kašírovaná), toto 
řešení nestačí. Tudíž lepička na vlnitou 
lepenku by měla mít poháněné horní 
vodicí pásy, což umožňuje přesnější 
vedení polotovarů a vyhnutí se 
napětí v jejich struktuře. Stroje řady 
DGM MEGAFOLD jsou vybaveny 
systémem pohonu horních vodicích 
pásů, synchronizovaným s pohonem 
spodních pásů, který zaručuje 
dokonalé vedení i těch silnějších 
polotovarů (až do tloušťky 9 mm).

Přesné zavírání (skládání)

Vážným problémem při skládání 
obalů vyrobených z tlustší vlnité 
lepenky je jejich tendence ke krčení 
a křížení, jinými slovy obtížnost jejich 

přesného skládání. Obal z vlnité 
lepenky, zejména tříbodového typu 
s automatickým dnem, má přirozenou 
tendenci k nerovnoměrnému skládání 
(uzavírání), což má za následek 
tzv. efekt rybího ocasu, který 
obecně diskvalifikuje takové balení 
z hlediska kontroly kvality. Řešení 
tohoto problému je do značné míry 
aplikováno u strojů MEGAFOLD. 
Systém servomotorů pro nezávislý 
pohon horních uzavíracích (skládacích) 
pásů v konečné uzavírací sekci. Díky 
tomuto systému může obsluha přesně 
rozlišovat rychlost horních uzavíracích 
popruhů ve srovnání s rychlostí 
dolních popruhů, což svým způsobem 
působí proti přirozené tendenci 
šikmého skládání.

Pravoúhlé vyrovnání

Navzdory výše popsanému systému 
nezávislého servomotorického pohonu 

pro horní zavírací pásy může balení 
ze silnější vlnité lepenky – zejména 
tříbodové s automatickým dnem – 
ještě před vstupem do lisu vyžadovat 
úhlové zarovnání, kde bude jejich 
skládání konečně fixováno. Proto 
výrobci lepiček na lepenky a na vlnitou 
lepenku v této poslední (předfixací) 
nabízejí úhlové nivelační systémy. 
Ve strojích řady DGM MEGAFOLD 
je to systém pneumatických 
rovnacích vodítek, která jsou řízena 
inteligentným softwarem spojeným 
s fotobuňkou, na okamžik zastaví 
každou krabici, zarovná ji pohyblivými 
zarážkami a poté zavede již takto 
srovnaný obal pod lisovací a přebírající 
taktovací pásy prostřednictvím 
snížených vodítek pásu. Toto řešení 
umožňuje účinně a  trvale napravit 
úhlové nepravidelnosti obalu.

Automatizace procesů

Jak již bylo řečeno, skládací a lepicí 
stroje na vlnitou lepenku jsou obecně 
poměrně velké. Proto, aby se usnadnil 
jejich provoz, snaží se výrobci co 
nejvíce automatizovat provoz těchto 
strojů. U strojů DGM MEGAFOLD patří 
mimo jiné ke standardnímu vybavení 
automatické zvedání horních vozíků, 
stejně jako automatické seřízení 
vodítek spolu s pamětí nastavení 
verze inteligent. Tato funkce umožňuje 
radikální zrychlení nastavení stroje 
v případě opakované práce. Rovněž 
stojí za zmínku monitorovací systém 
používaný v těchto strojích, který 
s pomocí 4 kamer umístěných 
v různých částech stroje a velké 
obrazovky umístěné v přívodním úseku 
umožňuje obsluze plně řídit tento 
proces v různých fázích výroby, nebo 
nastavování, jednoduše a přehledně.

Řídicí monitor ve stroji 
MEGAFOLD-1450SL

V tomto článku jsme vyzdvihli 
pouze několik důležitých funkcí, 
které by podle našeho názoru měly 
být charakteristické pro skládací 
a lepicí stroje na vlnitou lepenku. 
Každý, kdo plánuje koupit tento typ 
stroje, by si ho měl, samozřejmě, 
individuálně nakonfigurovat podle 
svých vlastních potřeb. Vlnitá lepenka 
je speciální materiál – velmi funkční, 
ale také náročný. Doufáme, že náš 
článek bude užitečný při definování 
těchto požadavků a v důsledku toho 
při výběru nejvhodnějšího stroje 
pro vaše potřeby.
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Systém pohonu horních skládacích pásů MEGAFOLD-1850SLHorní zavírací pásy s nezávislým systémem pohonu 
servomotoru u stroje MEGAFOLD-1450SL

31


