W wyniku realizacji projektu: „Wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii drogą
zwiększenia konkurencyjności” w ramach działania 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim
potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Yawal S.A. wprowadziła do oferty dwa
innowacyjne wyroby:

Profile malowane dyskami OFB
Profile aluminiowe z powłokami lakierniczymi wykonanymi w pionowej lakierni proszkowej
charakteryzują się wysoką dokładnością wykonania powłoki i powtarzalnością barw.
Wprowadzenie technologii natrysku w pionowej lakierni proszkowej, systemu transportu
powodującego kilkakrotnie obracanie się profilu wszystkimi powierzchniami do urządzenia
aplikującego proszek oraz zastosowanie urządzenia dyskowego powoduje wyższą dokładność
i jakość wymalowania co zdecydowanie ogranicza powstanie efektu klatki Faradaya i wpływa
na eliminowanie braków związanych z niedomalowaniem profili.
Lakierowanie profili odbywa się w malarni proszkowej profili aluminiowych o pionowym
sposobie zawieszania i transportu.
Poziom techniczny wyposażenia i zastosowane technologie są najnowocześniejszymi w
branży lakiernictwa proszkowego.
Linia umożliwia lakierowanie profili o długości do 7500 mm i o maksymalnym przekroju
wpisanym w prostokąt o wymiarach 120 x 250 mm.

W skład linii wchodzą następujące
urządzenia i stanowiska technologiczne:




Rys. 1. Przejście profili z pozycji poziomej w
pionową w strefie zawieszania profili.
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Sekwencja procesów jest następująca:
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Rys. 2. Tunel obróbki chemicznej profili

Była to pierwsza w Polsce instalacja
natryskowa, której zastosowane zostały
preparaty bezchromowe.

Decyzja o zastosowaniu tego rodzaju preparatów wynika z następujących przesłanek:




wzrostu proekologicznej świadomości odbiorców usług lakierowania i wprost, żądaniu
dostaw profili wytworzonych w warunkach przyjaznych środowisku naturalnemu –
coraz częściej jest to jednym z głównych warunków podjęcia współpracy,
wymaganiami odpowiednich Dyrektyw Unii Europejskiej zmierzających do
stopniowego ograniczenia a następnie wyeliminowania preparatów zawierających
chrom w procesach obróbki chemicznej aluminium,

Profile po zakończeniu obróbki chemicznej przekazywane są do suszarki. Wysuszone profile
przenośnik transportowy przesyła do kabiny lakierniczej. Aplikacja proszku odbywa się w
automatycznej kabinie, w której w miejsce pistoletów elektrostatycznych zastosowano dyski

OFB4, których budowa i zasada działania chronione są światowymi patentami udzielonymi
dostawcy linii – TRASMETAL (Włochy). Dodatkowo, ukształtowana w kabinie trasa
transportera w kształcie podwójnej omegi, zapewnia odpowiednie ustawianie się każdego
fragmentu malowanego profilu w stosunku do dysku. Efektem tego rozwiązania jest jednolita
jakość i grubości na całym obwodzie malowanego profilu.
W stosunku do procesu malowania poziomego zastosowane w YAWAL S.A. rozwiązania
daje rozrzut grubości powłoki lakierniczej wahający się w granicach 5–10 µm podczas gdy w
lakierowaniu poziomym rozrzut ten może wynosić kilkadziesiąt µm.
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Rys. 3. Wejście i wyjście profili z pieca
polimeryzacyjnego
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Rys. 4. Stanowisko rozładunku profili – przejście
profili z pozycji pionowej w poziomą.

Profile o zwiększonej odporności na korozję
Profile aluminiowe z powłokami malarskimi poddane wcześniejszej obróbce chemicznej z
wykorzystaniem konwersyjnych chromowych lub bezchromowych powłok mogą być
stosowane w średnio agresywnych środowiskach atmosferycznych. Ograniczenie to jest
związane ze zjawiskiem korozji nitkowej. Zapobieżenie temu zjawisku jest możliwe dwoma
metodami:
- przez zastosowanie bardzo drogich, różnorodnych systemów farb proszkowych (np.
dwukrotne malowanie farbą podkładową a następnie farbą nawierzchniową) albo,
- poprzez zabezpieczenie powłok konwersyjnych powłokami tlenkowymi, wytwarzanymi w
specjalnym procesie preanodowania.
Na odporność lakierniczych powłok proszkowych istotny wpływ mają między innymi:
•
rodzaj stopu, jego czystość i brak w składzie pierwiastków, które mogą tworzyć
ogniska korozyjne, w tym galwaniczne ,
•
czystość powierzchni detali podlegających malowaniu
zabezpieczającej (konwersyjnej lub pseudo-konwersyjnej),

i
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•
jakość powłoki proszkowej (jakość farby, grubość powłoki, warunki aplikacji powłok,
temperatura polimeryzacji, dokładność pokrycia wszystkich elementów profili).
Obrobione prawidłowo powierzchnie z ww. powłokami zabezpieczającymi i prawidłowo
naniesione powłoki lakiernicze pozwalają na uzyskanie wyrobów spełniających wymagania w
zakresie odporności na korozję w środowiskach o korozyjności atmosfery C1 - C3 wg PN-EN
ISO 12944-2:2001. Podkreślić należy, iż w warunkach klimatu nadmorskiego lub
szczególnych warunkach użytkowania (baseny kąpielowe, pomieszczenia mokre itp.)
uzyskiwane w produkcji klasy C1 – C3 są niewystarczające, natomiast stawiane są
wymagania odpowiadające klasie C4.
Wykonanie profili aluminiowych z powłokami malarskimi o klasie odporności C4 tj. bardzo
wysokiej odporności na korozję umożliwia ich zastosowanie w środowiskach o silnej
agresywności korozyjnej.
Podjęte działania techniczno-technologiczne potwierdzone pozytywnymi rezultatami badań,
pozwoliły Yawal S.A. jako pierwszemu producentowi architektonicznych systemów
budowlanych na rynku krajowym, na zaoferowanie nowego wyrobu do zastosowania w
środowiskach o najwyższej agresywności korozyjnej.

