
Firma REFLEX-POLSKA Sp. z o.o. zna-
na jest z systemów stabilizujących ciśnienie 
w instalacjach ciepłej wody użytkowej oraz 
wody grzewczej w wielu krajach świata. Pro-
gram produkcji obejmuje: ciśnieniowe naczynia 
wzbiorcze, układy stabilizacji ciśnienia stero-
wane kompresorowo oraz pompowo, układy 
odgazowujące, pojemnościowe podgrzewacze 
ciepłej wody, układy uzupełniające ubytki cie-
płej wody, zbiorniki buforowe.

Nowa malarnia składa się z urządzeń re-
alizujących poniższe procesy: przygotowanie 
powierzchni (odtłuszczanie, fosforanowanie 
żelazowe oraz płukanie), suszenie po myciu, 
aplikacja farby w kabinie malarskiej, utwardza-
nie farby w piecu polimeryzacji oraz chłodzenie 
detali. 

Linię transportu przedmiotów malowanych 
stanowi automatyczny przenośnik dwutorowy 
typu Power&Free. Załadunek przedmiotów 
na zawieszki odbywa się ręcznie przy udziale 
pomocniczego sprzętu transportowego. Prze-
nośnik transportuje detale do myjki, gdzie są 
poddawane natryskowemu odtłuszczaniu, fos-
foranowaniu i płukaniu. Przedmioty myte, za-
wieszone na przemieszczanej na przenośniku 
trawersie, zajmują pozycje w kolejnych strefach 
myjki. W czasie natrysku element zawieszki z 
mytym zbiornikiem wykonuje ruch obrotowy, 
który zapewnia równomierny natrysk płynu na 
całej powierzchni obrabianego detalu.

Ruch obrotowy 
detali w kabinie
Malowanie proszkowe zbiorników wyrównawczych instalacji hydroforowej

W kwietniu tego roku firma ADAL uruchomiła w firmie REFLEX z siedzibą 
w Wąbrzeźnie, koło Torunia, linię do malowania proszkowego zbiorników 
wyrównawczych instalacji hydroforowej. Jest to już piąta lakiernia 
wybudowana przez firmę ADAL na potrzeby firmy REFLEX. 

Przedmioty malowane, po chemicznym 
przygotowaniu powierzchni, transportowane są 
do komory suszenia. Ciepłe powietrze dopro-
wadzane jest do suszarki rurociągiem z komory 
studzenia wyrobów, bądź tłoczone jest z wy-
miennika ciepła pieca polimeryzacji. Mieszanie 
powietrza odbywa się za pomocą wentylatora 
mieszającego. Suszarka posiada budowę pa-
nelową, ściany są izolowane warstwą wełny 
mineralnej. Wyposażona jest w drzwi wej-
ściowe i wyjściowe otwierane automatycznie 
podczas wjazdu i wyjazdu wyrobów. Nadmiar 

wilgotnego powietrza usuwany jest z suszarki 
rurociągiem do wyrzutni dachowej.

Po opuszczeniu suszarki przedmioty malo-
wane stygną w temperaturze otoczenia, a na-
stępnie przesuwane są do gniazda malowania 
proszkowego, gdzie w kabinie następuje ręcz-
ne napylanie farby. Dla ułatwienia nakładania 
powłoki proszkowej detal w kabinie wykonuje 
ruch obrotowy. Działanie kabiny polega na 
stworzeniu wentylowanej i odpowiednio oświe-
tlonej przestrzeni umożliwiającej bezpieczne 
nakładanie farby proszkowej oraz skierowaniu 
części farby, która nie osiadła na detalach, do 
urządzeń separujących proszek z powietrza 
wyciąganego z kabiny. W tym celu kabina po-
łączona jest z blokiem odzysku proszku. Czyste 
powietrze odprowadzane jest na zewnątrz, zaś 
proszek, który osiadł na filtrach, strzepywany 
jest do zbiornika fluidyzacji, skąd pobierany jest 
przez aplikację do malowania.

Widok instalacji do malowania.
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Po nałożeniu wymaganej warstwy farby proszkowej 
pomalowane przedmioty transportowane są do pieca 
tunelowego, gdzie farba ulega utwardzeniu w tempe-
raturze około 180 st. C. Piec ma budowę panelową. 
Drzwi wejściowe i wyjściowe mają napęd elektryczny 
i są sterowane automatycznie. Komora jest izolowana 
warstwą wełny mineralnej. Powietrze jest podgrzewane 
w trzech podgrzewaczach, z palnikami gazowymi. Po-
wietrze zasysane z komory pieca przez mieszalnik górny 
przetłaczane jest przez wymienniki ciepła, gdzie ulega 
podgrzaniu. Następnie wędruje do przestrzeni mieszal-
nika dolnego, skąd przez podłogę z blachy perforowanej 
dostaje się do komory roboczej pieca. Opisana powyżej 
konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzenie po-
wietrza w komorze pieca, a co za tym idzie - równomier-
ny rozkład temperatury w całej jego objętości. 

Powietrze, znajdujące się w obiegu recyrkulacyj-
nym, usuwane jest przez umieszczone na stropie ka-
nały wyciągowe, które wyposażone są w przepustnice 
umożliwiające regulację ilości wyrzucanego powietrza.

Po opuszczeniu pieca przedmioty są intensywnie 
chłodzone w tunelu studzenia. Zastosowano rozwiąza-
nie z chłodzeniem bezpośrednim, tj. nadmuch powietrza 
na detale z wentylatorów umieszczonych na dachu. Pro-
ces chłodzenia dodatkowo wspomagany jest wentylato-
rami mieszającymi powietrze. Wentylatory wyciągowe, 
umieszczone na dachu konstrukcji, przesyłają ogrzane 
powietrze z procesu chłodzenia do suszarki, bądź wy-
rzucają je na zewnątrz hali.

Po ochłodzeniu detale zdejmowane są z przenośni-
ka i kierowane do magazynu.

Linia wykorzystywana jest na potrzeby własne firmy 
REFLEX. Dziennie malowanych może być od 80 do 100 
zbiorników o masie do 500 kg każdy. W lakierni stosuje 
się farby różnych producentów. Instalacja do malowania 
pracuje na trzy zmiany. Obsługa malarni składa się z 
trzech osób, dwie pracują na załadunku – rozładunku de-
tali, jedna osoba obsługuje ręczną aplikację proszkową.

Firma Reflex Polska dotychczas miała 4 malarnie 
proszkowe (trzy automatyczne i jedną ręczną), z czego 
jedna z nich to wybudowana w 1996 roku do produkcji 
zbiorników do 2 metrów wysokości – mówi Jerzy Ja-
błoński, kierownik malarni w firmie Reflex. - Ze względu 
na duże zapotrzebowanie na ten typ zbiorników zdecy-
dowaliśmy się na kolejną malarnię o zwiększonej wy-
dajności. Przez pełne zautomatyzowanie zwiększyła się 
wydajność a koszty produkcji zmalały.                 n

C e z a r y  M o c z u l a k

Detale do malowania o wadze 500 kg.

Piec polimeryzacji farby.

Szafy elektryczne z dotykowym panelem sterującym.
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