
Na wzór lakierni pionowej 
AUTOMATYCZNA MALARNIA PROSZKOWA DO PROFILI 
OGRODZENIOWYCH I BRAM Z DWIEMA NIEZALEŻNYMI 
LINIAMI PRZENOŚNIKA OBIEGOWEGO

R A D O S Ł A W  O S I A K

ADAL  |  www.adal.eu

Bimerg Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie 
jest częścią grupy Budmat z Płocka. Profil 
działalności firmy to przetwórstwo stali. 
Jednym z szerokiej gamy produktów są 
od niedawna profile do ogrodzeń i bram. 
W związku z planowanym rozszerzeniem 
produkowanego asortymentu firma 
podjęła decyzję o budowie dedykowanej 
dla tego rodzaju detali automatycznej 
malarni proszkowej. Wydajność łączna 
zdefiniowana została na poziomie 10 tys. 
sztuk/zmianę.

malnych gabarytach (L × B × H) 
1800 × 120 × 3000 mm. Dla 
tych detali przewidziano od-
dzielne miejsca załadunku 
i rozładunku na jednej z linii 
przenośnika.

W celu uzyskania maksy-
malnej wydajności i elastycz-
ności pracy zaplanowano dwie 
niezależne linie przenośnika 
obiegowego. Umożliwia to 
jednoczesne przygotowanie 
dwóch różnych zleceń.

Umowa o nawiązaniu 
współpracy została pod-
pisana z firmą Adal jako 

głównym wykonawcą w paź-
dzierniku 2019. Przekazanie 
malarni do użytkowania nastą-
piło pod koniec maja 2020 roku.

Głównym asortymentem 
obrabianym w malarni są pro-
file (słupki) stalowe o wysoko-
ści maksymalnej do 3000 mm. 
Dodatkowo możliwa jest ob-
róbka płaskich blach o maksy-
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Oznacza to w zasadzie 
dwie niezależne malarnie połą-
czone wspólną myjką, suszar-
ką i tunelami chłodzenia oraz 
oczywiście wspólnym syste-
mem sterowania.

Duża l iczba obrabia-
nych słupków oznaczała ko-
nieczność zaprojektowania 

specjalnego systemu zawiesza-
nia i zdejmowania detali. Do-
datkową trudnością jest fakt, 
że słupki nie posiadają otwo-
rów technologicznych do za-
czepienia haczyka. Pierwszy 
problem został rozwiązany po-
przez zastosowanie rozwiązań 
znanych z malarni pionowych 

 Załadunek słupków na przenośnik podwieszony.

 Malarnia proszkowa profili stalowych – obszar załadunków i rozładunków.

 Rozładunek pomalowanych słupków.

 Komora myjki z dwoma równoległymi układami natryskowymi.

profili aluminiowych. Na sta-
nowiskach załadunku i rozła-
dunku zainstalowano specjal-
ne stoły podawcze (załadunek) 
i odbiorcze (rozładunek) dla de-
tali. Słupki na załadunku prze-
mieszczają się w poziomie na 
przenośniku podłogowym 
o prędkości zsynchronizowanej 
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z prędkością przenośnika obie-
gowego. W rejonie zaczepia-
nia przenośnik obiegowy obni-
ża swój poziom do wysokości 
umożliwiającej ręczne podcze-
pienie słupka, a następnie po-
ziom przenośnika jest zwięk-
szany, co powoduje stopniową 
zmianę pozycji słupka z pozio-
mej na pionową i finalnie trans-
port słupka przez obszar malar-
ni w pozycji pionowej.

Na stanowisku rozładun-
ku następuje odwrócenie sy-
tuacji – pionowo transporto-
wany pomalowany słupek jest 
przekazywany na poziomy stół 
rozładowczy, gdzie słupki są 
ręcznie odczepiane od prze-
nośnika obiegowego i układa-
ne na paletach.

Cała malarnia składa się z:
 ● myjki natryskowej przeloto-

wej wyposażonej w nieza-
leżne układy natryskowe dla 
każdej linii przenośnika oraz 
wspólną komorę i zbiorniki. 
W urządzeniu realizowany 
jest proces odtłuszczania 
alkalicznego i konwersji 
cyrkonowej (5 podwójnych 
stref natryskowych);

 ● suszarki gazowej przeloto-
wej z system grzania bez-
pośredniego (bez wymien-
nika ciepła). Urządzenie jest 
wspólne dla obu linii prze-
nośnika;

 ● tunelu chłodzenia po susze-
niu z wymuszonym obie-
giem powietrza chłodzące-
go i wentylacją cyrkulacyjną 
wewnątrz komory;

 ● dwóch automatycznych 
gniazd malowania proszko-
wego dostarczonych przez 
firmę P.C. Systems, autory-
zowanego przedstawiciela 
firmy Gema Switzerland – 
dedykowane kabiny prosz-
kowe dla każdej z dwóch 
linii przenośnika (patrz 
ramka);

 ● dwóch przelotowych gazo-
wych pieców polimeryzacji 
farby, po jednym dla każdej 
linii przenośnika;

 ● tunelu chłodzenia po poli-
meryzacji z wymuszonym 
obiegiem powietrza chło-
dzącego i wentylacją cyrku-
lacyjną wewnątrz komory. 
Wspólny dla obu linii prze-
nośnika;

 ● przenośnika obiegowego. 
Dwie niezależne pętle łań-
cucha o długości łącznej ok. 
670 m;

 ● układów obróbki ścieków 
i przygotowania wody. Por-
cjowa instalacja neutraliza-
cji ścieków oraz układ wody 
demi.

Uzupełnieniem zakresu do-
stawy był montaż oraz urucho-
mienie instalacji.

Według szacunków na pod-
stawie pierwszych tygodni pra-
cy malarni, po osiągnięciu peł-
nej wydajności pracy możliwe 
będzie pomalowanie ponad  
12 mln sztuk słupków na rok, co 
z zapasem spełnia oczekiwania 
inwestora zdefiniowane na eta-
pie założeń do projektu.     

 Wjazd pomalowanych słupków do pieca polimeryzacji.

 Dwie niezależne linie przenośnika obiegowego.

Gniazda malowania proszkowego Gema zostały wyposażone w: kabiny do szybkiej 
zmiany koloru MagicCompact EquiFlow, nowej generacji centra proszkowe 
OptiCenter OC08, manipulatory oraz wyróżnione nagrodą Red Dot Award za 
nowoczesny design pistolety automatyczne OptiGun GA03. Gniazdami zrządzają 
pracujące w standardzie Industry 4.0 panele sterujące MagicControl CM40. 

CENTRUM ZARZĄDZANIA 
PROCESEM MALOWANIA 
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