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Spełniając oczekiwania 
klientów firma AUTOMET 
zdecydowała o poszerzeniu 
gamy produktów i usług 
wykonywanych we 
własnym zakładzie 
o nanoszenie powłok KTL 
i proszkowych.

P I O T R  L E Ś N I A K 
członek zarządu Automet

Automet działa na rynku od 1989 roku. Techniczna 
doskonałość, pasja i chęć osiągania wyższych 
poziomów doprowadziły nas do miejsca, w którym 
jesteśmy dzisiaj. Nasze produkty trafiły na rynki 
całego świata i cieszą się doskonałą opinią 
w krajach na całym świecie.

Działalność Automet obejmuje wiele profili 
produkcyjnych, począwszy od drobnych detali 
z tworzyw sztucznych, poprzez siedzenia 
autobusowe, produkcję linii montażowych, aż po 
przebudowę autobusów i produkcję części do 
ciężkiego sprzętu budowlanego.

Firma posiada biuro konstrukcyjne i powierzchnie 
produkcyjne o wielkości ponad 22 000 mkw., 
na których znajdują się wydziały przetwórstwa 
tworzyw sztuczny, spawalnia, obróbka CNC, 
lakiernia mokra, galwanizernia, montaż pojazdów.

Dzięki posiadanym certyfikatom nasi klienci mogą 
być pewni, że jakość oferowanych produktów 
i usług będzie na najwyższym poziome. Ciągłe 
doskonalenie pozwala na poprawę wydajności 
i jakości produkowanych przez nas produktów. 
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Ze w zglę du na 
kon ie c z no ś ć 
zapew n ien ia 

najwyższej jakości powle-
kania (branża automotive) 
oraz wydajności uwzględ-
niającej planowany rozwój 
firmy, wspólnie z wykonaw-
cą instalacji firmą ADAL, 
podjęto decyzję o budowie 
w pełni automatycznej in-
stalacji technologicznej 
składającej się z następują-
cych głównych obszarów:

 • gniazdo chemiczne-
go przygotowania po-
wierzchni (12-wannowy 
system natryskowo-za-
nurzeniowy),

 • gniazdo malowania 
KTL,

 • dwufunkcyjna suszarka 
(wody oraz farby KTL),

 • gniazdo malowania 
proszkowego (kabina ma-
lowania automatycznego 

oraz niezależna kabina 
malowania ręcznego),

 • piec polimeryzacji farby 
proszkowej,

 • automatyczny system 
transportowy (prze-
nośnik Power&Free 
w obszarze malarni oraz 
system portalowy w ob-
szarze gniazda przygo-
towania powierzchni 
i KTL),

 • instalacja neutraliza-
cji ścieków oraz system 
przygotowania wody 
sieciowej (stacja wody 
demi),

 • system sterowania i za-
rządzania malarnią.
 
Części do malowa-

nia zawieszane są ręcznie 
na trawersy sytemu Po-
wer&Free w obszarze sta-
nowiska załadunku, które 
zostało wyposażone w stację 

 Detale pokryte farbą KTL na 
przenośniku Power&Free. 

 Obszar chemicznego 
przygotowania powierzchni.

wspomagania załadunku 
(windę). Po załadowaniu 
detali operator przypisuje 
do trawersu program tech-
nologiczny. Po tej czynno-
ści wszystkie kolejne zabiegi 
technologiczne odbywają 
się automatycznie według 
zapisanego programu (za-
równo trasa technologiczna, 
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jak i parametry procesowe 
w poszczególnych gniaz-
dach technologicznych).

Jeżeli zaplanowana 
technologia wymaga przy-
gotowania powierzchni, 
detale przemieszczają się 
w obszar myjki wannowej, 
gdzie belka z detalami jest 
automatycznie pobierana 
z przenośnika Power&Free 
i przejmowana przez portal.

Za opracowanie techno-
logii chemicznego przygo-
towania powierzchni oraz 
malowania KTL odpowiada 
firma Chemetall/BASF. Dla 
zapewnienia elastyczności 
i uniwersalności procesu 
przygotowania powierzchni 
możliwa jest praca w dwóch 
głównych trybach (progra-
mach) technologicznych:
1. fosforanowanie 

żelazowe,
2. fosforanowanie 

cynkowe.

Pierwszy program wy-
korzystywany jest w przy-
padku nanoszenia na detale 
tylko powłoki proszkowej. 
Drugi program używany 
jest dla detali pokrywanych 

powłoką KTL (lub KTL + 
proszek).

Duża różnorodność de-
tali (zarówno produkcja 
na potrzeby własne, jak 
i działalność usługowa) 
spowodowała konieczność 
zapewnienia parametry-
zacji pracy systemu por-
talowego i możliwości 
przygotowania programu 
technologicznego dla kon-
kretnego zlecenia. Operator 
może definiować m.in. róż-
ne prędkości jazdy dla każ-
dego z trzech portali, czas 
procesowy oraz ocieku nad 
poszczególnymi wannami.

Układ malarni umoż-
liwia także malowanie 
proszkowe z pominięciem 
gniazda przygotowania po-
wierzchni i malowania KTL.

Kolejnym procesem po 
przygotowaniu powierzchni 
jest nałożenie powłoki KTL.

Cały proces odbywa się 
w 4 wannach:

 • malowanie KTL,
 • płukanie ultrafiltratem 

(zanurzeniowe z natry-
skiem podczas podno-
szenia detali) – kolejno 
w trzech wannach.

Zastosowana techno-
logia nakładania powłoki 
KTL umożliwia uzyskanie 
warstwy farby o grubości 
w granicach 20–40 μm.

Po zakończeniu procesu 
przygotowania powierzch-
ni i malowania KTL detale 
z belką transportową prze-
kładane są automatycznie 
przez portal na przenośnik 
Power&Free i transporto-
wane do suszarki po myciu, 
która jednocześnie pełni 
funkcję pieca dla farby KTL 
(po automatycznym usta-
wieniu odpowiedniej tem-
peratury procesowej).

Wysuszone detale, w za-
leżności od wybranej tech-
nologii, przemieszczają się 
w strefę rozładunku lub 
gniazd proszkowych.

Malowanie proszkowe 
realizowane jest w jednym 
z dwóch gniazd:

 • automatyczny system 
proszkowy z szybką 
zmianą kolorów i odzy-
skiem farby, dostarczo-
ny przez firmę Wagner,

 • ręczna zamknięta kabi-
na proszkowa pracująca 
w systemie bez odzysku 

farby dostarczona przez 
ADAL.

Cechą szczególną tej kon-
kretnej malarni jest moż-
liwość automatycznego 
malowania proszkowego (bez 
chemicznego przygotowania 
powierzchni) detali o długo-
ści do sześciu metrów (pełny 
proces jest możliwy dla de-
tali o maksymalnych gaba-
rytach 3,5 × 1,8 × 0,9 m). Dla 
zapewnienia tej funkcjonal-
ności zaprojektowana została 
dodatkowa nitka przeno-
śnika ręcznego z niezależną 
stacją załadunkowo–rozła-
dunkową. Ponadnormatyw-
ne detale polimeryzowane są 
w tym samym piecu co stan-
dardowej długości.

Po napyleniu powło-
ki proszkowej detale prze-
mieszczane są do gazowego 
pieca polimeryzacji, gdzie 
farba ulega utwardzeniu.

Układ malarni umożli-
wia także malowanie prosz-
kowe w technologii duplex, 
z pominięciem obszaru 
chemicznego przygotowa-
nia powierzchni i malowa-
nia KTL.

 Obszar malowania KTL.

 Zanurzeniowa wanna płucząca z ramką natryskową.
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Zakończeniem procesu 
technologicznego jest roz-
ładunek detali na stanowi-
sku wyposażonym w stację 
wspomagania rozładunku 
(windę). Uzupełnieniem in-
stalacji technologicznej jest 
układ neutralizacji ścieków 
– podczyszczalnia ścieków 
technologicznych pracują-
ca w systemie porcjowym.

Firma ADAL dostarczyła 
wysoce zautomatyzowaną 
instalację technologiczną 
spełniającą wymagania 
branży automotive. Wszyst-
kie preparaty chemiczne 
używane w procesie przy-
gotowania powierzchni, 
malowania KTL oraz neu-
tralizacji ścieków dozowane 
są automatycznie na pod-
stawie ciągłych pomiarów 
rzeczywistych parametrów 
procesowych.

System sterowania ma-
larnią wyposażony został 
w funkcję archiwizacji da-
nych procesowych, które 
przypisane są do każdego 
trawersu (zawieszonych na 
nim detali).

Standardem dla tego 
typu instalacji jest także 

zdalny dostęp serwisowy 
oraz możliwość wyświetle-
nia wizualizacji pracy ma-
larni i edycji parametrów 
technologicznych na do-
datkowych urządzeniach 
podłączonych do Internetu.

O nowej inwestycji 
i współpracy z firmą 
ADAL opowiada Piotr 
Leśniak, członek zarządu 
Automet. 

– Firma AUTOMET 
przeznacza ponad 8% 
rocznych obrotów na roz-
wój technologii – mówi. – 
Zdaniem jej założycieli to 
minimum pozwalające być 
konkurencyjnym na dyna-
micznie rozwijającym się 
rynku polskim oraz moż-
liwość bycia jeden krok do 
przodu w branży. 

Rozwiązania techno-
logiczne zaproponowane 
przez AUTOMET obecne 
są w przemyśle motoryza-
cyjnym, farmaceutycznym, 
energetycznym, a także 
wapienniczym. Stawiamy 
na jakość, fachowe doradz-
two i obsługę oraz współ-
pracę z najlepszymi. 

Jako producent sze-
rokiej gamy produktów 
w technologiach przetwór-
stwa tworzyw sztucznych, 
produkcji części meta-
lowych, produkcji auto-
busów klasy mini, nowa 
technologia KTL zabezpie-
czania powierzchni wpro-
wadza nowy standard 
zarówno przy produkcji 
elementów wykorzystywa-
nych na potrzeby własne, 
jak i dla usług świadczo-
nych przez firmę. Zabez-
pieczanie powierzchni 
KTL pozwala na uzyskanie 
wysokiej jakości zabezpie-
czania antykorozyjnego, 
a także obniżenie kosztów 
w porównaniu do innych 
technologii zabezpieczeń 
powierzchni.

Jesteśmy jedyną firmą 
na Podkarpaciu posiadają-
cą możliwość wykonywa-
nia malowania KTL detali 
gabarytowych.

Decyzję o nawiązaniu 
współpracy z firmą ADAL 
podjęliśmy ze względu 
na wieloletnie doświad-
czenie tej firmy w budo-
wie instalacji KTL oraz jej 

profesjonalne podejście do 
klienta na każdym etapie 
prac. Wysoką jakość urzą-
dzeń potwierdzil iśmy 
w trakcie wizyt referen-
cyjnych, podczas których 
mogliśmy zapoznać się 
z opiniami użytkowników 
prezentowanych malarni.

Kilka miesięcy po uru-
chomieniu produkcji może-
my potwierdzić, że wybór 
ADAL był trafną decyzją 
– zarówno proces wspól-
nego opracowania kon-
cepcji malarni, jak i sama 
budowa oraz uruchomie-
nie instalacji przebiegały 
w sposób wzorowy. Na każ-
dym etapie projektu mieli-
śmy zapewnione wsparcie 
firmy ADAL. Wsparcie to 
było również obecne pod-
czas pierwszych tygodni 
funkcjonowania lakierni, 
co znacząco ułatwiło osią-
gnięcie przez naszą załogę 
docelowo zakładanej wy-
dajności pracy.

Z b udow a n a  pr z e z 
ADAL malarnia spełnia 
zarówno nasze wymaga-
nia jakościowe, jak i wydaj-
nościowe.                        

 Obszar pieców – po lewej piec proszkowy, po prawej suszarka 
po myciu i piec farby KTL.

 Instalacja neutralizacji ścieków. 

LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE  | nr 3 (131) 2021 | maj–czerwiec 61


