
F
irma Adal współpracuje z Nord już 
od prawie 10 lat. W roku 2007 do-
starczyła pierwszą malarnię moto-
reduktorów farbami ciekłymi. Insta-

lacja zaprojektowana została w kompletacji: 
kabina malowania z filtracją suchą, centrala 
wentylacyjna z rekuperacją i nagrzewnicą 
wodną, suszarka farby z nagrzewnicą wodną, 
przenośnik podwieszony typu Power&Free 
oraz system sterowania. Malarnia obsługuje 
detale o maksymalnych gabarytach L x B x H 
= 1000 x 500 x 500 mm i wadze do 400 kg. 
Wydajność instalacji zaplanowana została na 
poziomie 200 szt. detali na zmianę.

Kolejną malarnię dla tego inwestora Adal 
oddał do użytku w 2014 roku. Tym razem 
malarnia powstała dla oddziału szwedz-
kiego, zlokalizowanego w Upplands Väsby. 
Kompletacja i funkcjonalność tej malarni 
została opracowana na bazie doświadczeń 
z eksploatacji malarni w Nowej Soli. Kabina 
i suszarka mają taką samą funkcjonalność. 
System przenośnika typu Power&Free został 
zmodernizowany oraz doposażony w dodat-
kowe funkcje sterowania przepływem detali. 
W kabinie malarskiej zastosowano nowocze-
sny, wysoko wydajny system filtracji oparty 
na kartonowych filtrach pudełkowych. Filtry 
te charakteryzują się zdolnością absorpcji do 
100 kg farby na 1 m kw. powierzchni filtra-
cyjnej i separacją na poziomie 97%. Detale 
malowane są farbami dwukomponentowymi 

Lakiernia z unikalnym 
systemem przepływu detali
Najnowsze rozwiązania Adal dla malowania reduktorów 
zrealizowane w firmie Nord

Firma Nord jest jednym ze światowych liderów w branży producentów napędów – zarówno 
urządzeń mechanicznych, jak i elektronicznych. Asortyment obejmuje motoreduktory, 
przekładnie przemysłowe, przetwornice częstotliwości, soft-starty i zdecentralizowane 
sterowanie napędem. Grupa posiada wiele zakładów produkcyjnych na całym świecie, główna 
siedziba zlokalizowana jest w Bargteheide (Niemcy). W Polsce główny oddział dystrybucyjny 
mieści się w Wieliczce, natomiast nowoczesny zakład produkcyjny umiejscowiony jest w Nowej 
Soli. Oprócz tego, firma posiada ciągle rozwijającą się sieć biur techniczno-handlowych.

na bazie rozpuszczalników, więc wszystkie 
urządzenia spełniają wymogi przepisów ATEX.

Ostatnią realizacją, oddaną do użytku 
w 2015 roku, jest nowoczesna linia malowania 
farbami ciekłymi zlokalizowana w rozbudowa-
nym zakładzie w Nowej Soli. W porównaniu 
do już działającej malarni instalacja oferuje 
ponad dwukrotnie większą wydajność pracy, 
możliwość malowania wielokrotnego i popraw-
kowego, kontrolę bieżącą wyrobów i dynamicz-
ne sterowanie przepływem zawieszek (detali) 
w systemie. Efekt ten osiągnięto poprzez 
zainstalowanie dwóch kabin malarskich (jedna 

do kolorów standardowych, druga do kolorów 
niestandardowych i warstwy podkładowej) 
oraz proporcjonalnym powiększeniu komory 
suszarki, obsługującej obie kabiny. 

W porównaniu do poprzednich instalacji 
powiększono także maksymalne wymiary 
obrabianych detali (L x B x H = 1000 x 700 
x 700).

Główny nacisk przy projektowaniu ma-
larni został położony na zaimplementowanie 
skomplikowanego systemu przepływu detali. 

Każdy motoreduktor jest skanowany 
w strefie załadunku i wprowadzany do sys-

Nord Polska 2: Rozładunek pomalowanych motoreduktorów.
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za tym idzie, na optymalizację pracy całej 
malarni i uniknięcie „niespodzianek” podczas 
uruchomienia instalacji.

W ciągu przenośnika przewidziano po trzy 
stanowiska załadunku i rozładunku oraz dwa 
stanowiska kontroli jakości. Wszystkie sta-
nowiska wyposażone są w panele operatora 
oraz czytniki kodów kreskowych. Ułatwia to 
pracę obsługi, automatyzując powtarzalne 
czynności wprowadzania danych dotyczą-
cych technologii obróbki detali. Jednocześnie 
w znaczącym stopniu eliminacji uległ czynnik 
błędu ludzkiego.

Obecnie Adal jest na etapie uzgodnień 
dotyczących relokacji malarni nr 1 do nowej 
lokalizacji. Zakres prac, oprócz przeniesienia 
instalcji, obejmuje wykonanie modernizacji 
urządzeń w celu zapewnienia współpracy 
obu malarni. Dodatkowo zostanie wykonana 
modyfikacja przenośnika umożliwiająca malo-
wanie detali o wymiarach do L x B x H = 1500 
x 700 x 700 i wadze do 700 kg.

Prace te przewidziane są na pierwszą 
połowę 2015 roku.                                     

temu sterowania malarni. Na podstawie kodu 
kreskowego określana jest marszruta detalu 
z uwzględnieniem ilości i rodzaju kolejnych 
warstw, wyboru stanowiska kontroli jakości 
oraz rozładunku. Dane procesowe są gro-
madzone oraz przesyłane do zakładowego 
systemu zarządzania produkcją. Umożliwia 
to łatwe i automatyczne śledzenie wszystkich 
parametrów procesowych oraz odtworzenie 
historii każdego malowanego detalu.

Szczegółowe dopracowanie skomplikowa-
nej koncepcji przepływu detali było możliwe 
dzięki zastosowaniu już na etapie projektowa-
nia specjalistycznego oprogramowania firmy 
Siemens – Plant Simulation. W oprogramo-
waniu tym Adal stworzył edytowalny model 
malarni wraz z przenośnikiem, a następnie 
przeprowadził analizę w czasie rzeczywi-
stym poszczególnych planów przejazdu detalu 
przekazanych przez firmę Nord. W efekcie 
już na etapie przedstawienia koncepcji firma 
była w stanie zaprezentować inwestorowi 
dokładny model działania malarni, z uwzględ-
nieniem wszystkich wymogów dotyczących 
sterowania przejazdem każdego detalu do 
poszczególnych zabiegów technologicznych. 
Wykonana symulacja pozwoliła na określenie 
newralgicznych punktów w systemie, a co 

Nord Szwecja: Rozładunek pomalowanych motoreduktorów.

Nord Polska 2: Obszar kontroli jakości i rozładunku.

Kabina malarska z filtracją suchą.

Nord Polska 2: Symulacja pracy malarni.

Nord Polska 2: Wizualizacja systemu wentylacji.

Nord Szwecja: Załadunek motoreduktorów na przenośnik.

Nord Polska 1: Kabina malowania z centralą wentylacyjną.

37

Nr 2 (94) 2015 marzec-kwiecień

LAKIEROWANIE CIEKŁE


