
S pecjalną (poprzez wymóg dużej uni-
wersalności i elastyczności) grupę 
malarni stanowią malarnie usługo-

we. Przykładowo, jedna z uruchomionych 
przez firmę ADAL malarni została przystoso-
wana do malowania trzech grup szerokości 
detali oraz dwóch grup z różnym czasem wy-
grzewania w piecu. Malarnia dostosowana 

Nowoczesne i bezpieczne linie technologiczne 
spełniające wymagania klienta z zachowaniem 
najwyższych standardów jakościowych

Malarnia pod kontrolą  
– dynamiczne sterowanie produkcją

ADAL Sp. z o.o. W obecnych czasach nie sztuką jest zbudować automatyczną malarnię, 
sztuką jest zbudować malarnię spełniającą wszystkie oczekiwania klienta 
oraz wymagania przepisów przede wszystkim związanych z bezpieczeństwem 
i jakością. Malarnia zazwyczaj składa się z wielu obszarów technologicznych, 
z których główne to: transport technologiczny, przygotowanie powierzchni 
(chemiczne i/lub mechaniczne), pokrywanie powierzchni detalu (malowanie 
proszkowe i/lub mokre), obróbka cieplna w piecach. 

do obróbki kilku rodzajów materiałów (stal 
czarna, stal cynkowana, aluminium, żeliwo), 
dwa procesy przygotowania powierzchni 
(realizowane w 14-wannowej myjce za-
nurzeniowo-natryskowej), trzy techniki 
malowania (KTL, proszek, KTL+ proszek), 
mnogość kolorów malowania proszkowego, 
programy priorytetowe dla szybkich zleceń.

Koncepcja i symulacja

Opracowanie koncepcji nowej insta-
lacji czy rozbudowa istniejącej i uzyskanie 
zakładanych parametrów pracy wymaga 
nie tylko doświadczenia, ale też użycia 
specjalnych narzędzi. ADAL przygotowuje 
na swoje potrzeby, również na zlecenie 
zewnętrznych podmiotów, symulację dzia-
łania instalacji. Pozwala ona, przed ponie-
sieniem kosztów projektowania i budowy 
instalacji, na uzyskanie szczegółowej infor-
macji o osiągnięciu zakładanej wydajności, 
szybką identyfikację „wąskich gardeł”. 
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Dane z symulacji dają odpowiedzi na 
temat rzeczywistej wydajności projek-
towanej instalacji. Symulacja umożliwia 
pokazanie wpływu kolejności obrabianych 
zleceń na ogólną (np. dobową) wydaj-
ność instalacji. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku rozbudowanych instalacji 
umożliwiających wielowariantową pracę. 
Dane z symulacji mogą być bezpośrednio 
wykorzystane przez planistów klienta. 
Przekazywane informacje są gotowe do 
użycia oraz znaczenie przyspieszają proces 
uruchomienia malarni i osiągnięcia pełnej 
wydajności.

Powiązanie pracy instalacji z syste-
mem zarządzania produkcją u klienta, 
pobieranie danych do produkcji i zwrot 
szczegółowych danych dla poszczególnych 
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pakietów detali po procesie jest już stan-
dardem w Europie i na świecie. Nikogo 
nie dziwi współpraca działu IT klienta 
z automatykiem przygotowującym kod 
programu. Wszystkie urządzenia linii tech-
nologicznej „spina” system sterowania. 

Firma ADAL przez lata działalności 
wypracowała dużo własnych rozwiązań 
do obsługi i kontroli pracy malarni. Są to 
przede wszystkim elementy związane 
z transportem, kodowaniem i śledzeniem 
materiałów.

Dynamiczne 
harmonogramowanie 
pracy portali

Na szczególną uwagę zasługuje jedno 
z ostatnich osiągnięć działu elektrycz-
nego i automatyki firmy ADAL – system 
dynamicznego harmonogramowania pra-
cy automatycznych portali (EN Dynamic 
hoist scheduling system). Automatyczne 
portale są urządzeniami używanymi do 
przenoszenia detali w procesie wanno-
wym przygotowania powierzchni. Cała 
trudność w stworzeniu harmonogramu 
pracy portali polega na tym, żeby skrócić 
maksymalnie czas taktu instalacji zacho-
wując jednocześnie parametry procesowe, 
szczególnie ważne w produkcji dla branży 
automotive. Przygotowanie jednego pro-
gramu ręcznie dla 19 wanien i 4 portali 
z dokładnością zachowania czasów pro-
cesowych oraz utrzymaniem czasu taktu 
jest wykonalne. W przypadku 4 programów 

jest to zadanie dużo trudniejsze. Dodatko-
wo utworzenie programów przejściowych 
między poszczególnymi programami staje 
się już zadaniem bardzo pracochłonnym. 
ADAL opracował oprogramowanie wy-
konujące harmonogramy pracy automa-
tycznie. Oprogramowanie to umożliwia 
także automatyczną zmianę programów 
w sterowniku PLC kontrolującym pracę 
instalacji. Bardzo ważna jest też możli-
wość rozbudowy ilości programów czy 
ich modyfikacji.

Dynamiczne sterowanie to jednak wię-
cej zalet. Możliwa jest automatyczna reak-
cja systemu sterowania na zakłócenia z li-
nii, optymalizacja wyboru programów pod 
kątem kolejki detali na wejściu do procesu 
czy utworzenie nowego harmonogramu 
dla detali, które zostały wprowadzone 
do planu produkcji (z nowym programem 
zdefiniowanym przez technologa). Funk-
cjonalność tą mamy nadzieję uruchomić 
w najbliższym czasie u kolejnego naszego 
klienta. 

Bezpieczeństwo

Mimo dużego stopnia automatyzacji, 
nadzór nad pracą instalacji wymaga rów-
nież obecności człowieka, m.in. do obsługi 
i kontroli pracy poszczególnych gniazd 
technologicznych, np. kilka razy dziennie 
laborant musi pobrać próbki bezpośred-
nio z wanien procesowych, nad którymi 
pracują automatyczne portale, operator 
musi sprawdzić jakość automatycznego 

70 Ogólnopolski Katalog Rynku Obróbki Powierzchni 2018/2019
L A K I E R O W A N I E  C I E K Ł E

papore
Pisanie tekstu
Mata bezpieczeństwa

papore
Pisanie tekstu
Wygrodzenie obszaru zamkniętego



ADAL jest jednym z czołowych 
producentów w Europie Środ-
kowej urządzeń i instalacji 
mających zastosowanie w inży-
nierii powierzchni, specjalnej 
aparatury procesowej, systemów 
transportu technologicznego 
oraz urządzeń do montażu węży 
wysokociśnieniowych. Reali-
zuje też projekty automatyzacji 
i modernizacji linii produk-
cyjnych z wykorzystaniem 
najnowocześniejszej techniki, 
dla najtrudniejszych zadań 
technologicznych i spełnienia 
najwyższych wymagań jakościo-
wych. Od 1981 roku dostarcza 
specjalistyczne urządzenia i linie 
technologiczne do chemicznego 
przygotowania powierzchni, 
malowania farbami mokrymi 
i proszkowymi, suszenia i utwar-
dzania powłok malarskich dla 
wszystkich gałęzi przemysłu. 
Dzięki stałemu rozwijaniu tech-
niki i technologii oraz konse-
kwentnemu dostosowywaniu 
firmy do wymagań rynku oraz 
norm technicznych i jakościo-
wych, gwarantuje standard 
produktów i usług odpowiadają-
cy potrzebom klientów.

O firmie czyszczenia kabiny proszkowej w proce-
durze zmiany koloru proszku (np. auto-
matycznie opuszczany dach czyści ścianki 
kabiny). 

Są to sytuacje bardzo niebezpieczne. 
Zarazem nie jest możliwe zatrzymanie 
procesu na zbyt długo z powodu „psucia” 
malowanych detali.

System sterowania

Sterowanie dużej automatycznej 
malarni opiera się zazwyczaj na kilku 
sterownikach PLC, w tym sterownikach 
bezpieczeństwa. Poszczególne urządze-
nia są bardzo rozproszone na instalacji, 
tu bardzo dobrze sprawdza się technika 
decentralna zarówno dla standardowych 
urządzeń, jak i związanych z systemem 
bezpieczeństwa. 

ADAL stosuje zazwyczaj komunikację 
w sieci Profinet, która pozwala na podłą-
czenie, wraz ze standardowymi urządze-
niami (napędy, urządzenia pomiarowe, 
stopery, zwrotnice itp.) również urządzeń 
związanych z bezpieczeństwem. 

W zależności od wymaganej funkcji, 
stosuje się różne urządzenia wejściowe do 
systemu bezpieczeństwa: maty bezpieczeń-
stwa, krańcówki i rygle drzwiowe, bariery 
i bramki optyczne, wyłączniki linkowe, wy-
łączniki bezpieczeństwa. Wyjścia z systemu 
bezpieczeństwa służą przede wszystkim do 
zatrzymania napędów (przeważnie STO, 
SS1) i odłączenia sprężonego powietrza. 
Komunikacja z automatycznymi portalami 
odbywa się drogą radiową, przesyłany jest 
zarówno sygnał sterujący, jak i sygnały 
bezpieczne. Cała komunikacja odbywa się 
przy pomocy pojedynczych urządzeń, nie 
ma konieczności budowania osobnej struk-
tury dla sygnałów bezpiecznych. 

Technika decentralna ma wiele za-
let. Przede wszystkim pozwala na reduk-
cję okablowania, zmniejszenie kosztów 
związanych z montażem w stosunku do 
rozwiązań szafowych przy zachowaniu 
funkcjonalności tych rozwiązań.                  
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