
P ierwszym etapem projektu jest 
proces ofertowania. Przygoto-
wanie dokumentów potrzebnych 

na tym etapie wiąże się z uzyskaniem 
szczegółowych wymagań inwestora, za-
planowaniu technologii oraz określeniu 
urządzeń potrzebnych do zrealizowania 
zadania technicznego. Efekt końcowy 
jakim jest gotowa oferta techniczno-
-handlowa wymaga wielu uzgodnień, 
zarówno z inwestorem, jak i z dostawcami 
preparatów chemicznych, farb i innych 
materiałów mających wpływ na specy-
fikację i działanie instalacji.

Zarządzanie złożonymi projektami, 
na które składa się m.in. planowanie, 

Nowoczesne 
metody pro-
jektowania 
instalacji tech-
nologicznych 
stosowanych 
w inżynierii 
powierzchni

Od zapytania  
do realizacji
Artykuł ma na celu przybliżenie podstawowych 
zagadnień związanych z opracowaniem 
koncepcji i realizacji instalacji technologicznych 
wykonywanych w firmie Adal Sp. z o.o.

harmonogramowanie, realizacja i kon-
trola, nie jest możliwe bez stosowania 
specjalistycznego oprogramowania do 
zarządzania projektami. Firma Adal wdro-
żyła i z powodzeniem używa do tego celu 
program polskiej produkcji, dostosowany 
do wymagań i potrzeb specyfiki projek-
tów realizowanych przez firmę. System 
znacznie ułatwia elastyczne planowanie 
i kontrolę postępów realizacji wszystkich 
projektów, z uwzględnieniem wzajem-
nych zależności czasowych i obciążenia 
zasobów.

Ważną kwestią, niestety często jesz-
cze niedocenianą przed producentów 
instalacji technologicznych, jest stoso-
wanie oprogramowania wspomagającego 
opracowanie koncepcji przepływu detali. 
Adal, jako pionier w swojej dziedzinie na 
rynku polskim, wykorzystuje do tego celu 
specjalistyczny program umożliwiający 
stworzenie edytowalnego modelu projek-
towanej instalacji, a następnie wykonanie 
symulacji przejazdu detali, z uwzględnie-
niem zależności czasowych, przez wszyst-
kie gniazda technologiczne. Pozwala to 
na określenie, już na etapie opracowy-
wania koncepcji malarni, newralgicznych 
punktów w systemie przenośnika, a co 
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za tym idzie, optymalizacji pracy całej 
malarni. Możliwość symulacji w czasie 
rzeczywistym jest szczególnie ważna 
w przypadku projektowania skomplikowa-
nych systemów przenośników, z wieloma 
gniazdami technologicznymi, rozjazdami, 
buforowaniem detali lub planowaniem 
trasy przejazdu detali. Oprogramowanie 
wykorzystywane jest także w przypadku 
projektowania przenośników portalowych, 
np. w instalacjach KTL, jako weryfikacja 
opracowanego cyklogramu. Pozwala to 
na potwierdzenie słuszności przyjętej 
koncepcji. Niebagatelne znaczenie ma 
także możliwość zaprezentowania inwe-
storowi działania instalacji już na etapie 
prezentacji koncepcji. 

Mając zatwierdzoną technologię 
i plan instalacji można przystąpić do 
projektowania urządzeń. Znacznym uła-
twieniem dla konstruktorów są programy 
umożliwiające pracę w 3D. Adal współ-
pracuje od wielu lat z czołowym twórcą 
systemów CAD/CAM. Wykorzystywane 
oprogramowanie, oprócz projektowania 
w 3D, umożliwia wykonywanie analiz 
projektowanych urządzeń. W branży 
szczególnie przydatne są analizy wy-
trzymałościowe, termiczne i symulacja 
przepływów. Wykorzystanie w codziennej 
pracy tych funkcjonalności ogranicza do 
minimum liczbę błędów projektowych 
i koncepcyjnych. Powiązanie dokumen-
tacji 2D i 3D pozwala uniknąć problemów 
z aktualizacją rysunków podczas wpro-
wadzania zmian. Ułatwia też przepływ 
dokumentacji przez poszczególne działy 
wewnątrz firmy.

Po etapie projektowania, produkcji 
i montażu przychodzi czas na urucho-
mienie i testy urządzenia. W celu po-
twierdzenia poprawności konstrukcji oraz 
końcowej regulacji parametrów, należy 
wykonać wiele testów i prób technologicz-
nych. Nie da się tego zrobić bez specjali-
stycznego wyposażenia. Do najczęściej 
wykonywanych pomiarów można zaliczyć 
m.in.: analizę rozkładu temperatury w ko-
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morach pieców oraz pomiary wentylacji 
w kabinach malowania i urządzeniach 
grzewczych wykorzystujących zjawisko 
wymuszonej konwekcji. Oczywiście od-
rębną kwestią są wymagane regulacjami 
prawnymi pomiary elektryczne instalacji 
elektrycznej. 

Opisując możliwości wspomaga-
nia procesu realizacji projektu, należy 
na koniec wspomnieć o nowoczesnych 
systemach sterowania. Pod tym pojęciem 
należy rozumieć zarówno sterowanie 
pracą całej malarni, jak również możli-
wości komunikowania się z operatorem 
i zewnętrznymi systemami ERP. W firmie 
Adal stosowane są najnowocześniejsze 
rozwiązania w tej dziedzinie.

Moduł zdalnego dostępu umożliwia 
zarówno serwis „na odległość” systemu 
sterowania przez specjalistów Adal, jak 
również zdalną kontrolę pracy instalacji 

przez kadrę zarządzającą. Inną, coraz 
bardziej ważną funkcjonalnością, jest 
możliwość wymiany danych pomiędzy 
systemem sterowania instalacją a opro-
gramowaniem do zarządzania produkcją. 
Przykładowy proces może przebiegać 
w następujący sposób: przy załadunku 
detali na przenośnik operator skanuje 
kod kreskowy detalu przygotowanego 
do obróbki. Informacje zawarte w kodzie 
kreskowym generowane są na podstawie 
danych przechowywanych w systemie 
ERP. System sterowania przypisuje detal 
do konkretnej trawersy i zaczyna groma-
dzić dane na temat kolejnych etapów 
procesu technologicznego. W ten spo-
sób po zakończeniu obróbki uzyskuje się 
pełną historię każdego detalu. Pakiet 
danych przekazywany jest do systemu 
ERP i archiwizowany. Umożliwia to łatwe 
zarządzanie produkcją i elastyczne pla-
nowanie. Nie mniej ważną kwestią jest 
możliwość odtworzenia historii procesu 
technologicznego w przypadku zgłoszenia 
reklamacyjnego konkretnego detalu.

Oczywiście proces budowy instalacji 
jest dużo bardziej skomplikowany niż 
przedstawiłem powyżej. Nowoczesne 
oprogramowanie i narzędzia są tylko 
ułatwieniem dla wykonawcy. Podane 
informacje mają służyć jedynie poka-
zaniu możliwości i zalet wykorzystania 
nowoczesnych technologii. Końcowy 
sukces zależy przede wszystkim od 
doświadczenia i zaangażowania ludzi 
biorących udział w procesie realizacji, 
od fazy przygotowania koncepcji do 
uruchomienia produkcji.               

  
O firmie
ADAL jest jednym z czołowych producentów w Europie 
Środkowej urządzeń i instalacji mających zastoso-
wanie w inżynierii powierzchni, specjalnej aparatury 
procesowej, systemów transportu technologicznego 
oraz urządzeń do montażu węży wysokociśnieniowych. 
Realizuje też projekty automatyzacji i modernizacji linii 
produkcyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszej 
techniki, dla najtrudniejszych zadań technologicznych 
i spełnienia najwyższych wymagań jakościowych.

Od 1981 roku dostarcza specjalistyczne urządzenia 
i linie technologiczne do chemicznego przygotowania po-
wierzchni, malowania farbami mokrymi i proszkowymi, 
suszenia i utwardzania powłok malarskich dla wszyst-
kich gałęzi przemysłu.

Dzięki stałemu rozwijaniu techniki i technologii oraz 
konsekwentnemu dostosowywaniu firmy do wymagań 
rynku oraz norm technicznych i jakościowych, gwa-
rantuje standard produktów i usług odpowiadający 
potrzebom klientów.

Radosław Osiak
ADAL Sp. z o.o.
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