
F
irma Adal od lat 
współpracuje z Pronar 
w zakresie doradztwa 
i realizacji instalacji do 

inżynierii powierzchni. Łącznie, 
do chwili obecnej, dostarczyła 
dla firmy Pronar 7 kompletnych 
instalacji technologicznych (w 
oparciu o technologię malo-
wania proszkowego, ciekłego, 
jak i kataforezy) oraz wykonała 
wiele modernizacji istniejących 
malarni. Pierwszą, zrealizowaną 
w roku 2007 inwestycją, była 
malarnia proszkowa w zakładzie 
w Strabli. Najnowszą, oddaną 
do użytku w 2015 roku, malar-

Kompletna instalacja
Kolejna malarnia Adal dla firmy Pronar

Marka Pronar jest od prawie 30 lat znana zarówno na rynku polskim, jak i światowym. Pronar 
jest jednym z wiodących producentów maszyn rolniczych, komunalnych i budowlanych. 
Ukierunkowanie działalności na ciągły rozwój oraz wdrażanie nowych produktów wymusza 
inwestycje zarówno w wysoko wykwalifikowaną kadrę, jak i zaplecze maszynowe.

nią jest kompletna instalacja 
do chemicznego przygotowa-
nia powierzchni i malowania 
proszkowego, zlokalizowana 
w zakładzie w Siemiatyczach. 
W tym zakładzie pracuje już, do-
starczona w 2011 roku, malarnia 
Adala do ciekłego lakierowania 
ciężkich detali wielkogabary-
towych (koperta obrabianego 
detalu L x B x H = 6 x 2,5 x 2,5m; 
ciężar maks. 1500 kg). 

Malarnia proszkowa w Sie-
miatyczach została zaprojekto-
wana do malowania detali o wy-
miarach L x B x H = 4 x 1,6 x 1,6 
i maksymalnej masie do 700 

kg. Przygotowanie powierzchni 
przed malowaniem realizowa-
ne jest w automatycznej myjce 
natryskowej w oparciu o pro-
ces fosforanowania żelazowe-
go (dwa zabiegi odtłuszczania 
z fosforanowaniem oraz dwa 
płukania). Suszenie po myciu 
odbywa się w suszarce konwek-
cyjnej z bezpośrednim grzaniem 
palnikiem gazowym. Zastoso-
wanie bezpośredniego systemu 
spalania obniża o ok. 20% koszt 
eksploatacji oraz upraszcza kon-
strukcję (brak wymiennika po-
wietrza zwiększa niezawodność 
urządzenia). 

Detale malowane są ręcz-
nie w zamkniętej kabinie wiel-
kogabarytowej. Dostarczone 
aplikacje proszkowe firmy Adal 
pozwalają na napylanie farby 
z wykorzystaniem zamiennie 
obu metod elektryzacji (Tribo 
i Korona). Cyfrowy sterownik au-
tomatycznie rozpoznaje rodzaj 
podłączonego pistoletu. 

Odzysk proszku odbywa się 
w układzie z cyklonem i filtrem 
końcowym. Wentylacja kabiny 
jest, zgodnie z wieloletnimi do-
świadczeniami konstruktorów 
Adala, w układzie poziomym. 
Kanały ssące zabudowane są 

Obszar załadunku i rozładunku detali.
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po obydwu stronach kabiny 
i podłączane do wentylacji na-
przemiennie, w zależności od 
tego, po której stronie pracują 
operatorzy.

Transport detali pomiędzy 
poszczególnymi gniazdami 
technologicznymi realizowany 
jest przy pomocy dwutorowego, 
automatycznego przenośnika 
Stop&Go. Na załadunku i roz-
ładunku zainstalowane zostały 
stacje wspomagania podwie-
szania i zdejmowania ciężkich 
detali. Dopełnieniem kompleta-
cji urządzeń jest piec polimery-
zacji z grzaniem pośrednim oraz 
porcjowa oczyszczalnia ścieków 
pracująca w trybie automatycz-
nym.

Praca malarni zarządzana 
jest przez panel operatora bę-
dący częścią systemu sterowa-
nia, który wyposażony został 
także w moduł zdalnego do-
stępu i możliwość archiwizacji 
parametrów pracy. Instalacja 
pracuje w takcie 8-12 minut, 
regulowanym w zależności od 
rodzaju obrabianych detali.

Docelowo wszystkie detale 
przed malowaniem proszkowym 
mają być śrutowane, dlatego 
już w trakcie końcowych prac 
uruchomieniowych Adal rozpo-
czął z inwestorem opracowanie 
koncepcji połączenia malarni 
proszkowej z nową śrutownicą 
automatyczną.

Zakres uzgodnionych prac 
obejmuje wykonanie przeno-
śnika w rejonie śrutownicy (dla 
detali o maks. gabarytach L x 
B x H = 12 x 2 x 3m i wadze do 
8000 kg). Śrutowane detale, 
przeznaczone do malowania 
proszkowego, będą automa-
tycznie przeładowywane na 
przenośnik malarni proszko-
wej. Realizacja tej inwestycji 
przewidziana jest na przełom 
roku 2015/2016.                

Aplikacje proszkowe oraz zbiornik proszku. Szafa zasilająco-sterująca z panelem operatora.

Wnętrze myjki natryskowej.

Gniazdo proszkowe.

Malowanie w kabinie proszkowej.

Stacja wspomagania załadunku i rozładunku.

Wyjazd z pieca i strefa chłodzenia.
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