
– Firma ADAL funkcjonuje już wiele lat. Jak 
zmieniał się rynek obróbki powierzchni na 
przestrzeni tych lat? 
–  Duże instalacje – wielkość produkcji powyżej 
250 000 m kw. na rok – obejmują myjki natry-
skowe taktowe lub przelotowe oraz wannowe, 
w których proces technologiczny jest całkowicie 
zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu kompute-
ra przemysłowego. Zauważyliśmy, iż nasi klienci 
oczekują również automatyzacji procesu suszenia 
detali po myciu. Powyższa automatyzacja gniazda 
przygotowania powierzchni zapewnia powtarzal-
ność, a tym samym daje gwarancję wysokiej ja-
kości powłoki konwersyjnej. 

– Mając wieloletnie doświadczenie, jak 
ocenia Pan rynek lakierowania przemysło-
wego w Polsce? 
–  Firmy produkcyjne oczekują wysokiej jakości 
malowania, więc zaprzestają współpracy z firmami 
usługowymi, dysponującymi często małymi malar-
niami o dosyć niskiej kulturze technicznej. Budują 
nowe wydziały produkcyjne funkcjonujące jako 
malarnie proszkowe czy też linie do malowania far-
bami ciekłymi. Taka praktyka spowoduje zapewne 
powstawanie, wzorem bardziej uprzemysłowionych 
państw, budowanie dużych usługowych instalacji 
do malowania z  wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, w  tym elektroforezy i  autoforezy jako 
technologii do nakładania warstwy farby gruntowej.

– Firma ADAL w  ciągu mijającego roku 
zrealizowała i nadal realizuje wiele inwestycji 
nie tylko na naszym rynku, ale i poza grani-
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cami Polski. Proszę wymienić najciekawsze 
projekty. 
–  Instalacje wykonane przez naszą firmę 
ostatnio oddane lub będące w  trakcie rozruchu 
technicznego to: LSM Lida Białoruś – malowanie 
elektroforetyczne i  natryskowe elementów ma-
szyn rolniczych; ALUPROF Opole – malowanie 
proszkowe profili ALU; SELT Opole – malowanie 
proszkowe profili i  elementów ALU; EMMAROL 
Słupsk – malowanie proszkowe i  farbami cie-
kłymi części maszyn rolniczych; PRONAR Narew 
– malarnia farbami ciekłymi siłowników hydrau-
licznych;  AlphaISO Niemcy – malowanie elektro-
foretyczne części dla motoryzacji – AUDI, BMW; 
HTS Wykroty – malowanie elektroforetyczne ele-
mentów siedzeń dla Toyoty.

– A jaka przyszłość, Pana zdaniem, czeka 
branżę lakierniczą? Jakich zmian można się 
spodziewać w najbliższym czasie?
–  W najbliższym czasie budowane będą instala-
cje usługowe posiadające odpowiednie certyfikaty 
jakości, pracujące na rzecz przemysłu motoryzacyj-
nego, budownictwa czy też sprzętu AGD. Będą one 
mogły pracować zarówno dla dużych, jak i dla ma-
łych firm wykonując usługi malowania Jakość tych 
usług będzie zależna od dobrze wykonanego przy-
gotowania powierzchni detalu przed nakładaniem 
powłoki proszkowej czy też ciekłej. Nowe malarnie 
usługowe będą wyposażane w nowoczesne gniaz-
da przygotowania powierzchni razem z systemami 
neutralizacji ścieków technologicznych. 

– Czy to prawda, że inwestorzy coraz 
częściej stawiają na jakość urządzeń, no-
watorskie rozwiązania, a  nie tylko na jak 
najniższą cenę?
–  Bez wątpienia wszelkie poczynania inwesto-
rów są kompromisami, ale obserwujemy, że ocze-
kują oni następujących korzyści: innowacyjnych, 

ekologicznych procesów technologicznych w ob-
szarze przygotowania powierzchni; stosowania 
stacji neutralizacji ścieków, które pozwalają racjo-
nalnie gospodarować ściekami; rozwiązań, które 
obniżają koszty eksploatacji instalacji (mniejsze 
zużycie czynników energetycznych poprzez sto-
sowanie odzysku ciepła czy też rekuperacji).

Od wielu lat współpracujemy z  wiodącymi 
dostawcami chemii do procesów przygotowania 
powierzchni. Doświadczenia ostatnich lat w prze-
myśle uświadomiły inwestorom, że tanie procesy 
technologiczne nie gwarantują jakości i  powta-
rzalności produkcji. Stosowanie produktów i ofe-
rowanych technologii renomowanych firm zapew-
nia wysoką jakość przygotowania powierzchni 
oraz dostawę produktów do instalacji neutralizacji 
ścieków. Inwestorzy uświadomili sobie, że przy-
gotowanie powierzchni jest pierwszym etapem 
zapewnienia jakości w  procesie nakładania po-
włok malarskich. Dotyczy to wszystkich rodzajów 
nakładanych powłok. 

Obniżenia ceny szukają inwestorzy w obniża-
niu kosztów eksploatacyjnych - w  automatyzacji 
procesu, stosowaniu kreatywnych produktów ma-
larskich, które zawierają małą ilość rozpuszczalni-
ków, wymagają niskiej temperatury polimeryzacji 
farby, czy też w stosowaniu odpowiednich mate-
riałów izolacyjnych, by ograniczać straty ciepła. 
W  uzasadnionych przypadkach decydują się na 
zastosowanie rekuperacji z  odzyskiem ciepła czy 
też instalacji do odzysku ciepła z zespołu redukcji 
lotnych związków organicznych malarni przemysło-
wej. Oferujemy również instalacje do odzysku cie-
pła z zespołu wentylacyjnego kabiny malarskiej czy 
też z zespołu wentylacyjnego hali fabrycznej.
– Wciąż wiele firm dysponuje sprzętem 
własnej roboty. Jak ich przekonać do nowo-
czesnych technologii? 
–  W naszej ocenie na rynku polskim jest coraz 
mniej firm, które we własnym zakresie zbudowa-
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ły, czy też budują sobie instalacje do nakładania 
powłok malarskich. Coraz częściej firmy, które 
posiadają własne wyposażenie, dokonują zaku-
pu nowych instalacji bądź też dokonują zakupu 
używanego sprzętu renomowanych firm. Firmy 
te poszukują wykonawców, którzy by się podjęli 
ponownego montażu instalacji i jej uruchomienia. 
Operacja ta jest często kosztowna, znacznie prze-
wyższająca oczekiwania inwestora, zwłaszcza 
z powodu obowiązujących przepisów, zmuszają-
cych do przestrzegania nowej dyrektywy maszy-
nowej 2006/42/WE. Powyższe przepisy zmusza-
ją do: aktualizacji instrukcji obsługi i eksploatacji, 
tzw. DTR; modyfikacji urządzeń, tak by spełniały 
ww. dyrektywę; modyfikacji bądź wymiany syste-
mów sterowania, oprogramowania lub też wymia-
ny elementów pneumatycznych, elektrycznych; 
zmiany schematów elektrycznych i  sterowania 
pneumatycznego; wystawienia dokumentu CE 
– deklaracji zgodności z normami EU. Mając na 
uwadze powyższe, firmy decydują się na zakup 
nowych instalacji, które mają często wydłużony 
okres gwarancji, nowoczesne sterowanie z  wy-
korzystaniem obowiązującej techniki oraz opro-
gramowanie sterowników przemysłowych, jak też 

dostępny serwis. Oferuje się też coraz powszech-
niej zdalny dostęp do serwisu poprzez Internet. 
Pozwala to podejmować akcje serwisowe nawet 
w trybie kilkugodzinnym.

– Czy druga fala kryzysu w Europie może 
spowodować, że wiele firm ograniczy nowe 
inwestycje czy wręcz przeciwnie – zacznie 
inwestować w nowoczesne technologie, które 
usprawnią i zoptymalizują procesy produkcji, 
aby stały się bardziej ekonomiczne? 
–  Wydaje się, że rynek pracy w Polsce, jej cen-
tralne położenie w Europie są na tyle atrakcyjne, iż 
obserwujemy zainteresowanie i próby przenoszenia 
do naszego kraju produkcji firm z  takich krajów, 
jak Niemcy, Szwecja, czy też Anglia. Firmy te będą 
w ramach nowych projektów - instalacji urządzeń 
dokonywać modernizacji czy też wymiany poszcze-
gólnych urządzeń z wykorzystaniem nowych tech-
nologii, przy okazji optymalizując procesy wytwa-
rzania, tak by w efekcie produkcja wyrobów była 
bardziej opłacalna.

– A jakie plany mają Państwo na najbliższą 
przyszłość? 

–  Firma ADAL ma zamiar w dalszym ciągu pro-
jektować i budować instalacje technologiczne do 
nakładania powłok malarskich z wykorzystaniem 
najnowszych produktów renomowanych firm 
z zakresu sterowania i automatyki. Współpracując 
na bieżąco z  wiodącymi dostawcami produk-
tów chemicznych, uczestniczymy we wdrażaniu 
nowoczesnych innowacyjnych technologii przy-
gotowania powierzchni. Dzisiaj doświadczeni 
producenci wyrobów – inwestorzy – oczekują sto-
sowania produktów elektrotechnicznych, pneuma-
tyki przemysłowej wyłącznie renomowanych firm. 
Zdecydowana większość z nich posiada listy zale-
canych produktów do zastosowania w nowych czy 
też modernizowanych urządzeniach. Stosowanie 
„egzotycznych” tanich produktów, jeśli weźmie się 
pod uwagę czas reakcji serwisu, jest nie do zaak-
ceptowania przez inwestora. 

– Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał
G r z e g o r z  P e t k a 
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