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Zwarta i gotowa
JOST - Nowa inwestycja w Polsce - malarnia KTL

jednym z warunków stawianych nowym malarniom jest między innymi 
zabudowa zajmująca minimum powierzchni hali, z zachowaniem 
funkcjonalności oraz swobodnego dostępu do stref technologicznych i 
obsługowych. z drugiej strony inwestor chce chwalić się swoim nowym 
systemem – malarnia powinna się wyróżniać. realizacja nowej inwestycji 
wymaga zawsze wymiany wielu doświadczeń pomiędzy zleceniodawcą, 
wykonawcą oraz dostawcami chemii i farby. tylko wspólne działanie daje 
efekt i prowadzi do zbudowania systemu dopasowanego do wymagań 
planowanego procesu.

W końcu stycznia tego roku w Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefie ekonomicznej  zosta-
ła uruchomiona nowa malarnia elektroforetyczna 
(KtL). Inwestorem była niemiecka firma jOSt, 
której główna siedziba znajduje się w niemczech, 
koło Frankfurtu nad Menem. Głównym obszarem 
działania firmy jest produkcja osprzętu do naczep 
samochodów ciężarowych (tzn. zaczepy, dyszle, 
talerze sprzęgające naczepę z ciągnikiem, stojaki 
pod naczepy). Obecnie produkcja tych elementów 
odbywa się w niemczech.

Inwestor zdecydował się na budowę no-
wego, niezależnego zakładu w polsce. Gene-

ralnym wykonawcą całej instalacji była firma 
aDaL. technologię chemicznego przygotowa-
nia powierzchni dostarczyła firma KLUtHe, a 
technologię malowania  firma ppG.

Inwestycja podzielona została na etapy pla-
nowania, wytwarzania i montażu. cały proces 
trwał około 8 miesięcy. W pierwszym etapie 
ustalono technologię przygotowania powierzch-
ni oraz malowania KtL. po zatwierdzeniu 
schematów technologicznych i rozplanowania 
urządzeń przystąpiono do prac projektowych 
i wykonawczych. pierwsze prace montażowe 
na miejscu budowy rozpoczęły się we wrześniu 

W instalacji można wyróżnić  podstawowe 
strefy:
n bufory koszy ze stanowiskiem załadunku  

i rozładunku detali
n agregat przygotowania powierzchni (APP) 

w układzie 10 wanien
n	agregat malowania KTL (AKTL) w układzie 

trzech wanien
n	suszarka farby i tunel chłodzenia detali
n	zespół obróbki ścieków

Podstawowe obszary technologiczne

2008. Montaż urządzeń zakończył się w grud-
niu. rozruch technologiczny przeprowadzono w 
styczniu 2009.

System został zaprojektowany do malowania 
detali umieszczanych w koszach technologicz-
nych o wymiarach LxBxH=3000x1520x2850m 
i maksymalnym ciężarze całkowitym 3 t. trans-
port koszy został zrealizowany poprzez kombi-
nowany system przenośników łańcuchowych i 
rolkowych oraz programowalnych automatów 
portalowych.

Urządzenia malarni zostały zabu-
dowane w przestrzeni o wymiarach 
LxBxH=45x18.5x7.5m

Proces

Surowe detale dostarczane są do strefy 
załadunku w pakietach ułożonych na paleto-
skidach. przeładunek na kosz technologiczny 
odbywa się wózkiem widłowym, w wydzielonej 
do tego strefie załadunku. Operator zatwierdza 
wejście kosza do systemu. Od tej pory, aż do 
rozładunku, przejazd detali realizowany jest au-
tomatycznie. Malowanie może odbywać się w 
ustalonych grupach detali. Każdej grupie przy-
pisać można indywidualnie parametry procesu 
w poszczególnych wannach app. Średni takt 
technologiczny wynosi 8 minut. 

Detale podlegają kolejnym zabiegom przy-
gotowania powierzchni, w technologii fosforano-
wania cynkowego. procesy wannowe  są kontro-
lowane i sterowane przez system automatyki.Schemat 3D.
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Detale z wytworzoną powłoką konwersyjną 
są przenoszone do wanny KtL, gdzie odbywa 
się proces malowania. podczas malowania 
wymagane jest poruszanie wahadłowe (balan-
sowanie) koszem, które ma na celu wyelimino-
wanie pęcherzy powietrza, mogących tworzyć 
się w miejscach skomplikowanych kształtów 
detalu. Kiwanie realizuje kołyska zintegrowana 
z wanną KtL, napędzana siłownikiem.

parametry prądowe procesu w wannie KtL 
regulowane są z prostownika. System sterowa-
nia prostownika umożliwia wpisanie programów 
z nastawą parametrów prądowych, w zależno-
ści od rodzaju malowanych detali. Odpowiedni 
wybór programu możliwy jest z poziomu panelu 
operatora. 

po malowaniu następuje dwuetapowe 
płukanie detali w kąpielach ultrafiltratu. Bez-
pośrednio przy wannach zabudowany jest cały 
osprzęt i aparatura niezbędna do cyrkulacji, fil-
tracji, chłodzenia i grzania farby (w tym zbiornik 
rezerwowy farby) oraz obieg i kontrola anolitu. 
W obszarze stref grzanych app zabudowano 
wyciągi powietrza. nad wanną mycia zainsta-
lowano pokrywę, co eliminuje odparowanie i 
wychlapywanie kąpieli podczas procesu.

Do obsługi app i aKtL zainstalowano pro-
gramowane automaty portalowe. Umożliwiają 
one realizację ustalonego cyklogramu procesu, 
przygotowania powierzchni i malowania. Do-
datkowo układ wyposażony jest w bezprzewo-
dowy manipulator przyciskowy, wymagany do 
pracy podczas obsługi serwisowej.

Kosz z pomalowanymi i wypłukanymi deta-
lami zostaje przekładany na przenośnik, który 
realizuje transport do strefy wejściowej suszar-
ki. 

Suszarka zbudowana jest w formie mono-
bloku z zamknięciem syfonowym. rozrzut gru-
bości ścianki wygrzewanych detali wymagał 
zastosowania wydajnego i sprawnego ogrze-
wania. podczas prac projektowych przepro-
wadzano jednocześnie testy grzania detali oraz 
modelowe obliczenia numeryczne cyrkulacji 
powietrza w komorze. Ostatecznie zastoso-
wano rozproszony system grzania bezpośred-
niego z mieszaniem powietrza wentylatorami 
cyrkulacyjnymi. pomiary rozkładu temperatury 
na detalach, wykonane w trakcie prób odbio-
rowych, potwierdziły trafność zastosowanego 
rozwiązania.

Kosze do komory suszarki transportowane 
są za pomocą podnośnika, z którego przejmuje 
je przenośnik łańcuchowy. przesuw koszy od-
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Malowanie.

Strefa załadunku.

Widok na malarnię elektroforetyczną.
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bywa się w ustalonym takcie. W komorze su-
szarki znajduje się 10 miejsc postojowych.

Wyjazd z suszarki realizuje podnośnik, 
analogiczny do wejściowego. ruchy wszystkich 
trzech przenośników są wzajemnie synchroni-
zowane.

Wygrzane detale wymagają sprawnego 
ochłodzenia. jest ono realizowane w komo-
rze z nawiewem i odciągiem powietrza oraz 
wspomaganiem wentylatorami nadmuchowymi 
ustawionymi pod jadącymi detalami.

Kosze z ochłodzonymi detalami dojeżdżają 
taktowo do stanowiska rozładunku, gdzie są 
zdejmowane, a pusty kosz ponownie kierowany 
jest do załadunku lub do bufora postojowego.

niezbędnym systemem towarzyszącym 
malarni jest zespół obróbki ścieków proceso-
wych. W opisanej instalacji zastosowano sys-
tem zbiorników buforowych (z podziałem na 
ścieki zasadowe i kwaśne), reaktor z miesza-
czem oraz prasę filtracyjną. Dozowanie che-
mikaliów i kontrola pH kontrolowane są przez 
układ sterowania.

Układ automatyki całej instalacji realizuje 
sterownik SIeMenS. Wszystkie urządzenia 
i parametry procesu dostępne są na panelu 
wizualizacji. System generuje odpowiednie 
ostrzeżenia i alarmy oraz archiwizuje podsta-
wowe parametry pracy instalacji Informacje o 
zagrożeniu procesu wysyłane są dodatkowo do 
obsługi, drogą SMS.

Komunikacja między urządzeniami malarni 
odbywa się poprzez sieć prOFIBUS, przekazy-
wanie sygnałów z czujników realizuje się przez 
sieć aS-i, co znakomicie ułatwia montaż i eli-
minuje zbędne okablowanie.

Opisany blokowy system malarni jest 
„zwarty i gotowy” do realizacji procesu z gwa-
rancją jakości.

- jesteśmy zadowoleni z pracy lakierni - 
mówi Sebastian Suchecki, dyrektor zakładu 
jOSt polska Sp. z o.o. - Dzięki zaawansowanej 
automatyzacji linię obsługę jeden człowiek, co 
znacznie redukuje koszty związane z eksploata-
cją. zastosowane rozwiązania pozwalają nam w 
pełni sprostać oczekiwaniom klientów.           n
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płukanie po malowaniu w wannie ultrafiltratu.

zespół obróbki ścieków.

transport portalowy.


