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Firma Adal, dotychczas znana na rynku z realizacji instalacji do ma-
lowania proszkowego i ciekłego, w roku 2017 udanie otworzyła 
nowy rozdział w historii swojej działalności.

Dla czołowego producenta szerokiego asortymentu wózków 
skle powych z Francji dostarczyła kompleksową linię technologiczną 
do cyn kowa nia, pokrywania lakierem ciekłym i malowania prosz-
kowego wóz ków i koszy. Firma Adal była producentem wszystkich 
urzą dzeń technologicznych. Odpowiadała także w całości za montaż 
i uruchomienie instalacji.

Dostarczone urządzenia spełniają restrykcyjne francuskie wy-
magania środowiskowe zarówno w zakresie emisji do atmosfery jak 
i zrzu canych ścieków technologicznych.

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii zapewnia 
optymalne wykorzystanie energii i wysoką wydajność, co przekłada 
się na podniesienie konkurencyjności  gotowego produktu.

Cynkowanie galwaniczne
W oparciu o proces technologiczny zaproponowany przez firmę 
MacDermid dostarczono instalację składającą się z 29 wanien pro-
cesowych, w tym wanna cynkowania o pojemności 185 m3 cynku 
słabokwaśnego. 

 Przepływ detali przez wanny zrealizowany został na bazie jed-
notorowego przenośnika obiegowego o prędkości nominalnej 2 m/
min. (z możliwością zwiększenia do 3 m/min. dla niektórych typów 
detali). Pozwoliło to na uzyskanie wydajności na poziomie 200 m2/h 
cynkowanej powierzchni. 

Linia cynkowania została wyposażona we wszystkie niezbędne 
urządzenia, z których najważniejsze to:
- przepływowy neutralizator ścieków wraz ze zbiornikami maga-

zynowymi o łącznej objętości 210 m3;
- układ oczyszczania powietrza wyrzucanego oparty o dwa skrubery 

i trzy separatory lamelowe;
- stacja uzdatniania wody sieciowej i głębinowej;

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Multi-procesowa instalacja 
dla kompleksowego powlekania  
powierzchni wózków 
ADAL jest jednym z czołowych producentów w Europie Środ
kowej urządzeń i instalacji mających zastosowanie w inżynie
rii powierzchni, specjalnej aparatury procesowej, systemów 
transportu technologicznego oraz urządzeń do montażu węży 
wysokociśnieniowych. Realizuje też projekty automatyzacji 
i modernizacji linii produkcyjnych z wy korzystaniem najno
wocześniejszej techniki, dla najtrudniejszych zadań techno
logicznych i spełnienia najwyższych wymagań jakościowych.

Od 1981 roku dostarcza specjalistyczne urządzenia i linie tech
nologiczne do chemicznego przygotowania powie rz chni, ma
lo wania farbami mokrymi i proszkowymi, suszenia i utwar
dzania powłok malarskich dla wszystkich gałęzi przemysłu.
Dzięki stałemu rozwijaniu techniki i technologii oraz konse
kwentnemu dostosowywaniu firmy do wymagań rynku oraz 
norm technicznych i jakościowych, gwarantuje standard pro
duktów i usług odpowiadający potrzebom klientów.
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Malowanie farbami ciekłymi 
W celu zwiększenia odporności korozyjnej i mechanicznej, ok. 80% 
ocynkowanego asortymentu poddawane jest w kolejnym zabiegu 
technologicznym malowaniu lakierem bezbarwnym. Nanoszenie 
lakieru odbywa się przez zanurzenie w wannie wypełnionej lakie-
rem, dostarczanym przez firmę Coventya.

Po wyjeździe z wanny malowania i zintegrowanej z nią strefy 
ociekowej, detale trafiają do syfonowej suszarki gazowej, gdzie la-
kier ulega utwardzeniu w zadanej temperaturze i czasie. Przepływ 
materiału realizowany jest przez przenośnik obiegowy o prędkości 
regulo wanej w zakresie 1–3 m/min.

Podobnie jak galwanizernia, linia lakiernicza została wyposażona 
we wszystkie niezbędne do prawidłowego działania komponenty 
i podzespoły.

- układ prądowy składający się z 8 prostowników (w tym 5 chłodzo-
nych wodą);

- automatyczny system dozowania preparatów chemicznych wraz 
z systemem archiwizacji zużycia chemii;

- układ produkcji gorącej wody technologicznej oparty o dwa kotły 
gazowe pracujące w kaskadzie;

- system sterowania w oparciu o PLC Siemens, z funkcją archiwizacji 
danych procesowych, wymianą danych z systemem ERP, zdalnym 
dostępem i śledzeniem przepływu materiału.

Malowanie farbami proszkowymi
Ostatnim zabiegiem technologicznym jest naniesienie na pola kie-
rowany detal farby proszkowej. Warstwa te pełni również funkcję 
dekoracyjną ze względu na możliwość uzyskania dowolnego kolo-
ru. Zastosowanie automatycznego gniazda malowania proszkowe-
go z kabiną wykonaną z PCV oraz odzyskiem proszku na cyklonie 
i automatycznymi pistoletami zainstalowanymi na manipulatorach 
umożliwia szybkie przezbrojenie urządzenia i malowanie detali na 
dowolny, wybrany przez klienta kolor bez straty czasu. Automatyza-
cja malowania to także duża wydajność procesu oraz oszczędność 
w zakresie kosztów pracy. 

Pomalowane w kabinie detale trafiają do syfonowego pieca poli-
me ryzacji, gdzie farba proszkowa poddawana jest procesowi poli-
me ryzacji. Również w tej linii zastosowano przenośnik obiegowy 
z regulacją prędkości do 3 m/min.

Łączny obszar zajmowany przez instalację to ok. 2500 m2.

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem insta-
lacji w dzia łaniu zapraszamy do obejrzenia filmu 
opublikowanego na kanale Adal Polska serwisu 
YouTube:
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