
F
irma Emmarol ze Słupska powstała 
w 2004 roku i od samego początku 
działalności usługi i produkty cieszą 
się powodzeniem zarówno wśród 

producentów maszyn rolniczych, jak i  urzą-
dzeń innych branż. Przedsiębiorstwo oferuje 
kompleksowe wykonanie części maszyn na 
podstawie powierzonej dokumentacji kon-
strukcyjnej. Produkuje również części i zespoły 
do innych maszyn i urządzeń dla przemysłu 
samochodowego oraz dla drogownictwa. 
Prowadzi usługi w zakresie wycinania lase-
rowego, gięcia, tłoczenia, wykrawania, ob-
róbki skrawaniem, obróbki cieplnej, spawania, 
malowania i montażu. Posiada własne biuro 
technologiczne oraz dział kontroli jakości. Dys-
ponuje bogatym parkiem maszynowym, który 
pozwala na produkcję na wysokim poziomie 
jakościowym. Klientami są odbiorcy w kraju 
i za granicą. Zakład wytwarza  również swój 
własny produkt – hedery do kombajnów. Em-

Wszystko pod kontrolą
Producent części i urządzeń do maszyn rolniczych zainwestował 
w dwie malarnie: proszkową i ciekłą

Jeszcze dwa lata temu firma Emmarol usługi lakierowania zlecała firmom zewnętrznym. 
Spełnianie coraz wyższych wymagań poświadczonych certyfikatami, wzrost produkcji oraz 
aspekty ekonomiczne sprawiły, iż zdecydowano się na montaż własnej malarni. Projekt 
oraz wykonawstwo powierzono spółce ADAL. 

marol posiada certyfikat zarządzania jakością 
ISO 9001:2008. 

Malarnia proszkowa została usytuowa-
na w nowej hali. Technolodzy z firmy ADAL 
zaprojektowali ją w taki sposób, że jest wy-
starczająco dużo miejsca na wszystkie etapy 
procesu lakierownia, ale przy tym nie zajmuje 
ona niepotrzebnie cennej przestrzeni. Rozkład 
urządzeń gwarantuje komfortową pracę la-
kiernikom. 

Projekt lakierni uwzględnia zarówno er-
gonomię obsługi poszczególnych urządzeń, 
jak i maksymalne ograniczenie zajmowanego 
przez malarnię cennego miejsca na hali. 

Lakiernia, umożliwiająca malowanie detali 
o maksymalnych wymiarach (L × B × H) 3,0 × 
1,0 × 1,6m,  składa się z obszarów realizujących 
następujące procesy: 

 załadunek detali; 
 przygotowanie powierzchni: myjka taktowa 

– 4 strefy, 7 zabiegów; suszarka po myciu;

 malowanie proszkowe w dwóch gniazdach: 
dwie kabiny ręczne; 

 polimeryzacja farby: piec komorowy;
 rozładunek detali.

Dopełnieniem wyposażenia malarni jest 
stacja produkcji wody demi oraz  instalacja 
neutralizacji ścieków. System transportu jest 
łączony, tzn. od strefy załadunku, przez myj-
kę, aż do wyjścia z suszarki po myciu detale 
transportowane są na trawersach przy pomo-
cy automatycznego przenośnika. Następnie 
trawersy przemieszczane są ręcznie do jednej 
z dwóch kabin proszkowych, pieca polimery-
zacji, aż do strefy rozładunku. 

Pełny cykl technologiczny przebiega na-
stępująco: po załadunku detale transportowa-
ne są do myjki, gdzie następuje zdefiniowany 
wcześniej proces przygotowania powierzchni. 
Składa się on z następujących etapów: dwu-
krotne odtłuszczanie, płukanie wodą sieciową, 
aktywacja, fosforanowanie cynkowe, dwu-

Widok na malarnię proszkową. W lakierni ciekłej elementy malowane są elektrostatycznie. Wnętrze myjki w tunelu przygotowania powierzchni. 
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krotne płukanie wodą sieciową oraz demi. 
Dostawcą chemii jest firma Chemetall. 

Po przygotowaniu powierzchni detale su-
szone są w suszarce, a następnie przemieszczo-
ne zostają, już ręcznie, do wybranego gniazda 
malowania: kabiny do malowania ręcznego, 
która wyposażona jest w dwa pistolety ręczne, 
lub do małej kabiny do malowania krótkich serii. 
Farba jest odzyskiwana tylko z głównej kabiny. 
Wymiana filtrów oraz czyszczenie kabiny są 
prostymi czynnościami i nie zajmują zbyt wiele 
czasu. Po pomalowaniu detale przemieszczane 
są do pieca. Polimeryzacja proszku odbywa się 
w temperaturze 200°C. Sterowanie parametra-
mi pracy myjki, suszarki, pieca polimeryzacyji 

oraz instalacji neutralizacji ścieków możliwe jest 
dzięki zastosowaniu sterownika wraz z panelem 
operatorskim. 

Wydajność lakierni jest spora jak na malar-
nię ręczną: w ciągu godziny można wymalować 
100 mkw. detali. 

– Coraz częściej wiele firm patrzy na jakość 
malowanych detali – mówi Wojciech Krasicki, 
specjalista ds. sprzedaży w firmie Emmarol. –  
Odbiorcy wymagają wysokiego zabezpieczenia 
antykorozyjnego sprzętów, jako że są to urzą-
dzenia pracujące w trudnych warunkach. Dzięki 
odpowiedniemu przygotowaniu powierzchni 
przed malowaniem  oraz stosowaniu wysokiej 
jakości farb proszkowych, testy wykazały, że 

bez żadnego problemu osiągane jest 1000 
godzin w komorze solnej. 

Warto dodać, że w przedsiębiorstwie Em-
marol, oprócz malarni proszkowej, funkcjonuje 
również lakiernia ciekła. Za projekt odpowiada 
także firma ADAL, która dostarczyła kabi-
no-suszarkę. Mogą być w niej lakierowane 
elementy do 6 m długości i 3 m szerokości. 
Kabinę w pompy 2K oraz pistolety do malo-
wania elektrostatycznego wyposażyła firma 
Wagner. Te urządzenia gwarantują mniejsze 
zużycie farb. 

Detale przed lakierowaniem są śrutowane. 
– Obie malarnie pozwoliły nam na pod-

niesienie wydajności produkcji, poza tym sami 
mamy wpływ na jakość pomalowanych produk-
tów – dodaje W. Krasicki. – Nie bez znaczenia 
były również aspekty ekonomiczne, po prostu 
malowanie u siebie jest tańsze niż zlecanie 
usług na zewnątrz. Z perspektywy dwóch lat, 
od kiedy to samodzielnie zaczęliśmy proces 
lakierowania, można powiedzieć, że przedsta-
wione przez ADAL rozwiązania sprawdziły się 
w codziennej pracy.                                       

G r z e g o r z  P e t k a 

Kabina malarska z dwoma stanowiskami do 
ręcznego nakładania proszku.

Panel sterujący pracą myjki, suszarki i pieca 
polimeryzacji. 
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