
Na bazie doświad-
czeń z eksplo-
atacji malarni 

obiegowej oraz planów roz-
woju na najbliższe kilka lat fir-
ma Reynaers, wspólnie z firmą 
Adal jako generalnym wyko-
nawcą, opracowała koncepcję 
budowy automatycznej ma-
larni profili aluminiowych oraz 

Maksymalne wykorzystanie 
wydajności instalacji

AUTOMATYCZNA MALARNIA PROFILI ALUMINIOWYCH ORAZ 
NIEZALEŻNA LINIA DO LAKIEROWANIA MAŁYCH DETALI   

R A D O S Ł A W  O S I A K

Adal

Wysoka konkurencja na rynku systemów profili aluminiowych wymusza na ich producentach ciągłe 
poszukiwanie możliwości podniesienia jakości produktów oraz zwiększenia wydajności pracy. Z tymi 
wyzwaniami zetknęła się także firma Reynaers z Piaseczna. Użytkowana malarnia obiegowa osiągnęła 
maksimum swoich możliwości produkcyjnych i zapadła decyzja o budowie nowej linii technologicznej.

niezależnej malarni wszelkiego 
rodzaju drobnych elementów 
wchodzących w skład finalnego 
produktu.

Decyzja o rozdzieleniu 
malowania profili od malowa-
nia drobnych detali miała trzy 
główne powody. Po pierwsze, 
malarnia dedykowana tylko do 
jednego rodzaju detali (profili) 

oznacza możliwość maksymal-
nego wykorzystania wydajno-
ści instalacji – brak opóźnień 
na stanowiskach zawieszania 
i zdejmowania detali na tra-
wersy w przypadku koniecz-
ności zawieszenia dużej liczby 
drobnych elementów. Po dru-
gie, maksymalne wykorzysta-
nie przestrzeni trawersu przez 
zawieszone detale – więcej za-
wieszonych elementów na tra-
wersie oznacza mniejsze koszty 
jednostkowe pomalowania me-
tra kwadratowego powierzchni. 
Po trzecie, rozdzielenie przygo-
towania powierzchni dla profili 
aluminiowych od przygotowania 
powierzchni dla odlewów alu-
miniowych oznacza możliwość 
lepszego dopasowania procesu 
chemicznego do gatunku obra-
bianego materiału. Ułatwia tak-
że kontrolę parametrów prowa-
dzonego procesu chemicznego.

PROFILE 

Malarnia profili aluminio-
wych zaprojektowana zo-
stała dla detali o maks. dłu-
gości 8000 mm. Wysokość 

Myjka natryskowa wyko-
nana z polipropylenu.
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zawieszenia detali 2000 mm. 
Takt instalacji 3,6 min./trawers. 
Wydajność malowania do ok. 
350 m2/h.

Spełnienie wymagań pro-
cesu chemicznego gwarantuje 
myjka natryskowa z podwójny-
mi komorami. Trawersy wpro-
wadzane są równolegle do każ-
dej pary komór. Każda komora 
posiada swój niezależny układ 
natryskowy pobierający płyn 
technologiczny ze wspólnego 
zbiornika. W celu zapewnienia 
maksymalnej żywotności tunel, 
zbiorniki i układy natryskowe 
wykonane zostały z polipro-
pylenu. 

Detale po obróbce chemicz-
nej trafiają do suszarki gazowej. 
Aby zwiększyć efektywność 
energetyczną zastosowany zo-
stał układ bezpośredniego grza-
nia (bez wymiennika ciepła).

Wysuszone detale kiero-
wane są do tunelu chłodzenia. 
Takie rozwiązanie zapewnia 
podwójną korzyść: po pierw-
sze, skrócenie czasu studze-
nia detali do temperatury 
umożliwiającej napylanie farby 
proszkowej. Po drugie, ciepło 
oddawane przez detale nie na-
grzewa hali. Oczywiście system 
wentylacji wyposażony został 
w układ automatycznych prze-
pustnic pozwalający na kiero-
wanie powietrza w dowolnej 
proporcji do wewnątrz lub na 
zewnątrz hali.

Po wystudzeniu detale tra-
fiają na jedną z dwóch automa-
tycznych kabin proszkowych.

Pomalowane detale prze-
mieszczają się do gazowego 
pieca polimeryzacji, w którym 
zastosowano kilka ciekawych 
rozwiązań.

Strefa wstępnego żelowa-
nia znajduje się w głównej ko-
morze pieca na wydzielonym 
stanowisku o obniżonej wen-
tylacji.

W podgrzewaczu zainstalo-
wany został system filtracji po-
wietrza cyrkulacyjnego, co eli-
minuje praktycznie całkowicie 
ryzyko osadzania się podczas 

procesu polimeryzacji zanie-
czyszczeń na detalach.

Wymiennik spaliny – woda 
zainstalowany na kominie spa-
linowym podgrzewacza wspo-
maga pracę kotła gazowego 
utrzymującego temperatu-
rę płynów technologicznych 
w obu myjkach.

Wygrzane detale bezpo-
średnio z pieca przejeżdżają do 
kolejnego tunelu chłodzenia.

Z tunelu chłodzenia detale 
kierowane są na stanowisko 

 Piec polimeryzacji z filtracją powietrza 
cyrkulacyjnego.

 Strefa rozładunku.

 Automatyczna kabina malowania proszkowego.

kontroli jakości, a następnie na 
jedno z dwóch stanowisk roz-
ładunku. 

Całość spina system stero-
wania zapewniający kontrolę 
przepływu detali, możliwość 
wyboru programów techno-
logicznych. System sterowania 
malarni komunikuje się z pro-
gramem zarządzania produkcją 
zakładu, co pozwala na łatwe 
planowanie, śledzenie i archi-
wizację parametrów procesu 
produkcyjnego.

Malarnia akcesoriów – 
widok na kabinę i piec 
proszkowy.
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AKCESORIA 

Niezależna instalacja do 
malowania małych detali (ak-
cesoriów) zbudowana została 
w oparciu o chemiczne przygo-
towanie powierzchni w myjce 
wannowej (metoda zanurze-
niowa, siedem wanien), suszar-
kę przelotową z bezpośrednim 
systemem grzewczym, kabinę 

 Malarnia akcesoriów – 
widok na myjkę wannową.

 Manipulator przeładunkowy. 

proszkową ręczną (z odzyskiem 
proszku na cyklonie), piec gazo-
wy polimeryzacji oraz przeno-
śnik automatyczny typu Stop&-
Go. Praca instalacji zarządzana 
jest przez system sterowania. 
Wydajność malarni to 30 za-
wieszek na godzinę.

Detale zawieszane są ręcz-
nie w strefie załadunku na wcze-
śniej przygotowane zawieszki. 
Następnie trawersy z detala-
mi przemieszczają się automa-
tycznie w strefę automatyczne-
go przeładunku z przenośnika 
Stop&Go na przenośnik porta-
lowy myjki wannowej. Przeładu-
nek pomiędzy przenośnikami 
realizowany jest manipulato-
rem. System sterowania umoż-
liwia wybór jednego z siedmiu 
programów technologicznych 
(procesu chemicznego przygo-
towania powierzchni) dopaso-
wanego do rodzaju obrabianych 
detali. Po zakończeniu procesu 
przygotowania powierzchni bel-
ki z detalami ponownie przeła-
dowywane są z portalu na prze-
nośnik Stop&Go. Po wysuszeniu 
w suszarce detale malowane są 
ręcznie w kabinie proszkowej. 
Pomalowane detale automa-
tycznie przemieszczane są do 
pieca polimeryzacji, a następ-
nie poprzez strefę chłodzenia 
w obszar rozładunku.

Uzupełnieniem obu linii 
technologicznych jest wspól-
na instalacja przygotowania 
wody sieciowej (stacja wody 
demi) oraz porcjowy neutra-
lizator ścieków.

SYSTEM STEROWNIA

System sterownia, oprócz 
nadzoru pracy instalacji, zapew-
nia zdalny dostęp dla obsługi 
malarni (np. przy pomocy table-
tów z wyświetlaniem wizualiza-
cji poszczególnych urządzeń, 
w które wyposażeni są pracow-
nicy) oraz pełną wymianę da-
nych z nadrzędnym systemem 
planowania produkcji w zakła-
dzie. Rola pracownika na zała-
dunku detali ogranicza się do 
załadowania profili na trawers 
oraz zeskanowania kodu zlece-
nia. Dane wprowadzane są auto-
matycznie do systemu sterowa-
nia malarnią i na ich podstawie 
realizowany jest proces techno-
logiczny przypisany do konkret-
nego zlecenia. Po potwierdzeniu 
zdjęcia detali przez pracowni-
ka na rozładunku, wszystkie 
informacje dotyczące rzeczy-
wistych parametrów technolo-
gicznych wysyłane są z systemu 
sterowania malarni do systemu 
zarządzania produkcją, gdzie 
są archiwizowane.             

Przenośnik portalowy nad 
wannami.
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