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Wiodący austriacki producent zewnętrznych zasłon przeciwsłonecznych produkuje żaluzje, okiennice i moskitiery, wszystkie pokryte ochronną
warstwą powłoki proszkowej, niezbędną w celu uzyskania optymalnej jakości produktów. Jednak w trakcie procesu powlekania, wieszaki
transportowe są nieuchronnie pokrywane warstwą lakieru, którą trzeba usunąć w celu utrzymania doskonałej jakości produktu podczas
kolejnych operacji powlekania.

WYZWANIE:
Przed wdrożeniem lokalnego systemu, wieszaki były czyszczone przez firmę zewnętrzną. Czasochłonny proces transportowania wieszaków do
zakładu zajmującego się czyszczeniem i z powrotem oznaczał, że czyszczenie mogło odbywać się tylko raz w tygodniu, a pomiędzy kolejnymi
czyszczeniami mógł ponownie gromadzić się lakier, powodując spadek jakości.
Niedawno firma zainstalowała nowy lokalny system do usuwania lakieru, którego celem jest zastąpienie poprzedniego, nieefektywnego
rozwiązania. Stary system opierał się na standardowej pompie ze standardowym silnikiem, co skutkowało niestabilną pracą oraz wyciekami
toksycznego kwasu z komory cieczy barierowej, jako że zarówno przewód ciśnieniowy z pompy dozującej, jak i uszczelnienie wału przeciekały.
To rozwiązanie, jak i kwestia utylizacji wody, musiały zostać w nowym systemie poprawione. Ciecze zanieczyszczone usuniętym lakierem trzeba
regularnie utylizować, co pociąga za sobą duże koszty. Alternatywą jest oczyszczenie ich w stopniu umożliwiającym ich ponowne wykorzystanie.
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Znaki towarowe zawarte w tym materiale, w tym między innymi nazwa i logotyp Grundfos oraz hasło „be think innovate”,
są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Grundfos. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 Grundfos Holding A/S, wszelkie prawa zastrzeżone.

REZULTAT:
Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, nowy system przyczynił się do usprawnienia pracy i poprawy stabilności procesu, a także do
ograniczenia przestojów i zwiększenia wydajności. Nowy, wysoce wydajny system może wyczyścić do 200 wieszaków jednocześnie
w ramach trwającego półtorej godziny cyklu usuwania lakieru. Oznacza to, że wieszaki można teraz czyścić po każdej kolejnej
operacji powlekania w celu zapewnienia optymalnej jakości produktu. Dzięki kilkukrotnemu zwrotowi z inwestycji, wdrożenie
dostosowanego do potrzeb klienta systemu usuwania lakieru przełożyło się na konkretne korzyści finansowe.

ROZWIĄZANIE:
Nowy system bazuje na pompie Grundfos CRNE z podwójnym
uszczelnieniem wału, zapewniającym bezwyciekową pracę, oraz
silniku MGE zapewniającym płynną pracę. Nowy przewód
ciśnieniowy wykonany jest z materiału odpornego na działanie
substancji toksycznych, dzięki czemu system może teraz korzystać
z toksycznych środków czyszczących.
Aby wydłużyć czas eksploatacji płynów czyszczących i płuczących,
stary lakier jest stale oddzielany przez specjalnie opracowany
pasywny filtr, z którego lepka mieszanka trafia bezpośrednio do
plastikowych beczek ułatwiających utylizację. Następnie do
odfiltrowanej wody dozowany jest jeszcze automatycznie środek
do usuwania lakieru. Dzięki tym procesom woda nadaje się do
ponownego wykorzystania.
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W efekcie, okres pomiędzy kolejnymi wymianami wody
w systemie wydłużył się do kilku miesięcy. Uzyskano duże
oszczędności wody, znaczące ograniczenie przestojów związanych z
jej wymianą, a w konsekwencji korzyści finansowe i środowiskowe.
Zapewnienie bezpieczeństwa dla środowiska było jednym z priorytetów podczas projektowania nowego systemu. Z tego powodu
oddzielanie lakieru odbywa się w obudowie ochronnej, a wysoce
wydajne pompy Grundfos są wyposażone w podwójne uszczelnienia
mechaniczne pokryte specjalnym materiałem Kalrez i oddzielone
komorą trwale wypełnioną wodą uszczelniającą. Taka konstrukcja
zapobiega wydostaniu się środka do usuwania lakieru w przypadku
wycieku. Ponadto środek czyszczący jest usuwany ze zbiornika do
jego przechowywania automatycznie rurociągiem, dzięki czemu
wyeliminowano kontakt pracowników z chemikaliami.

