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ADAL Sp. z o.o. rozszerzył

swoją ofertę o instalację do malowa-

nia elektroforetycznego. Ta techno-

logia, znana od ponad 40 lat, pozwala

osiągać bardzo wysoką jakość ochro-

ny korozyjnej. Jest jedyną znaną me-

todą pozwalającą na skuteczne i bar-

dzo równomierne pokrywanie nawet

najtrudniej dostępnych miejsc

w skomplikowanych kształtem, czę-

sto rozbudowanych detalach. Jest

to jednocześnie jedna z najmniej

kosztownych metod malowania

w przeliczeniu na m kw.

W procesie malowania elektrofore-
tycznego uzyskuje się wykorzystanie far-
by na poziomie 95÷99 proc. Obsługa
malarni elektroforetycznej, w porówna-
niu z innymi metodami malowania, jest
dużo mniej skomplikowana – zwykle jed-
na osoba może obsługiwać taką linię.
Dużo mniej czasu i kosztów poświęca się
też na czyszczenie i obsługę urządzeń.
W porównaniu z malowaniem mokrym
i proszkowym malowanie elektrofore-
tyczne daje możliwość lepszej kontroli
grubości i pozwala osiągać równomier-
ności powłoki 2÷5 μm.

Malowanie elektroforetyczne jest
procesem w pełni automatycznym, co
pozwala na eliminację braków spowodo-
wanych błędami ludzkimi.

Możliwość „gęstego” zawieszania
detali do malowania przy pewności, że
naniesiona zostanie bardzo równomier-
na powłoka na wszystkie, nawet trudno
dostępne miejsca daje bardzo dużą wy-
dajność instalacji.

Niska zawartość VOC pozwala na
zredukowanie kosztów związanych z za-
bezpieczeniem przeciwpożarowym i sys-
temami ochrony środowiska. Obniża to
również coraz droższe koszty ubezpie-
czenia zakładu.

Niskie koszty oraz efektywność i „przyjazność” dla
środowiska, znacznie lepsze niż przy stosowaniu innych
metod malowania sprawiają, że malowanie elektroforetycz-
ne znajduje coraz większe zastosowanie w różnych gałę-
ziach przemysłu. Obecnie stosowana jest do ochrony ko-
rozyjnej w 98 proc. produkcji przemysłu samochodowego.

Malowanie elektroforetyczne z ADAL
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bardzo równomierna powłoka na wszystkie, nawet trudno dostępne miejsca

Ideowy schemat instalacji KTL firmy ADAL

Ocenia się, że na świecie pracuje około 2000 instalacji
malowania elektroforetycznego.

Na początku tego roku ADAL oddał do eksploatacji li-
nię technologiczną do malowania kataforetycznego części sa-
mochodowych. Instalacja znajduje się w miejscowości Par-
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chim w Niemczech. W tej nowoczesnej linii kataforezy zasto-
sowano kilka nowatorskich na skalę światową rozwiązań.

W układzie mieszania farby, zamiast zazwyczaj stoso-
wanych pomp cyrkulacyjnych, użyto układu mieszadeł me-
chanicznych. Dzięki temu znacznie ograniczono grzanie się
farby, co pozwoliło na zmniejszenie kosztownego i kłopotli-
wego w eksploatacji układu chłodzenia farby.

W suszarce zastosowano grzanie bezpośrednie nisko-
emisyjnymi palnikami gazowymi. Rozwiązanie to w połączeniu
z nowatorskim układem mieszania powietrza pozwoliło na wy-
raźne obniżenie zainstalowanych mocy elektrycznych i zmniej-
szenie zużycia energii.

W układzie wyrzutowym suszarki zastosowano dopala-
nie katalityczne, a odzyskiwane ciepło jest wykorzystywane
do ogrzewania kąpieli technologicznych w procesie przygo-
towania powierzchni.

Nowa instalacja spełnia oczywiście najnowsze wymogi
związane z ochroną środowiska.

W układzie wodnym płuczki zastosowano stację DEMI
na złożach jonitowych. Ścieki wodne poddawane są obróbce
fizykochemicznej i mechanicznej.

Nie jest to jedyna realizacja instalacji KTL firmy ADAL.
Podobne linie uruchomiono również w Polsce. A zaintereso-
wanie tym tematem, zwłaszcza po czerwcowym salonie SUR-
FEX na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ciągle rośnie.
Są duże szanse, że w najbliższych miesiącach rozpoczną się
prace nad nowymi liniami do malowania elektroforetycznego.

ANDRZEJ JANISZEWSKI

Wykorzystano informacje z:

ELECTROCOATING A Guide for Finishers – First Edition


