
Rozmawiamy z Wojciechem Chodkowskim 
z firmy ADAL.

– Firma ADAL zaprojektowała i zre-
alizowała wiele lakierni do malowa-
nia detali z żeliwa. Proszę powie-
dzieć, czy te instalacje wymagają 
innego podejścia inwestora i dostaw-
cy sprzętu lakierniczego niż w przy-
padku malarni, w których powlekane 
są inne elementy metalowe? 

– Producenci elementów z żeliwa sta-
nowią oddzielną grupę przemysłową. Budo-
wane dla nich instalacje wymagają innego 
podejścia i spełniają oczekiwania inwesto-
rów, którzy praktycznie wykorzystują je do 
własnych zadań produkcyjnych. Inwestor 
wspólnie z nami ustala zadanie techniczne, 
a my jako dostawca wykonujemy instala-
cję technologiczną, spełniając te potrzeby. 
Uwzględniane są technologie malowania, 
w zależności od wymaganej wydajności 
instalacji, czy też kształtu i wielkości detalu. 
Często malarnie te są wydziałem produk-
cyjnym w odlewniach żeliwa. 

Lakierowanie bez wad
Optymalizacja i dobór procesów malowania elementów z żeliwa

Artykuł jest mini przewodnikiem w obszarze malowania części maszyn z żeliwa. Nie jest on 
zbiorem wytycznych do projektowania urządzeń technologicznych, lecz przykładami realizacji 
instalacji do malowania. Omawiane są różne problemy, które mogą wynikać z przyjętej 
technologii malowania. Przemysłowy rynek powłok lakierniczych oparty na bazie nitro i żywic 
alkidowych przestawił się na powłoki o wyższej kulturze technicznej. Dzisiaj powszechne stają 
się systemy 2K i 2CT, powłoki wodorozcieńczalne oraz farby proszkowe.

– Są to detale ciężkie, często też 
o dużych gabarytach. Linia taka 
zatem wymaga specjalnego systemu 
transportu...

– Instalacje do malowania elementów 
z żeliwa budowane są z wykorzystaniem 
przenośników podwieszonych jednotorowych 
i dwutorowych (P&F). Zastosowanie tego 

typu przenośników pozwala na minimalizację 
strat farby, jak też efektywne wykorzystanie 
urządzeń technologicznych, minimalizując 
tym samym ilość obsługi w malarni. Czyn-
ności wykonywane z udziałem operatorów, 
to załadunek/rozładunek oraz ręczne malo-
wanie natryskowe w kabinach lakierniczych. 
Dla detali o dużych gabarytach stosuje się 
też systemy portali/wind, które przenoszą 
odlewy z przenośnika P&F do systemu 
malowania zanurzeniowego w wannach. 
Zastosowanie wyżej wymienionych syste-
mów przenośników pozwala na stosowanie 
różnych technologii malowania w jednej 
instalacji lakierniczej. 

– Która metoda lakierowania że-
liwnych detali jest obecnie częściej 

używana w lakierniach: malowanie 
ciekłe czy proszkowe?

– Wykorzystuje się trzy metody ma-
lowania: 

 Natrysk powłoki malarskiej. Odbywa 
się w kabinie lakierniczej z udziałem 
agregatów hydrodynamicznych, często 
z wykorzystaniem pistoletów z dodat-
kową osłoną powietrza typu AIR COMBI, 
AIR COAT, AIR PLUS. Zastosowanie tych 
pistoletów pozwala na dekoracyjne ma-
lowanie detali z żeliwa. Rzadko stosuje 
się pistolety pneumatyczne.

 Malowanie zanurzeniowe. Stosuje się do 
tego celu wanny z farbą, w której zanurza 
się odlewy. Dostarczane są one przy 
pomocy przenośnika podwieszonego. 
Bieżąca kontrola parametrów farby po-
zwala na stabilne prowadzenie procesu 
i uzyskiwanie dobrej jakości powłoki 
malarskiej.

 Napylanie detali farbami proszkowymi 
w kabinach do malowania proszkowe-
go z użyciem pistoletów TRIBO czy też 
KORONA.
Dobór technologii jest dokonywany 

wspólnie z inwestorem, w zależności od 
potrzeb odbiorcy końcowego.

– O wyborze metody lakierowania 
decyduje...?

– Inwestor wybiera często metodę 
malowania. Jest to kompromis między de-
koracyjnością, a kosztami pomalowania. 
Metoda malowania detali żeliwnych farba-
mi ciekłymi pozwala na uzyskanie niskich 
kosztów prowadzenia procesu. Jednakże 
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wadą tej technologii jest emisja lotnych 
związków organicznych LZO do atmosfery. 
Coraz powszechniej stosuje się farby wodo-
rozcieńczalne, które w procesie polimeryzacji 
emitują do atmosfery znacznie mniej LZO. 
Jednakże przy dużych wydajnościach malo-
wania i stosowania również farb z rozpusz-
czalnikami organicznymi konieczne staje się 
zastosowanie filtrów z węglem aktywnym 
czy też stacji redukcji LZO. Dostawcy farb 
wodorozcieńczalnych dostosowują odpo-
wiednie systemy farb do potrzeb odbior-
cy. Ograniczeniem stosowania systemów 
wodorozcieńczalnych jest cena farby oraz 
konieczność kontrolowania temperatury 
i wilgotności w obszarze kabiny malarskiej, 
a także konieczność wstępnego odparowania 
farby przed procesem jej suszenia. 

– Przed malowaniem, pierwszym 
niezwykle istotnym etapem przygo-
towania powierzchni takich detali 
jest nie tylko obróbka mechanicz-
na, ale i chemiczna, aby odtłuścić 
detale po odlewie. Jako dostawca 
kompleksowych rozwiązań jesteście 
w stanie dobrać indywidualne wa-
rianty przygotowania powierzchni. 
Co rekomendujecie? 

– Nie polecamy jednej metody przygoto-
wania powierzchni. Największą popularno-
ścią cieszy się obróbka strumieniowo-ścierna 
(śrutowanie). Zdarza się, iż przed śrutowa-
niem, ale po obróbce mechanicznej stosuje 
się proces mycia i odtłuszczania. Ma to na 
celu usunięcie z powierzchni detalu żeliwnego 
warstwy chłodziwa. Obróbka strumienio-
wo-ścierna nie separuje tłuszczu ze śrutu. 

Nieusunięte cząsteczki tłuszczu ze śrutu 
osadzają się w porach powierzchni żeliwa 
i są następnie zamykane przez śrut. Daje to 
potem wady powłoki, obniża estetykę detalu 
żeliwnego, zmniejsza odporność detalu na 
korozję. Proces przygotowania powierzchni 
jest omawiany indywidualnie i dostosowy-
wany do potrzeb inwestora

– W jaki sposób ADAL pomaga 
klientom w doborze odpowiedniej 
technologii i urządzeń do lakierowa-
nia takich detali?

– Zadanie to jest rozpatrywane jako pod-
stawowy element oferty. Staramy się zrozu-
mieć oczekiwania inwestora i zaproponować 
mu odpowiednią technologię malowania. Jeśli 
oczekiwania co do estetyki i trwałości po-
włoki są wysokie, rekomendujemy malowanie 
proszkowe – na przykład armatury wodocią-
gowej. Armatura kanalizacyjna malowana jest 
natomiast farbami ciekłymi. Często jest to 
oczekiwanie krótkotrwałej ochrony czasowej, 
oczekiwany jest efekt wizualny - marke-
tingowy (na czas składowania i montażu). 
Odporność korozyjna żeliwnych odlewów 
armatury kanalizacyjnej jest wysoka i w wielu 
krajach UE elementy te nie są malowane.

Dobór technologii zawsze uwarunkowany 
jest kształtem detalu oraz wymaganiami 
klienta końcowego. Są detale, których nie 
można malować zanurzeniowo – zbyt duże 
jeziora wynoszonej farby – stosuje się wtedy 
malowanie natryskowe. Proponujemy dwie 
metody malowania – malowanie natryskowe 
i zanurzeniowe w jednej instalacji. Istnieje 
wtedy możliwość wyboru technologii, jak też 
materiału malarskiego, a także nakładanie 
powłoki o dużej dekoracyjności pokrycia. 

– Proces lakierowania jest bardzo 
kosztowny. Jak można wpłynąć na 
ograniczenie kosztów związanych 
z malowaniem żeliwnych elemen-
tów?

 Jedną z metod obniżenia kosztów jest 
zastosowanie metody malowania za-
nurzeniowego. Współpraca z dostawcą 
produktów malarskich zapewnia uzy-
skanie oczekiwanej jakości i estetyki 
malowanej powierzchni detalu.

 Obniżenie kosztów poprzez wydłużenie 
czasu suszenia i obniżenie temperatury 
suszenia farby. Jest to bez wątpienia 
większy wydatek w momencie zakupu, 
jednakże w trakcie eksploatacji insta-
lacji pozwala na zaoszczędzenie ener-
gii cieplnej, jak też zmniejszenie buforu 
schładzania detali, a tym samym kosztu 
przenośnika podwieszonego.

 Stosowanie aplikacji do natrysku farby 
z wykorzystaniem zestawu do natrysku 
w polu elektrostatycznym. Pozwala to na 
zmniejszenie zużycia farby i zmniejszenie 
kosztów zakupu materiałów filtrujących 
do kabiny lakierniczej. Ma to szczególne 
uzasadnienie przy malowaniu drobnych 
detali i detali o dużej perforacji (siatki, 
kratki). Aplikacje te można stosować 
równolegle z pistoletami AIR COAT na 
jednym stanowisku malarskim.

– Optymalizacja to oczywiście nie 
tylko ograniczanie kosztów, ale rów-
nież zwiększenie wydajności. Jakie 
rozwiązania mogą pomóc w realiza-
cji tych zamierzeń? 

– Optymalizacja procesu to oczywiście: 
stosowanie farb wodorozcieńczalnych, ze-
stawy do elektrostatycznego natrysku farby, 
zwiększenie recyrkulacji powietrza w obsza-
rze suszarki farby, obniżenie temperatury 
oraz wydłużenie czasu pobytu w suszarce, 
stosowanie zawieszek technologicznych, 
które umożliwiają wysokie wypełnienie 
przestrzeni przeznaczonej dla zawieszania 
detali (wysoki współczynnik wypełnienie 
„koperty detalu”). 
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– Czy pełna automatyzacja procesu 
lakierowania jest dostępna również 
dla ciężkich i dużych detali żeliw-
nych?

– Automatyzacja procesu jest możliwa. 
Rozpatrzyć należy tylko sposób zanurzania 
detalu w wannie:

 obniżanie detalu w obszarze wanny 
z wykorzystaniem windy jako zespo-
łu przenośnika podwieszonego (detal 
opuszcza się wraz z elementem toru 
podwójnego – jego dolna część).

 obniżanie detalu z wykorzystaniem (po-
chylanie) przenośnika jednotorowego

 wanna z farbą unoszona do góry. Detal 
wisi na przenośniku podwieszonym nad 
wanną, a wanna jest podnoszona do 
góry, co powoduje zanurzenie detalu 
w farbie.

 obniżanie detali z wykorzystaniem portali 
w systemie przenośnika dwutorowego 
P&F. 
Wszystkie wymienione sposoby są rozpa-

trywane przy omawianiu koncepcji instalacji 
i wybierane jest rozwiązanie optymalne 
z uwzględnieniem różnorodności i wydaj-
ności instalacji.

– Powłoka dekoracyjna jest niezwy-
kle ważna również w przypadku wy-
robów wykonanych z żeliwa. Na co 
szczególnie trzeba zwrócić uwagę, 
aby uzyskać wysoką jakość powłoki 
bez wad aplikacyjnych?

– Odlewy muszą być bez wad. Wszelkie 
pory i pęknięcia są trudne do naprawienia. 
Wymagają oddzielnych działań korygujących 
i akceptacji służb kontroli jakości. Przygo-

towanie powierzchni poprzez śrutowanie 
w sposób łatwy odkrywa większość wad 
odlewu. Zarówno procesy przygotowania 
powierzchni detali wykonanych z żeliwa, 
jak i metody pokrywania powierzchni oraz 
rodzaje wykorzystywanych farb są ciągle 
udoskonalane. Firma ADAL przy projekto-
waniu instalacji wykorzystuje najnowsze 
zdobycze technologii w tej dziedzinie oraz 
najbardziej innowacyjną myśl techniczną.   

Rozmawiał 

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