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MALARNIA PROSZKOWA – specyfikacja 

1. Opis przedmiotu zamówienia

Linia  technologiczna  do  przygotowania  powierzchni  i  malowania proszkowego. 

Dostarczenie  linii  technologicznej  do  zamawiającego,  montaż  we  wskazanym  miejscu  i  jej
uruchomienie.  Dostarczenie  opisu  technologii  malowania  proszkowego.  Do  przygotowania  planu
rozmieszczenia  urządzeń należy wykorzystać załączony do zapytania rysunek  hali.  Dla określenia
wielkości roboczych urządzeń malarni należy wykorzystać załączone do zapytania rysunki techniczne
detali.

Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  malowania,  obsługi  i  bhp  pracy  w  malarni  proszkowej.
Określenie warunków które muszą zostać spełnione po stronie zamawiającego. 

2. Opis warunków technicznych

* Przygotowanie powierzchni 

Prowadzone  procesy:  odtłuszczenie  z  fosforanowaniem,  płukanie.  W  urządzeniu  proces
przygotowania powierzchni prowadzony jest manualnie.

Urządzenie powinno  być  wyposażone  w  dwa systemy (odtłuszczanie z fosforanowaniem i płukanie)
pracujące  w  obiegach zamkniętych bez możliwości mieszania się roztworów.  Zbiornik na chemię
izolowany  z  systemem  grzałek  utrzymujących  zadaną  temperaturę.W  urządzeniu  ma  być
zastosowana myjka ciśnieniowa która nanosi chemię pod wysokim ciśnieniem (co powinno poprawić
efekt czyszczenia). Urządzenie musi mieć możliwość mycia detalu obustronnego(bez jego obracania).
W urządzeniu musi być zastosowana instalacja oświetleniowa i wentylacyjna wyciągowa.  

*   Lakiernia proszkowa   

Ręczna  kabina  do  malowania  proszkowego z możliwością malowania długich płaskich detali oraz

konstrukcji  spawanych  i  możliwością  malowania  drugiej  strony  detalu  w  stosunku  do  okna

(malowanie drugiej  strony ma być  realizowane jednym pistoletem ewentualnie  przez dodatkowe

okno).  Kabina musi być wyposażona  w  blok  odzysku  farby,  zestaw do zmiany koloru. 

Kompletna aplikacja do malowania farbami proszkowymi, elektrostatyczna z możliwością pobierania

proszku bezpośrednio z opakowania fabrycznego.
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Gazowy piec do wygrzewania(suszenia) zasilany gazem propan butan.  Rodzaj zamknięcia komory

roboczej drzwi podwójne, uszczelnione uszczelką.  Piec ma być wyposażony w sześciotorowy system

transportu podwieszanego. 

System transportu podwieszanego - krzyżowy, podwieszany 6-torowy, max nośność 350kg/szynę.

- przewidywana powierzchnia pod malarnię proszkową - 25mb x 12mb

- przewidywana wydajność malarni to min. 1800 do ok.2200m2 miesięcznie.

3. Opis malowanych detali

Podstawowym  materiałem malowanym jest  stal  czarna  a  w  niewielkich  ilościach  aluminium.  Do
malowania używamy kolorów farb: RAL3003 – 85%, RAL9005 – 2%, RAL1028 połysk – 4%, RAL7047
połysk – 8%, RAL9003 połysk – 1%,

O  wielkości  urządzeń  zastosowanych  w  malarni  decydują  wymiary  elementów  malowanych.
Malowane detale zostały podzielone na cztery grupy:

1. detale drobne, których wymiar nie przekracza max długości 100cm i powierzchnia 0,5m²

2. detale płaskie wykonane z blach o grubości 1,5-2mm i powierzchni max 3m² (przykładowe

rys. detali: S60E10A-04-001, S36G260-02-055)

3. detale wykonane z profili zamkniętych o max długości 3,5m (przykładowe rys.

detali:TR20A00-39-100, VN18A00-01-000 )

4. konstrukcje spawane. (przykładowe rys. detali:OV20A00-01-001, S60E10A-02-001,

VN18A00-04-000, VN18A00-05-000, VN18A00-06-000)


