
F
irma ASCO Numatics 
posiada ponad stu-
letnie doświadczenie 
w sterowaniu prze-

pływem mediów i pneumatyce 
siłowej. 

ASCO Numatics to global-
ny koncern posiadający zakład 
produkcyjny także na terenie 
Polski oraz lider na rynku pneu-
matyki siłowej oraz urządzeń do 
sterowania przepływem, który 
stawia na najwyższą jakość swo-
ich produktów oraz zadowolenie 
klientów. Ukierunkowanie dzia-
łalności na ciągły rozwój oraz 
wdrażanie nowych produktów 
wymusza inwestycje zarówno 
w wysoko wykwalifikowaną ka-
drę, jak i zaplecze maszynowe.

Zdefiniowane przez inwestora 
zadanie projektowe to komplet-
na linia do malowania katafo-
retycznego detali aluminiowych 
wykorzystywanych w przemyśle 
pneumatycznym, spełniająca 
surowe wymagania jakościowe. 
Wyzwaniami projektu były nastę-
pujące aspekty: 

 nowatorski system trans-
portu, 

 zapewnienie obrotu zawie-
szek z detalami na każdym 
etapie procesu, 

 kompaktowy rozmiar insta-
lacji 

 szeroki asortyment malo-
wanych detali. 

Kompaktowa instalacja 
dla różnorodnych detali
Lakiernia kataforetyczna firmy ADAL

Na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku firma ADAL uruchomiła w Łodzi w firmie 
ASCO Numatics linię do malowania kataforetycznego elementów aluminiowych. 

Urządzenia linii do malowa-
nia kataforetycznego zostały 
zaprojektowane tak, aby takt 
instalacji można było zrealizo-
wać w ciągu 12 minut. Linia 
malowania kataforetycznego 
działa w trybie automatycznym, 
z parametrami zadanymi przez 
operatora i nadzorowanymi przez 
system sterowania. 

Obszar zajmowany przez 
instalację to (L × B × H) 14,5 × 
5,5 × 4,6 m, umieszczono w nim 
10-strefową linię przygotowania 
powierzchni, na którą składają 
się wanny o pojemności 1 m3, 
4-strefowy agregat malowania 
kataforetycznego, stację odmu-
chu, zespół suszarek oraz sys-
tem transportu. Całość instalacji 
umieszczona jest na ramie zinte-
growanej z konstrukcją wsporczą 
transportu, przez co uzyskujemy 
łatwość utrzymania czystości, 
łatwość transportu oraz montażu 
poszczególnych podzespołów. 

Do transportu detali w obsza-
rze malarni zaprojektowano auto-
matyczny przenośnik portalowy. 
Detale do malowania dostarczane 
są do strefy załadunku, gdzie na 
stole z zaciskiem pneumatycz-
nym następuje manualny montaż 
elementów na zawieszki. Pakiet 
zawieszek (3 szt.) instalowany jest 
na trawers w strefie załadunku. 
Ze stanowiska załadunku przed 
myjką trawers transportowany 

jest automatycznie, z ustalonym 
czasem pobytu, przez poszcze-
gólne strefy przygotowania 
powierzchni oraz malowania 
kataforetycznego. Po procesie 
malowania, detale przechodzą 
przez stanowisko odmuchu w celu 
usunięcia nadmiaru ultrafiltratu. 
Następnie trawers wprowadzany 
jest do zespołu suszarek. Linia 
została wyposażona w dwie su-
szarki wannowe o temperaturze 
pracy 80°C oraz trzy suszarki 
o temperaturze pracy 180°C. 
W suszarce trawers przebywa 
przez określony czas potrzebny do 
całkowitego wysuszenia. Po wy-
suszeniu detali, trawers automa-
tycznie wystawiany jest z suszarki 
na stanowisko rozładunku i chło-
dzenia. Czas chłodzenia wynosi 5 
minut, następnie rozpoczyna się 

manualny rozładunek trawers. 
Detale z zawieszek zdejmowane 
są na stole z zaciskiem pneuma-
tycznym. 

Przygotowanie powierzchni 
realizowane jest metodą zanu-
rzeniową, składa się z 10-stre-
fowej obróbki wstępnej, w której 
wyróżniamy trzy strefy aktywne: 
odtłuszczanie oraz dwa alterna-
tywne procesy wytrawiania. Po-
między procesami aktywnymi 
znajdują się procesy płukania, 
które zostały zaprojektowane aby 
maksymalnie zminimalizować zu-
życie wody poprzez zastosowania 
systemu kaskad. Dodatkowym 
wymogiem inwestora było, aby 
każda z ostatnich płuczek pro-
cesu wytrawiania miała natrysk 
wodą demi w etapie wynurzania 
trawersy. 

Linia przygotowania powierzchni oraz agregat malowania elektroforetycznego.
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Ostanie płukanie przed pro-
cesem malowania zostało wzbo-
gacone środkiem zmniejszają-
cym napięcie powierzchniowe, 
aby ułatwić wypływ cieczy z za-
łamań oraz szczelin detalu, które 
podczas suszenia mogłoby być 
przyczyną wad powierzchni. Dla 
zintensyfikowania procesu tech-
nologicznego wszystkie wan-
ny przygotowania powierzchni 
oraz agregatu kataforetycznego 
zostały wyposażone w kolek-
tory mieszające, składające się 
z pomp cyrkulacyjnych oraz dysz 
strumieniowych zwielokrotniają-
cych strumień cieczy. 

W zależności od rodzaju my-
tych detali, operator wybiera od-
powiedni proces przygotowania 
powierzchni. W systemie stero-
wania predefiniowane zostały 
trzy programy mycia. Odpowied-
ni program wybiera operator na 
panelu sterującym, w zależności 
od rodzaju mytych detali. Detale 
na trawersach są automatycznie 
transportowane portalem po-
przez poszczególne obszary linii 
przygotowania powierzchni. Czas 
przebywania w poszczególnych 
wannach jest zgodny z tabelą 
procesową przygotowaną przez 
dostawcę technologii. 

Agregat malowania katafo-
retycznego składa się z wanny 
malowania EC oraz dwóch wanien 
płukania. Wanna elektroforezy 
wyposażona została w przelew, 
który oczyszcza lustro kąpieli 
z powstałej piany oraz zabrudzeń 
stałych. Proces mieszania reali-
zowany jest za pomocą zestawu 
dysz umieszczonych na dnie wan-
ny oraz w przelewie. Dysze mie-

szające zasilane są farbą z pom-
py układu chłodzenia i cyrkulacji. 
Aby nie nastąpiła sedymenta-
cja, a przez to degradacja, farba 
w wannie w sposób ciągły musi 
podlegać mieszaniu. Tempera-
tura farby w wannie regulowana 
jest automatycznie na podstawie 
odczytów czujnika temperatury. 
Chłodzenie realizowane jest przy 
pomocy płytowego wymiennika 
ciepła, zasilanego czynnikiem 
chłodniczym z agregatu chłod-
niczego. Farba podlega filtracji 
w zespole filtrów workowych oraz 
na membranach ultrafiltracyj-
nych. Płukanie odbywa się w tak 
zwanym ultrafiltracie, który po-
wstaje podczas filtracji farby na 
modułach membranowych – jest 
to oczyszczony roztwór rozpusz-
czalnika farby oraz wody demi-
neralizowanej. 

Kolejnym etapem procesu 
jest stanowisko odmuchu detali, 
które ma za zadanie strącanie 
nadmiaru płynu z pomalowanych 
detali przed procesem suszenia. 
Na stanowisko odmuchu składa 
się wentylator wysokociśnienio-
wy oraz regulowany system dysz 
nawiewnych. 

Zakres dostawy obejmował 
również system neutralizacji 
ścieków oraz stację przygoto-
wania wody procesowej. Neu-
tralizacja ścieków realizowana 
jest poprzez fizykochemiczną 
obróbkę ścieków. Woda proce-
sowa przygotowana jest poprzez 
proces odwróconej osmozy za-
pewniający wymagany poziom 
jakości wody.

Dopełnieniem instalacji jest 
zintegrowany system sterowa-
nia oparty na sterowniku PLC 
firmy Siemens. System wizu-
alizacji, oparty na oprogramo-
waniu Siemens WinCC, składa 
się z komputera z ekranem 27” 
oraz panelu dotykowego 15” serii 
Comfort. Na komputerze została 
zaimplementowana archiwizacja 
danych procesowych. Zapewnio-
ne zostało również stałe łącze 
do sterownika PLC i urządzeń 
peryferyjnych połączonych sie-
cią Profinet. Takie rozwiązanie 
zapewnia łatwość i efektywność 
pracy dla operatora, możliwość 
analizy przebiegu procesu oraz 
zarchiwizowanych danych przez 
kierownictwo firmy oraz szybką 
diagnostykę, konsultacje i usuwa-
nie awarii przez naszych inżynie-
rów za pomocą zdalnego łącza. 

Instalacja po przejściu testów 
technologicznych oraz dopełnieniu 
wszystkich wymogów formalnych 
została uruchomiona w trybie pro-
dukcyjnym we wrześniu 2015 r. 
i z sukcesem rozpoczęto realiza-
cję planów produkcyjnych.        

Agregat malowania kataforetycznego. 

Następnym krokiem jest 
utwardzenie powłoki, które jest 
realizowane w zespole suszarek 
wannowych. W celu minimalizacji 
strat ciepła, każde stanowisko 
zostało wyposażone w pokrywy 
automatycznie sterowane siłowni-
kami pneumatycznymi. Powietrze, 
krążąc w obiegu cyrkulacyjnym 
w komorze suszarki, przenosi cie-
pło do detali, podgrzewając je do 
zadanej temperatury. Polimeryza-
cja farby następuje w wyniku jej 
sieciowania w zadanej tempera-
turze przez określony czas.

Transport trawers realizo-
wany jest poprzez system trzech 
portali jednostronnego podparcia, 
który umożliwia obrót zawieszek 
podczas unoszenia oraz przejazdu. 
Detale umieszczane są na ob-
rotowych zawieszkach, których 
konstrukcja gwarantuje możliwość 
montażu bogatej gamy detali. 

Instalacja została wyposażo-
na w system wentylacji szczeli-
nowej zapewniający odpowiednie 
odprowadzenie oparów z kąpieli 
o podwyższonej temperaturze. 
Dodatkowo wentylowanym ob-
szarem jest zespół suszarek, nad 
którym znajduje się okap.

Stacja załadunku oraz rozładunku trawers.
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