
J
ak skomplikowane wymagania 
wpływają na proces przygotowania 
koncepcji malarni i w efekcie final-
nej oferty postaram się pokazać na 

przykładzie zapytania, które wpłynęło do 
firmy Adal kilka miesięcy temu.

Otrzymaliśmy zapytanie ofertowe (RFQ) 
zaczynające się następująco:

„…Proszę o przygotowanie oferty na za-
projektowanie, kompletację, dostarczenie, 
montaż i rozruch malarni kataforetycznej 
i proszkowej wraz z przygotowaniem po-
wierzchni do malowania i obiektami towa-
rzyszącymi…”

W dalszej części dokumentu przedsta-
wione zostały wszystkie wymagania, które 
powinny spełnić dostarczone urządzenia 
oraz oferowana technologia.

Jakie parametry wpływają na koniecz-
ność opracowania i realizowania wielowa-
riantowej technologii ? W tym przypadku 
(malarnia usługowa) takich wymagań było 
co najmniej kilka. Oto najważniejsze, mające 
główny wpływ na końcowy wygląd instalacji:

 pięć rodzajów obrabianego materiału: 
stal czarna, stal cynkowana galwanicznie 
lub ogniowo, aluminium, żeliwo,

 trzy techniki malowania: KTL, proszkowe, 
KTL + proszkowe,

 pięć wariantów grubości warstwy farby 
KTL,

Koncepcja malarni 
usługowej
Opracowanie oferty na uniwersalną malarnię usługową o dużej wydajności

Testem prawdziwych możliwości i umiejętności dostawców 
instalacji z branży inżynierii powierzchni jest otrzymanie od 
klienta zapytania na malarnię, która ma być jednocześnie 
uniwersalna, wydajna, realizować wiele wariantów procesu 
technologicznego oraz finalnie zapewnić wysoką jakość detali 
przy zoptymalizowanych kosztach wytworzenia. Takie zadanie 
pozwala „wykazać się” producentom posiadaną wiedzą, 
doświadczeniem i możliwościami organizacyjnymi.

 trzy główne oraz wiele innych kolorów 
malowania proszkowego,

 dwie grupy szerokości detali: wąskie 
i szerokie,

 dwie grupy grubości ścianek detali: cien-
kie, grube,

 priorytet dla szybkich zleceń.

Prawda, że robi się ciekawie? Pojedynczo 
nie ma kłopotu z poszczególnymi wyma-
ganiami. Doświadczony inżynier koncepcję 
przepływu detali oraz plan malarni może 
narysować na kartce w ciągu kilku minut. 
Problem zaczyna się w momencie, kiedy 
musimy uwzględnić wszystkie wymagania 
jednocześnie oraz opracować koncepcję opty-
malną pod kątem technologii oraz ekonomii.

Przedstawione wymagania, poprzez 
różnorodność programów obróbki detali, 
komplikują przede wszystkim opracowanie 
przepływu materiału przez poszczególne 
gniazda technologiczne zgodnie z zaprogra-
mowaną technologią.

Aby w pełni wykorzystać potencjał insta-
lacji do wyboru są trzy stanowiska załadunku, 
dwa procesy przygotowania powierzchni 
(fosforanowanie cynkowe lub Oxsilan) realizo-
wane w tym samym urządzeniu (14-wannowa 
myjka natryskowo-zanurzeniowa), trzy spo-
soby malowania, dwa sposoby suszenia farby 
KTL w tej samej suszarce (rozdział detali ze 
względu na czas suszenia dla mono-cure lub 
co-cure), trzy gniazda malowania proszkowe-
go (dwa automatyczne z odzyskiem proszku 
do głównych kolorów oraz ręczne bez odzysku 
do pozostałych kolorów w krótkich seriach), 
detale po procesach cieplnych (suszenie 
farby KTL, polimeryzacja farby proszkowej) 
mogą być kierowane do tunelu chłodzenia 
lub bezpośrednio do następnego gniazda 
technologicznego. Na końcu procesu znajdują 
się trzy stanowiska rozładunku. System ste-
rowania (lub operator) może wybrać miejsce 
rozładunku biorąc pod uwagę np. obciążenie 

Cyklogram pracy portali – weryfikacja założeń konstrukcyjnych przenośnika w rejonie gniazda przygotowania 
powierzchni i malowania KTL. 
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Edytowalny model 3D malarni przygotowany na etapie opracowania koncepcji. 

Obszar myjki wannowej, widoczny także sorter zawieszek i portale nad myjką. 

Sorter trawers – automatyczne tworzenie pakietów detali.

Symulacja pracy instalacji w czasie rzeczywistym.

poszczególnych stanowisk w danej chwili, 
konieczność rozładunku na jednym stanowi-
sku całego zlecenia umieszczonego na wielu 
trawersach lub tego samego rodzaju detali.

Oczywiście uzupełnieniem całej instalacji 
są urządzenia dodatkowe odpowiedzialne za 
przygotowanie wody sieciowej, oczyszczanie 
ścieków poprodukcyjnych oraz oczyszczanie 
powietrza (dopalanie) wraz z odzyskiem cie-
pła z tego procesu. 

Głównym mechanizmem, odpowie-
dzialnym za optymalny rozdział detali na 
poszczególne gniazda technologiczne, jest 
sorter zawieszek połączony z rozbudowanym 
programem sterującym, który na bieżąco 
analizuje sytuację w malarni i elastycznie 
reaguje na aktualne potrzeby. Mechanizm 
sortera wybiera identyczne pod względem 
geometrii i/lub programu technologicznego 
zawieszki z detalami, a następnie kompletuje 
pakiet zawieszek przed myjką wannową. 
W zależności od szerokości detali, pakiet taki 
składa się z 2 do 4 sztuk zawieszek. Po przy-
gotowaniu powierzchni (wraz z ewentualnym 
malowaniem KTL) pakiet jest rozdzielany 
i kierowany do kolejnych urządzeń.

Opracowanie layoutu w przypadku tak 
skomplikowanej technologii nie kończy prac 
koncepcyjnych etapu ofertowego. Należy 
jeszcze udowodnić sobie i inwestorowi, że 
nasz pomysł jest poprawny i zapewnia speł-
nienie wszystkich wymagań technologicz-
nych. Na tym etapie z pomocą przychodzi 
specjalistyczne oprogramowanie dające 
możliwość symulacji w czasie rzeczywistym 
przepływu materiału przez malarnię. Pozwala 
to optymalizować layout w trakcie projek-
towania dążąc do uzyskania maksymalnej 
elastyczności, a co za tym idzie, wydajności 
całej instalacji. Końcowym efektem jest po-
twierdzenie osiągania zakładanej wydajności 
oraz prawidłowość realizacji poszczególnych 
programów produkcyjnych.

Dodatkową zaletą tak wykonanej symula-
cji jest atrakcyjna forma graficzna (ruchomy 
model 3D całej instalacji), w której możemy 
zaprezentować wyniki końcowe – pozwala 
to już na etapie ofertowania przedstawić 
inwestorowi wygląd i działanie malarni 
w przejrzysty i zrozumiały sposób.           
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