
Z
adanie techniczne zdefiniowane 
przez inwestora to kompletna 
linia do malowania  stalowych 
szalunków budowlanych, które 

są poddawane renowacji w ww. zakładzie. 
Inwestor zadecydował, że perspektywiczne 
będzie rozszerzenie funkcjonalności ma-
larni o możliwość świadczenia podmiotom 
zewnętrznym usług w zakresie malowania 
proszkowego. Przeprowadzone badanie 
rynku wykazało, że w sąsiedztwie firmy 
LUWIX brak jest zakładów oferujących usługi 
malowania proszkowego elementów powy-
żej 7 metrów długości. Decyzją inwestora 
instalacja powinna umożliwić malowanie 
elementów o maksymalnych wymiarach  
L × B × H = 10 × 1 × 2,5 m.

Biorąc pod uwagę zakładany profil oraz 
wielkość produkcji, firma ADAL przedstawiła 
ofertę na ręczną malarnię ze zautomaty-
zowanym procesem mycia i wygrzewania 
detali. Aplikacja farby proszkowej odbywa się 
przez maksymalnie dwóch operatorów. Tak 
zaprojektowana linia zapewnia wydajność 

Dla bardzo długich detali
Proszkowa malarnia usługowa o dużej wydajności

W maju 2013 roku firma ADAL uruchomiła w firmie LUWIX z siedzibą w Kicinie 
(woj. mazowieckie) linię do malowania proszkowego elementów stalowych.

malowania na poziomie 100 000 mkw./
rok przy jednozmianowym systemie pracy.

Cały proces inwestycyjny od podpisania 
umowy do uruchomienia malarni trwał około 
5 miesięcy.

Zaprojektowana i wykonana w całości 
przez firmę ADAL instalacja składa się z na-
stępujących urządzeń:

 myjka natryskowa jednokomorowa, 
realizująca trzy zabiegi technologicz-
ne (mycie z fosforanowaniem + dwa 
płukania). Komora, zbiorniki płynów 
oraz instalacja natryskowa wykonana 
jest ze stali nierdzewnej. Zastosowanie 
zespołów handlowych (pompy, zawory, 
czujniki, itp.) renomowanych producen-
tów gwarantuje bezawaryjną pracę.

 gniazdo malowania proszkowego z za-
mkniętym obiegiem proszku (odzysk), 
wyposażone w kabinę proszkową ze 
stali nierdzewnej oraz blok wentylacji 
z wymienną kasetą filtrów. Konfiguracja 
gniazda zapewnia uzyskanie krótkiego 
czasu zmiany koloru, co wpływa na ogól-

ną wydajność całej instalacji i jest szcze-
gólnie ważne przy malowaniu krótkich 
serii detali. Nanoszenie farby proszkowej 
na detale odbywa się przy pomocy ręcz-
nych pistoletów proszkowych, metodą 
elektrokinetyczną (TRIBO);

 pieco-suszarka służąca do suszenia 
detali po myciu (jedno stanowisko po-
stojowe) oraz do polimeryzacji farby 
proszkowej (maksymalnie cztery stano-
wiska postojowe). Maksymalna tempe-
ratura osiągana w komorze to 220°C. 
Zintegrowanie dwóch funkcji w jednym 
urządzeniu obniża koszty inwestycji 
oraz, co jest równie ważne, eksploatacji;

 system transportu trawers oparty 
na ręcznym przenośniku krzyżowym 
oraz obrotnicach sterowanych pneu-
matycznie. W celu optymalizacji pro-
cesu nakładania farby proszkowej,  
w rejonie gniazda proszkowego, zauto-
matyzowano proces transportu detali. 

 dopełnieniem całego systemu są instala-
cje elektryczna i pneumatyczna oraz ste-

Widok na malarnię. Wjazd do myjki i kabiny proszkowej. 
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rowanie wraz z wizualizacją procesów. 
Poszczególne urządzenia wyposażone 
są we własne szafy zasilająco-sterujące 
realizujące wszystkie niezbędne funkcje 
(nastawy czasów, temperatur, regulacja 
oraz nadzór).

W dalszym etapie inwestycyjnym uzu-
pełnieniem powyższej specyfikacji będzie 
śrutownica.

Uruchomiona malarnia spełnia wszyst-
kie wymogi stawiane przez firmy z branży 
budowlanej (profil działalności firmy LUWIX), 
jak również firmy zewnętrzne, tj.: 

 maksymalne gabaryty malowanych detali 
wyróżniają ją na tle innych, znajdujących 
się w sąsiedztwie, firm prowadzących 
tego typu działalność;

 konstrukcja gniazda proszkowego umoż-
liwia szybką i łatwą zmianę koloru oraz 
odzysk farby, przyczyniając się do zwięk-
szenia wydajności pracy oraz zmniejsze-
nia ilości zużywanej farby;

 zastosowane rozwiązanie techniczne za-
pewniają energooszczędność, co wpływa 
bezpośrednio na koszty eksploatacyjne, 
a co za tym idzie, na możliwość zaofe-
rowania konkurencyjnej ceny za usługę; 

 rozwiązania przyjazne środowisku mini-
malizują oddziaływanie malarni na śro-
dowisko, co również wpływa na koszty 
funkcjonowania instalacji, a w efekcie 
całego zakładu.                                    

Piec do wygrzewania proszku. Myjka natryskowa jednokomorowa od wewnątrz. Tunel przygotowania powierzchni z zewnątrz.
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