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DATA I MIEJSCE SZKOLENIA: 

 

METODY SZKOLENIOWE: 

→ teoria (wykłady) 

→ dyskusja moderowana 

→ praktyka 
 

OPŁATY REJESTRACYJNE : 

→ 1199 zł ne�o/osoba (bez noclegu) – kolejna osoba z firmy 1099 zł ne�o 

→ 1349 zł ne�o/osoba (z noclegiem) – kolejna osoba z firmy 1249 zł ne�o 

(cena zawiera udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych  

konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch) 

 

Organizowane co miesiąc   

→  godz. 14:00 – 19:00 →  Sala konferencyjna   

→  godz. 8:30 – 17:00  →  38-400 Krosno, Ecoline, ul. Lotników 15 
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Przedstawiam naszą ofertę na praktyczny kurs malowania proszkowego.



: 

DZIEŃ 1

 

MODUŁ I - TEORIA: 

  14.00  –   14.10 – Przywitanie uczestników (Ecoline)  

    14.10  –   14.30 – Szkolenie BHP 

   15.00 –   16.30 – PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM : 

      wymagania środowiskowe, rodzaj malowanego materiału,  

      błędy podczas przygotowania powierzchni 

16.30  –   17.30 – APLIKACJA – NAKŁADANIE POWŁOK PROSZKOWYCH 

   pistolety ręczne i automatyczne, ustawienia,  

parametry malowania, efekt klatki faraday’a, 

 zawieszanie elementów, kabiny do malowania proszkowego,  

    rodzaje, wydajność farb proszkowych,  

najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje 

  17.30  –   18.30 – TERMOPOLIMERYZACJA - WYGRZEWANIE FARB 

      grubość materiału i jego pojemność cieplna 

  18.30  –   19.00 – KOLACJA 

 
Podczas szkolenia przewidziane przerwy, sumaryczny czas szkolenia 4 h 30'
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Sala konferencyjna

 

 

AGENDA
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DZIEŃ 2
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PLANOWANY 

CZAS

10 min

1,5 h

30 min

2,5 h

30 min

6.
30 min

Wady powłok

zanieczyszczenia stałe

kratery

cofanie się powłoki (rybie oczka – silikony)

rdza podłoża - rdza na stali, biała rdza na cynku i aluminium

20 min

30 min

LP.

1. Rozpoczęcie warsztatów - przywitanie uczestników

2.

oględziny części i omówienie ich funkcji

pomiary serwisowe (prąd, napięcie, uziemianie, wydajność)

wpływ wadliwych części na jakość powłoki

czyszczenie sprzętu po skończonej aplikacji

4. Pokaz malarni automatycznej

omówienie procesów i ich uwarunkowania

3. Praktyczne próby aplikacji

aplikacja na próbkach płaskich (dysza strumieniowa  

i dysza typ „grzybek” – wpływ na równomierność powłoki)

aplikacja farb na próbkach wgłębnych (zjawisko tzw. klatki Faradaya) 

optymalizacja powłok przy występowaniu tego zjawiska 

poprzez regulacje prądu, napięcia, ciśnienia i wydajności

wpływ parametrów prądowych na jakość powłoki, tj. zróżnicowane parametry 

i efekty z tego wynikające np. likwidacja tzw. skórki pomarańczy 

czy zjawiska „ramki” aplikacja farb strukturalnych i warunki otrzymania 

wymaganej jakości (wpływ grubości na efekt)

aplikacja na powierzchnie ocynkowane – problemy przy malowaniu 

paneli ogrodzeniowych

5. Pomiary powłok podczas malowania proszkowego

grubość powłok na stali (czujnik do podłoży ferromagnetycznych) - wzorcowanie

grubość powłok na aluminium (czujnik do podłoży nie magnetycznych) 

- wzorcowanie

przyczepność - na próbkach wygrzanych i niedostatecznie 

wygrzanych w piecu oraz na próbkach odtłuszczonych 

i niedostatecznie odtłuszczonych

twardość powłoki - metoda ołówkowa - zasada pomiaru

omówienie bardziej specjalistycznych pomiarów powłok proszkowych 

(koloru, połysku, twardości, elastyczności odporności na ścieranie, 

odporności na gorącą wodę, odporności na mgłę solną, 

na zmienne temperatury na wilgotność i inne

7. Malowanie „statuetek” Warsztatów Malowania Proszkowego

8. Sprawdzian nabytych wiadomości na szkoleniu teoretycznym i praktycznym

Omówienie wyników sprawdzianu

MODUŁ II  - PRAKTYKA: 

Podczas szkolenia przewidziane przerwy - 2 po 10 min. i przerwa obiadowa - czas 20 min. Sumaryczny czas szkolenia 7 h 20'

38 400 Krosno, Ecoline, ul. Lotników 15

Przygotowanie sprzętu aplikacyjnego do pracy 

(zestaw do malowania ręcznego GEMA typ. Optiflex 2)
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