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Grubość powłoki 
lakierowej 

Ucho Van Gogha 
Eliminacje do finału

Błędne decyzje w 
czasie inwestycji

Naprawa lakiernicza 
małego wgniecenia 

krok po kroku

4 Konwencja 
Dilerów 

Samochodowych

Gąbki lakiernicze

Replika cadillaca 
z lat 20-tych

Wybór koloru 
pojazdu a charakter 

i temperament 
użytkownika

Naprawa profili 
zamkniętych

Naprawa karoserii 
z uszkodzonymi 

punktami 
kontrolnymi

Nieustanny rozwój przemysłu motory-
zacyjnego i stosowanie do produkcji sa-
mochodów coraz to nowocześniejszych 
komponentów, wymuszają na firmach 
produkujących materiały lakiernicze, 
wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań 
już na etapie projektowania nowych 
wyrobów. Do takich innowacyjnych 
produktów należy niewątpliwie wypro-
dukowana przez TROTON, nowoczesna 
szpachlówka AMBER.

Jest to wielofunkcyjna szpachlów-
ka poliestrowa, łącząca w sobie cechy 
bazowej szpachli lekkiej oraz szpachli 
wykończeniowej. Innowacyjna formuła 
powoduje niezwykłą łatwość jej użycia. 
Zwarta konsystencja szpachlówki ulega 
zmianie w trakcie mieszania składni-
ków. Masa szpachlowa uplastycznia się i 
bardzo łatwo poddaje nakładaniu i for-
mowaniu. W krótkim czasie mieszanka 
odpowietrza się, dając gładką, wolną od 
porów powierzchnię. Dodatkowo, do-
skonała tiksotropia produktu, pozwala 
na wyrównywanie nierówności również 
na powierzchniach pionowych.

Szpachlówka AMBER bardzo szybko 
się utwardza, co jest jej dodatkowym 
atutem. Mimo to należy do szpachló-
wek miękkich, łatwo poddających się 
obróbce ręcznej. Użycie w procesie 
produkcji wypełniaczy typu mikroku-
lek, ułatwia jej szlifowanie i zmniejsza 
zużycie papieru ściernego. Ponadto, 
naprawiana powierzchnia nie wymaga 
zastosowania szpachlówki wykończe-
niowej, co dodatkowo obniża koszty 
i skraca czas naprawy uszkodzonego 
elementu.

AMBER można nakładać na po-
wierzchnie różnego rodzaju: laminaty 
poliestrowe, powierzchnie stalowe, 
także ze stali ocynkowanej i alumi-
niowe oraz stare powłoki lakierowe i 
2-komponentowe podkłady akrylowe. 
Do każdego z wymienionych podłoży 
posiada dobrą przyczepność.

Produkt zawiera tylko 55 gramów 
substancji lotnych w jednym litrze 
mieszanki, co oznacza, że producent 
znacznie obniżył ilość styrenu w masie, 
mając na uwadze ogólne dobro użyt-
kownika. Tym samym AMBER spełnia 
wymogi dyrektywy Unii Europejskiej 
(2004/42/WE), która dla tej kategorii 
produktów (kat.B/2) podaje wartość 
graniczną udziału części lotnych na po-
ziomie 250 [g/l] produktu gotowego 
do użytku.

 
Więcej informacji na temat „bursz-

tynowej” szpachli Trotonu, znajdą 
Państwo w kolejnych numerach „La-
kiernika”, na stronie firmowej Trotonu 
www.troton.com.pl oraz u przedstawi-
cieli handlowych firmy.

Amber - bursztynowa szpachlówka Trotonu, 
przykładem innowacyjności w produkcji 

materiałów lakierniczych



st
r.4

m
ag

az
yn

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.5

Po raz kolejny powracamy do 
tematyki grubości powłoki lakiero-
wej. Niestety pomimo wielokrotnego 
poruszania tego tematu w prasie 
fachowej, wciąż pojawiają się nieja-
sności i nieporozumienia związane 
z jednym z najbardziej popularnych 
parametrem jakości lakieru samo-
chodowego.

Grubość jest parametrem powłoki 
lakierowej, o którym niezwykle często 
się dyskutuje. 

Niemal każdy pracownik lakierni 
czy salonu, zaangażowany w proces 
oceny powłoki lakierowej, styka się w 
swojej pracy z pytaniami o „grubość 
lakieru”. Najczęstszy zarzut, to stwier-
dzenie, że powłoka ma za dużą gru-
bość, czasem, że za małą. Wciąż poja-
wiają się wokół tego zagadnienia jakieś 
nieporozumienia, wręcz problemy.

Skąd wziął się taki problem? Może 
dostępność przyrządów, może łatwość 
wykonania pomiarów, może brak 
jednoznacznej interpretacji wyników 
pomiarów…? Niezrozumiałe są często 
przyczyny wykonywania pomiarów gru-
bości na pojeździe, który ma lakier bez 
defektów, jednorodny, z pełnym poły-
skiem, po prostu bez zastrzeżeń. 

Nie do końca chyba wiemy i dlate-
go tym bardziej trudno jest odpowiadać 
na rozmaite zastrzeżenia, dotyczące 
właśnie tego parametru.

Poruszając temat grubości powłoki 
lakierowej, popularnie zwanej „grubo-
ścią lakieru”, warto uzmysłowić sobie 
kilka istotnych informacji. 

Czym jest powłoka lakierowa?

Producenci samochodów, tworząc 
koncepcję pojazdów, tworzą również 
koncepcję powłoki lakierowej. Powłoka 
taka ma spełniać zadania ochronne 
i dekoracyjne. Do spełnienia zadań 
ochronnych niezbędne są między in-
nymi: odpowiednia odporność antyko-
rozyjna, odporność na promieniowanie 
UV, odporność na warunki atmosfe-
ryczne etc. Zadania dekoracyjne, to 
połysk, struktura i kolor lakieru. 

Najtrudniejszym wydaje się zrozu-
mienie faktu, że przy dość szerokim 
zakresie grubości powłoki lakierowej, 

parametry jakości i estetyki pozostają 
zachowane. Nie należy traktować gru-
bości powłoki jako restrykcyjnego pa-
rametru jakości, bo wymienione walory 
ochronne i dekoracyjne są zachowane 
w szerszym niż podawany za teore-
tyczny, zakresie pomiarowym.

Jak to jest ze stosowaniem 
norm?

W myśl Ustawy o Normalizacji 
„ustawa z dnia 12 września 2002 r. o 
normalizacji Dz. U. 169.1386 z 2002” 
(ze zmianami w Dz. U. 273, poz. 2703 
z 2004) w rozdziale 3 art.5, aktualne są 
poniższe sformułowania:

1. Polska Norma jest normą 
krajową, przyjętą w drodze konsensu i 
zatwierdzoną przez krajową jednostkę 
normalizacyjną, powszechnie dostęp-
ną, oznaczoną - na zasadzie wyłącz-
ności - symbolem PN. 

2. Polska Norma może być 
wprowadzeniem normy europejskiej 
lub międzynarodowej. Wprowadzenie 
to może nastąpić w języku oryginału. 

3. Stosowanie Polskich Norm 
jest dobrowolne. 

4. Polskie Normy mogą być po-
woływane w przepisach prawnych po 
ich opublikowaniu w języku polskim. 

5. Polskie Normy korzystają 
z ochrony jak utwory literackie, a 
autorskie prawa majątkowe do nich 
przysługują krajowej jednostce nor-
malizacyjnej. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się 
odpowiednio do norm europejskich i 
międzynarodowych, z zachowaniem 
porozumień międzynarodowych. 

Czy literatura fachowa i normy 
podają restrykcyjne wymagania 
dotyczące grubości lakieru?

Analizując informacje z dostępnej 
literatury fachowej i norm, można sfor-
mułować poniższe wnioski, dotyczące 
grubości powłoki lakierowej.

Informacje źródłowe1  wskazują, że 
produkcyjna grubość powłoki lakiero-
wej, mieści się w zakresach od około 
70 µm do około 200 µm. 

Na podstawie aktualnej normy PN-
EN ISO 2808, Farby i lakiery, Oznacza-

nie grubości powłoki, wiemy, że istnieje 
wiele sposobów określania grubości 
powłoki lakierowej, nie określa się jed-
nak granic wymaganych dla grubości.

W nieaktualnej już, ale często 
cytowanej normie BN-83/3602-02 
„Pokrycia lakierowe na wyrobach prze-
mysłu motoryzacyjnego. Wymagania i 
badania”, zawarto informacje dotyczą-
ce minimalnych grubości powłoki, dla 
różnych klas powłok ochronnych, za-
znaczając jednak, że wartości te mogą 
ulec zmianie, jeśli powłoka spełnia 
pozostałe wymagania jakościowe.

Grubość lakieru powinna być mie-
rzona profesjonalnymi, skalowanymi 
na odpowiednie podłoże przyrządami 
pomiarowymi. Zakresy pomiarowe 
takich przyrządów do badania grubo-
ści powłok lakierowych na podłożach 
ferromagnetycznych i nieferromagne-
tycznych, pozwalają na wykonanie 
pomiarów od 0 do 5000 mm.

Według danych serwisowych 
różnych producentów samochodów, 
sugerowana teoretyczna grubość 
warstw powłoki lakierowej, mieści się 
w granicach 70 – 350 mm. Z zastrze-
żeniem jednak, że zależnie od tego czy 
element jest pionowy czy poziomy gru-
bość ta może być niższa lub wyższa.

Przy jakichkolwiek ocenach gru-
bości powłoki należy pamiętać, że w 
trakcie produkcji pojazdów mogą na-
stąpić tzw. „nawrotki technologiczne” 
czyli powtórne przelakierowywanie 
elementów, co wiąże się z podwyższe-
niem zakładanej grubości teoretycznej, 
często znacznym. 

Reasumując, można sformułować 
stwierdzenie: wartość grubości powło-
ki lakierowej, w przypadku spełnienia 
pozostałych parametrów jakości i es-
tetyki,  nie jest cechą pozwalającą na 
negatywną ocenę powłoki. Producent 
powłoki lakierowej na pojeździe, gwa-
rantuje jej jakość w zakresie odpor-
ności, walorów ochronnych i estetycz-
nych, zwykle nie podając obligatoryjnej 
wartości grubości.

Grażyna Sobierajska

Grubość powłoki lakierowej 
– parametr, o którym dyskutujemy

 1) „Lakiernictwo samochodowe XXI wieku”, 

Łódź 2000, SIMP ZORPOT, str. 11-12.
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Zbierając doświadczenia z kilku-

dziesięciu inwestycji budowlanych, 
wykonanych projektów i prowadzonych 
nadzorów można stworzyć swoistą 
listę przebojów z błędnymi decyzjami 
inwestorów,  lub błędami wynikającymi 
z  nadzoru takich budów. Nie chodzi tu 
wcale o to, że ktoś do własnego obiektu 
kupił  kabinę, czy spawarkę firmy „X”, a 
to tani staroć i powinien kupić kabinę fir-
my „Y” - to rewelacyjny produkt.  Wybór 
urządzeń, czy wyposażenia budynku to 
w kwestii poważnych błędów na etapie 
projektu i budowy jest już kwestia wtór-
na.  Głównym „grzechem” inwestorów 
jest nieprawidłowy tryb podejmowania 
decyzji.  „Nieprawidłowy tryb” oznacza, 
że są one podejmowane, zbyt pochop-
nie, zbyt późno, lub bez wymaganych 
konsultacji. Każda chwiejność decyzyjna 
i zmiany  tych podjętych wcześniej, wy-
wołuje konkretne koszty o czym wiele 
osób często nie pamięta. 

Zmiany zgłaszane na etapie końcowej 
koncepcji obiektu jedynie przedłużają 
czas opracowania ostatecznego rozwią-
zania. Na etapie prac projektowych, wy-
wołują konieczność zmian opracowanej 
dokumentacji, a to już pociąga za sobą 
dodatkowe, jeszcze niewielkie wydatki. 
Gdy zmiany takie są wprowadzane na 
etapie działań formalno prawnych to już 
koszty rosną do znaczących poziomów 
finansowych. Najwięcej jednak kosztuje 
zmiana pierwotnej decyzji na etapie 
prowadzonych prac budowlanych gdzie 
wydawać by się mogło drobne korekty, 
pociągają za sobą bardzo duże nakłady 
finansowe.  

Większość osób planujących, czy 
prowadzących inwestycje powie z pew-
nością, że ich taka chwiejność decyzyjna 
nie dotyczy, a jednak ! Tylko 10 % inwe-
storów na etapie prac projektowych jest 
w 100 % zdecydowanych co do wyboru 
ciężkich stacjonarnych urządzeń tech-
nologicznych i ma zawartą odpowiednią 
umowę z wybranym dostawcą.  Mało 
który z inwestorów wie jakich materiałów 
lakierniczych będzie używać w projekto-
wanym dopiero obiekcie licząc na to, że 
rozmowy z dostawcami wyłonią fawory-
ta. Szkoda jednak, że prowadzone są one 
równolegle z pracami projektowymi.  A 
dlaczego te drobiazgi są takie ważne?  
Ponieważ te „drobiazgi” wywołają lawinę 
kosztów i to zbędnych kosztów.

Gdyby na etapie koncepcji obiektu 
podjęte zostały wiążące i niezmienne 
decyzje co do wyboru kabiny lakierniczej 
i lakierów, oraz systemu ogrzewania, a 
urządzenie to miało stałą niezmienną 
lokalizację, to wtedy w Raporcie o Od-
działywaniu Obiektu na Środowisko w 
części dotyczącej emisji gazów i pyłów 
z obiektu jako planowane rozwiązania 
pojawiłby się faktyczny stan docelowy.

Oznacza to, że dane obliczeniowe 
z Raportu posłużyć by mogły do opra-
cowania  Pozwolenia na emisję gazów 
i pyłów które to pozwolenie dopuszcza 
lakiernię do użytkowania. Nie ma ono 
nic wspólnego z pozwoleniem na bu-
dowę, czy nawet całą procedurą  jego 
uzyskiwania. Nie jest też związane z 
odbiorem technicznym budynku tylko 
lakierni i kotłowni. To odrębne pozwo-
lenie wynikające z przepisów ustawy 
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. Gdyby 
jednak Raport (pokazujący standardowo 
planowane zamierzenia inwestora) był 
bardzo, bardzo, precyzyjny i pokazywał 
docelowe rozwiązania jak moc palnika 
typ kabiny, skład chemiczny materiałów 
lakierniczych, ilość cykli godziny pracy 
itp.  to wtedy można by skorzystać 

ponowienie z dokonanych już obliczeń 
raportu, przy uzyskiwaniu pozwolenia 
na emisję ... Jak to wygląda finansowo ?  
Wartość Raportu to koszt 6 - 10 tyś zł 
dla średniej wielkości lakierni, czy warsz-
tatu samochodowego z lakiernią. Średnia 
wartość dokumentacji do Pozwolenia na 
emisję to 6 – 8 tyś zł. Gdyby jednak 
można do tego celu wykorzystać część 
Raportu to wtedy dokumentacja do Po-
zwolenia kosztowałoby 2 tyś. W skrajnym 
przypadku mądra  decyzja na wczesnym 
etapie koncepcji, niezmieniane już szcze-
góły przyjętych i zastosowanych rozwią-
zań, to oszczędności na poziomie 8 tyś 
zł, a to tylko jeden malutki elemencik 
procedury i prac projektowych. 

Wskazując  tu  „precyzyjną koncepcję 
obiektu” chodzi oczywiści o koncepcję 
projektu technologicznego, a nie wstęp-
ny szkic inwestycji wykonywany na etapie 
rozważań „co byłoby dla danego obiektu 
najlepszym, a co gorszym rozwiązaniem 
?  Na takim etapie wszelkie zmiany to 
tylko wspomniane wcześniej wydłużanie 
czasu prac. Gdy jednak ostateczny po-
mysł na obiekt jest ubierany w dokumen-
tację technologiczną to wybór urządzeń 
stacjonarnych, rozwiązań technicznych i 
materiałów chemicznych powinien być 
ostateczny. Powinien, ale nie Musi ! Za 
różnicę tych sformułowań zapłaci inwe-
stor na dalszym etapie prowadzonych 
prac bo technicznie i formalnie da się 
wprowadzić prawie każdą zmianę pier-
wotnych zamierzeń. … tylko koszty biją 
po kieszeni.

Przykładów pokazujących wpływ „nie-
prawidłowego trybu podejmowanych de-
cyzji” na późniejsze koszty inwestycji jest 
znacznie więcej. Choćby wybór paliwa do 
zasilania palników kabiny, czy kotłowni.

Jeżeli na etapie projektu technologii 
podjęta jest decyzja o zasilaniu tych 
palników gazem ziemnym, bo jego przy-
łącze jest na działce, a później na etapie 
projektu budowlanego okazuje się, że 
linia miejska nie ma odpowiednich para-
metrów technicznych, to wykorzystanie 
gotowego już raportu do POZWOLENIA 
staje się nie możliwe. Do tego  w pro-
jekcie obiektu wygospodarować należy 
miejsce na zbiorniki oleju opałowego 
wprowadzić rozwiązania do tankowania 
tych zbiorników, a nawet inaczej zago-
spodarować teren zewnętrzny, aby moż-
na było dostać się cysterną z olejem pod 
punkty napełniania. Oby nie trzeba było 
zmieniać lokalizacji kabiny, czy kotłowni w 
budynku ?  Do tego wymogi ppoż. które 
wymuszą przesunięcia pomieszczeń. 

W efekcie drobnej zmiany, ruszył 
„efekt domina”. Gdyby przyjąć odwrot-
ny układ, że to właśnie gaz stanie się 

BŁĘDNE  DECYZJE W  TRAKCIE  INWESTYCJI
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podstawowym paliwem, a nie olej opa-
łowy to i tak  wykonany raport może być 
już nie do poprawienia, a konieczność 
przeprowadzenia dodatkowej instalacji 
zasilania gazem wywoła zmiany układu 
obiektu. Jak taka zmiana decyzji wpłynie 
na koszty gdy pojawi się na etapie uzy-
skania pozwolenia na budowę ?  - Zna-
cząco - bo wymagać będzie rozpoczęcia 
niektórych procedur od początku, czyli 
od uzyskania warunków zasilania od ge-
storów sieci miejskich w przypadku gazu, 
oraz  nowych opinii rzeczoznawców ds. 
zabezpieczeń ppoż. w przypadku oleju 
opałowego. Do tego jeszcze projekt 
zamienny i dodatkowy projekt przyłącza 
gazu, lub rezygnacja z już wykonanego. 
A gdy decyzja zapada na etapie budowy? 
… aż strach pomyśleć, że do kosztów 
zmian formalnych dojdą jeszcze wybu-
rzenia, wiercenia i kucie … a dniówka 
każdego robotnika to minimum 150 zł 
i za te dodatkowe dniówki, oraz prace 
kierownika narzędzia, sprzęt i materiały 
zapłaci inwestor.

Więcej takich „drobnych zmian” i na-
gle okazuje się, że inwestycja planowana 
na 1 mln złotych kosztuje już 1,5 mln, 
a wzrost tych kosztów uzasadniony jest 
odrębnymi protokołami konieczności 
wykonania robót dodatkowych i nie wziął 
się z nikąd..  

Do zmian wcześniejszych decyzji, czy  
rozwiązań projektowych przyczyniać się 
może też inny kardynalny błąd procesu 

projektowego i inwestycyjnego jakim 
jest rezygnacja z opracowania,  lub nie-
świadome pominięcie projektu technolo-
gicznego obiektu

Przejście od programu, oraz wstęp-
nej koncepcji wprost do projektu bu-
dowlanego z pominięciem technologii 
to paradoksalnie podniesienie kosztów 
dokumentacji bo każdy branżysta bę-
dzie musiał teraz sam szukać informacji 
o mocach energetycznych, sposobie 
zasilania, ściekach wodzie, wentylacji 
czy obciążeniach konstrukcji, a za czas 
pracy specjalistów.    płaci zawsze zlece-
niodawca.  

O tym czym jest projekt technolo-
giczny w trybie inwestycji i jaka jest jego 
rola, cel, oraz status prawny była już 
mowa w obszernej  publikacji :

PROJEKT DO POZWOLENIA 
NA BUDOWĘ  

co ?, gdzie ?, kiedy ? … i za ile ? 

Tu wystarczy wspomnieć, że brak  
opracowania technologicznego to sze-
reg kolejnych następujących po sobie 
„wpadek” projektowych i wykonaw-
czych. Brak technologii przed rozpo-
częciem prac projektowych w zakresie 
architektury i instalacji branżowych 
to swego rodzaju „odważne stąpanie 
po bagnie, w nocy i to jedynie prosto 
przed siebie”, bo taką drogę narzuca 
w inwestycji projekt budowlany kryjący 
pułapki i nieprecyzyjne rozwiązania, ale 

konieczny do realizowania w formie w 
jakiej został zatwierdzony pozwoleniem 
na budowę.  Brak technologii na wstępie 
prac projektowych to w praktyce pro-
blemy z każdą instalacją i zagłębieniem 
fundamentowym, możliwe konflikty płyt 
fundamentowych z instalacjami kanali-
zacyjnymi, czy wentylacji z konstrukcją 
dachu. Oczywiście każdy błąd daje się 
skorygować gdy na budowę dotrze 
szybko rzetelna fachowa dokumentacja, 
lub specjalista nadzorujący wykonanie 
skomplikowanych elementów dla urzą-
dzeń technologicznych.  Na szczęście 
błędy wychwycone zostają w ostatnim 
momencie, w początkowej fazie prac 
budowlanych wewnątrz obiektu … Czy 
może jednak  nie wychwycone ???   Bo 
kto miał zrobić ?  Technolog ?  Dostawca 
urządzeń ? … a jeżeli inwestor nie widzi 
żadnych błędów w swym postępowaniu 
i nadal zastanawia się nad ostatecznym 
wyborem kabiny, podnośnika, lokalizacją 
myjni, czy magazynu oleju w głównym 
magazynie handlowym?  

Budowa z dnia na dzień posuwa się 
dalej, realizowana jest zgodnie z pro-
jektem budowlanym w którym nie ma 
żadnych wymogów budowlanych, czy 
instalacyjnych dla urządzeń i specjalnych 
stref technologicznych. 

Nagle okazuje się jednak, że odkła-
dane decyzje inwestora generują koszt 
kilkudziesięciu  tysięcy złotych na ko-
nieczne zmiany. 
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Tak prosta rzecz jak magazyn oleju silnikowego, czy magazyn 

oleju opałowego z baterią zbiorników powinien mieć szczelną 
posadzkę izolowaną między warstwowo w celu uniknięcia prze-
siąkania oleju do gruntu w przypadku wycieku z beczek, czy 
zbiorników.

Okazuje się, że nie może w nim być ujęcia kanalizacji, a nawet 
wskazana jest stalowa wanna do odzysku tego wyciekającego 
oleju, czy paliwa. W efekcie najlepiej jakby posadzka została w 
tej strefie lekko zagłębiona, a beczki stały na podstawie z krat 
stalowych na poziomie normalnej podłogi … ale., ale, …. Kto o tym 
wiedział ? …poza technologiem. .. i jeszcze te zbiorniki z atestem i 
dwu płaszczowe. Nikt nie liczył się z kosztem 3 tys zł za sztukę !   

Nikt nie liczył … bo to kolejny poważny błąd w trakcie inwe-
stycji. Tani projekt budowlany, bez szczegółowej technologii nie da 
się wycenić. Nie można wycenić i skosztorysować czegoś o czym 
się nic nie wie. A gdy wykonawca prac budowlanych otrzyma do-
kumentację budowlaną i ma określić wartość prac i materiałów 
do zawarcia umowy to zrobi to na podstawie tego co widzi w 
projekcie. Prostokąt z napisem kabina lakiernicza w rzucie parteru 
i opis „wykonać podstawę betonową zgodnie ze wskazaniami do-
stawcy urządzenia” to nie jest informacja na temat ilości betonu, 
elementów stalowych podpór, czy choćby … czasu pracy koparki. 
Część inwestorów pomyśli „trudno !  zmartwienie wykonawcy. 
Mógł dopytać o co tu chodzi ?. Zawarł umowę ryczałtową niech 
się martwi albo do sądu”  Niestety nie można mieć złudzeń. Za 
wszystko zapłaci inwestor pomimo że umowa określa łączną  kwo-
tę i termin zakończenia budowy. Tu trzeba pamiętać, że wykonaw-
ca nie dołoży złotówki do budowanego obiektu i dowiedzie swoich 
racji. Gdy wycena nie przewidywała jakiegoś zakresu prac to po 
prostu nie będzie on wykonany.  I tu znowu  tryb decyzyjny, oraz 
początkowe błędy na wstępnym etapie prac projektowych, msz-
czą się kosztami które nie są tym razem zbędne tylko pozostawały 
ukryte i przyczajone, a wypłynęły na wierzch prawdopodobnie w 
najgorszym momencie, gdy kończą się pieniądze i zbliża się kolejny 
z wyznaczanych terminów zakończenia budowy.   

Szczegółowy i rzetelny kosztorys przewidujący to co nieprze-
widywalne jak cenę wynajmu wózka widłowego do rozładunku, 
czy dodatkowych rusztowań, lub opłat związanych z blokadą pasa 
drogowego do wykonania przyłącza gazu i wody to podstawa eko-
nomicznego sukcesu inwestycji. 

Dopięcia jej w określonej wartości kredytu bankowego czy 
zdolności finansowych firmy do obsługi późniejszych zobowiązań. 

Gdy rzetelny kosztorys zakłada, że coś jest drożysz niż fak-
tycznie udaje się to zrobić pozostaje się cieszyć z własnej opera-
tywności i tego faktu. Gdy przewiduje, że da się to zrobić taniej 
niż oferty, które trafiają do inwestora to sygnał, że gdzieś jest 
to dostępne taniej, a gdy czegoś w nim nie ma  tzn. że jest nie 
rzetelny i nie szczegółowy  i w zasadzie  nie potrzebny …. bo to 
wtedy taka sama wizja kosztów jak wycena przez „wydaje mi się 
że to tyle powinno kosztować”.  

Taki system wyceny oparty o „wydaje mi się … „ jest popularny 
przy budowie budynków gospodarczych w których docelowo ma 
znaleźć się warsztat samochodowy, a inwestycja prowadzona jest 
systemem gospodarczym. Ponieważ w takich obiektach nie ma 
planowania koncepcyjnego, ani planowania  projektowego, rzadko 
spotyka się technologię, a projekt budowlany to w zasadnie zbiór 
dokumentów do pozwolenia na budowę … i formalności końcowe 
są tu tylko podstawowe. Nikt nie zgłasza też lakierni do użytko-
wania, czy nawet zamiaru wytwarzania odpadów, a nawet własnej 
firmy do sanepidu czy PIPu  … Ale to nie jest publikacja o „cho-
dzeniu na żywioł inwestycyjny” tylko o tym jak mądrze i zgodnie 
z przepisami poprowadzić inwestycję, żeby kosztowała tylko tyle 
ile musi kosztować i żeby, żadna złotówka nie została wyrzucona 
w błoto palcu budowy.   W obiektach bez planu nikt nie wie ile 
powinny one kosztować więc nie dziwi też fakt, że każdy inwestor 
który sam mieszał cement i jeździł załatwiać materiały uważa że 
taniej się nie dało. „Duży może więcej” jak mówi porzekadło, a na 
pewno może  - szybciej.  
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Niektórzy potraktują te rady, po-
ważnie inni się uśmiechną, ale niech do 
myślenia da wszystkim fakt że nie udaje 
się zrealizować budowy obiektu warsz-
tatowego, czy lakierni przemysłowej w 
planowanym budżecie i terminie. Raczej 
nie zdarza się żeby było taniej niż plano-
wano przy analizie dokumentacji i krócej 
niż zakładał wykonawca. Zawsze jest od-
wrotnie ! Czasami zamiast brać wszystko 
na własne barki lepiej wyznaczyć  spryt-
ną i mądrą osobę z własnej firmy, rodziny 
czy znajomych, lub po prostu zatrudnić 
odpowiedniego specjalistę - któremu 
powierzyć można zadanie koordynacji 
całej inwestycji. 

Wtedy można zajmować się podej-
mowaniem tylko strategicznych decyzji 
po wcześniejszej analizie wad i zalet 
każdego dostępnego rozwiązania. Taka 
osoba oprócz zaoszczędzenia zbędnych 
wydatków potrafi znaleźć okazyjne roz-
wiązania i towary jak … ogromną partię 
płytek po 3 zł m2  uszkodzonych w 
transporcie i wybrać z tego zestawy do 
pokrycia posadzek w obiekcie. … tańsze-
go szkła na elewację z drobną nierów-
nomierności koloru. Wyszukać firmę o 
dużych mocach przerobowych której nie 
udało się wygrać przetargu na budowę 
wielkiego centrum i została z zatrud-
nionymi pracownikami, którym nie ma 
czego powierzyć do wykonania … kabiny 
lakierniczej z targów,  pieca grzewczego z 
ekspozycji … a nawet cegieł, czy cementu 
z aukcji internetowych. Na takie działania 
trzeba jednak mieć czas i wiedzieć czego, 
oraz gdzie się szuka.  Właściciel obiektu 
choć chce dobrze, sam wszystkiego nie 
zrobi i w efekcie błąd goni błąd, a koszty 
rosną często nawet niezauważone jako 
zbędne wydatki !

Tak to jest gdy oprócz prowadze-
nia firmy i konieczności rozwiązywania 
codziennych problemów, a czasami w 
małych firmach nawet pracy fizycznej, 
próbuje się odpowiedzialnie uczestniczyć 
w każdej fazie prac projektowych,  pro-
wadzić samodzielny nadzór na budową i 
wyposażeniem obiektu. To zadanie prze-
kracza często możliwości kliku doświad-
czonych osób i nie może się udać komuś 
kto może wie o co chodzi, ale nie ma  
czasu na odpowiednie wykorzystanie i 
pogłębienie tej wiedzy.

Panie i Panowie Inwestorzy - unikaj-
cie jak ognia we własnej firmie, błędów 
inwestycyjnych generujących później 
wydatki mające na celu zniwelowanie ich  
negatywnych skutków.    Unikajcie :

 
- zmienność i chwiejności decyzji 
na kolejnych etapach inwestycji

- braku przejrzystej koncepcji 
obiektu

- pomijania w dokumentacji 
szczegółowego projektu 
technologicznego 

- późnych i przypadkowych 
wyborów dostawców istotnych 
urządzeń i materiałów.

- braku nadzoru technologa nad 
prowadzonymi pracami budowlanymi 
i instalacyjnymi

- taniej, prostej i nieprecyzyjnej 
dokumentacji budowlanej

- pobieżnych kosztorysów,  zlecając 
koniecznie opracowanie szczegóło-
wych i rzetelnych dla każdej branży

- samodzielnego realizowania 
nad-zoru nad inwestycją, jeżeli  
prowadzicie jednocześnie firmę 

- unikajcie także projektowania 
i budowy obiektu, bez zachowania 
możliwości jego dalszego rozwoju 
i rozbudowy.

To te elementy powodują że inwesty-
cja może być tania,  lub bardzo droga przy 
realizacji takiego samego obiektu, zakresu 
zadań, i dobranego wyposażenia. Wskaza-
ne tu błędy w procesie inwestycyjnym to 
te które wynikają często z indywidualnych 
cech każdego inwestora czy realizowane-
go obiektu i jego lokalizacji. Są też takie 
które przez dokonanie nieprawidłowego 
wyboru urządzeń i wyposażenia powo-
dują, że albo obiekt wyposażony jest w 
urządzenia drogie, bardzo nowoczesne, 
ale dalece wykraczające poza możliwości 
wykorzystania ich walorów a to też błąd 
tyle tylko że ekonomiczny … albo wyposa-
żenie dobrane jest wyłącznie pod kątem 
ceny i możliwości finansowych mszcząc 
się przy każdym uruchomieniu czy awarii 
… tu dowodząc że zalety niższych kosz-
tów inwestycyjnych przyćmione zostały 
przez koszty eksploatacji.

To jednak nie jest temat o strategii 
działania ale o indywidualnych preferen-
cjach, opiniach i ocenach … a te elementy 
analizy nie mają wspólnego mianownika i 
nie dokonują podziału dostępnych na rynku 
rozwiązań na tylko te złe i tylko te dobre ! 

Przy wyborze wyposażenia obiektu 
pozostaje już tylko wiedza która jest 
sumą zebranych doświadczeń każdego 
z nas.

                                                           
W trudnych tematach formalno 

prawnych, czy problemach technicznych 
dotyczących, samej budowy, wyposaże-
nia i projektowania lakierni, lub warszta-
tu samochodowego prosimy o kontakt 
na e-mail projekter@projekter.pl, a w 
sprawach pilnych pod numerem  tel.  
601 221 760.  Postaramy się Państwu 
pomóc.

Robert Grzywaczewski 
PROJEKTER  GROUP

www.sea-line.eu
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Codzienne naprawy w serwisie 

lakierniczym najczęściej dotyczą 
mało skomplikowanych prac. Wiele 
lakierni boryka się z brakiem dużych 
napraw, przy których niezbędne jest 
np. użycie ramy naprawczej. Coraz 
częściej do serwisów trafiają auta 
z drobnymi szkodami, w których 
niewielkiej naprawie podlega zaledwie 
kilka elementów. Są to jednocześnie 
naprawy trwające kilka dni, biorąc 
pod uwagę dzień przyjęcia do 
naprawy, oględziny, zorganizowanie 
części zamiennych oraz  wydanie 
auta po dokonanej naprawie. 

Z chwilą, gdy trafia do nas klient 
mający niewielkie uszkodzenie, warto 
się zastanowić, w jaki sposób je 
naprawić tak, by z jednej strony móc 
dać odpowiednio długą gwarancję, a z 
drugiej zarobić interesującą nas kwotę. 
W dobie cięcia kosztów i wzmożonej 
walki o klienta, warto zastanowić się 
nad tym, co oferują nasze rodzime, 
polskie firmy, będące dostawcami 
materiałów i technologii lakierniczych. 
Zachęca do tego także niewysoka cena 
ich produktów. Postanowiłem, więc 
przyjrzeć się temu, co oferują polscy 
dostawcy oraz przedstawić sposób 
naprawy niewielkiego uszkodzenia z 
użyciem produktów jednej z wybranych 
firm. Sam jestem kierownikiem stacji 
i działu likwidacji szkód w ASO, która 
po mojej analizie i za moją namową 
wdrożyła 3-letnią gwarancję na 
naprawy blacharsko – lakiernicze 
(lakier i wykonanie) oraz 12-letnią 
gwarancję na perforację w założeniu, 
że element został wymieniony na nowy. 
W tej sytuacji jestem wyczulony na 
dobrą jakość zarówno produktów, jak 
i wykonania. Chcę mieć pewność, że 
klient nie wróci do mnie „do poprawki” 
z powodu użycia niskiej jakości 
materiałów lakierniczych. Muszę jednak 
pamiętać, ile kosztuje przysłowiowy „litr 
lakieru” czy inne produkty użyte do 
renowacji. 

Wybrana technologia naprawy, w 
odniesieniu do technologii preferowanej 
przez największych dostawców, 
nie jest tutaj wyjątkowa. Dzięki jej 
przedstawieniu będę miał możliwość 
zaprezentowania przykładowych 
produktów, wybranej przeze mnie 
firmy TROTON oraz przedstawię 

sposób naprawy, adresowany głównie 
do mniejszych lakierni, nie mających 
dostępu do profesjonalnych szkoleń 
największych koncernów. Wgniecenie 
celowo nie było usuwane częściowo 
przez pracę blacharską, by pozostawić 
cały problem jego usunięcia na barkach 
lakiernika.

KROK I – przygotowanie stanowiska 
pracy oraz elementu do naprawy

Odpowiednie przygotowanie 
stanowiska pracy powinno być 
podstawą rozpoczęcia każdej operacji 
w serwisie blacharsko lakierniczym. 
Naprawa, na której się skupimy, 
na pewno tego wymaga. Warto 
przypomnieć, że aplikacja wyrobami 
wodorozcieńczalnymi wymaga 
zwiększonej uwagi, dokładności oraz 
czystości, w tym zarówno czystości 
stanowiska pracy, jak i samego 
lakiernika. Warto zaopatrzyć się w 
takie narzędzia oraz produkty, które 
będą wykorzystywane w najbliższym 
czasie. Nie można sobie pozwolić 
na zagracanie np. stołu, zbędnymi 
przedmiotami i tworzenie bałaganu. 
Może to prowadzić w prostej linii 
do pomyłki lub np. wylania jakiegoś 
produktu, nie wspominając o braku 
komfortu.

Również sam naprawiany element 
należy odpowiednio przygotować 
do dalszej pracy, a pozostałe części 
samochodu okleić tak, by zabezpieczyć 
je np. przed zapyleniem. Pokrywa 
silnika, która będzie naprawiana 
jest w tej fazie oczyszczana (w razie 
potrzeby kilkukrotnie). Można do tego 
wykorzystać jeden z ogólnie dostępnych 
zmywaczy. Warto zwrócić uwagę 
(szczególnie, gdy mamy do czynienia 
z lakierem jednowarstwowym), aby 
przy oczyszczaniu pokrywy silnika 
rozcieńczalnikiem, lakier będący na 
pokrywie nie zważył nam się z powodu 
swej słabej jakości.

KROK II – oczyszczenie wgniecenia 
i przygotowanie do aplikacji masy 

szpachlowej 

Na szlifierce oscylacyjnej mocujemy 
papier ścierny (np. o gradacji 120, 
180) i oczyszczamy obszar wokół 
wgniecenia. Warto zwrócić uwagę, 
że przy użyciu papieru o niższej 
gradacji (np. 120, 80) konieczne 
jest, aby przeszlifować element 
przed nałożeniem masy szpachlowej 
papierem o gradacji wyższej. Miejsce 
centralne wgniecenia musimy oczyścić 
ręcznie. Można do tego zastosować 
również skrobak. Przed ukończeniem 
tego kroku całej renowacji powinno się 
sfazować obszar pomiędzy obszarem 
zeszlifowanym „do blachy”, a obszarem 
z poprzednim lakierem (czerwonym). 
Na zdjęciu widoczne to jest w postaci 
szerokich warstw, dzielących oba 
obszary. Pozwoli nam to uniknąć często 
występujących wad ponaprawczych. 
Po szlifowaniu powierzchnię należy 
odtłuścić zmywaczem.

KROK III – aplikacja szpachlówki 
wraz ze szlifowaniem 

Wybieramy szpachlówkę konstru-
kcyjną,  z krótkim włóknem szklanym 
„Micro Glass” z linii MASTER. Jest 
przeznaczona do wypełniania wgnieceń, 
z zachowaniem odpowiedniej twardości 
i elastyczności. Możemy ją stosować 
na dowolne podłoża, nawet tak trudne, 
jak ocynkowana stal czy aluminium. 
Po wymieszaniu z utwardzaczem 
nanosimy szpachlówkę na obszar 
wgniecenia. Dobrze by było, aby 

Naprawa lakiernicza małego wgniecenia 
krok po kroku
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warstwa jednorazowo nanoszona, nie 
przekraczała 5 milimetrów. Pamiętajmy, 
że im cieńsza warstwa szpachlówki, 
tym mniejszy skurcz materiału podczas 
utwardzania.

Po aplikacji szpachlówki z włóknem 
szklanym, możemy dodatkowo 
położyć (po przesuszeniu) warstwę 
szpachlówki z włóknem węglowym 
„Carbon Black” z linii MASTER lub 
szpachlówki wzbogaconej pyłem 
aluminiowym „Aluminium” z linii 
INTER TROTON. Szpachlówki 
te mają zdolność odprowadzania 
ciepła, dlatego doskonale sprawdzają 
się na elementach narażonych na 
przegrzania.

Po nałożeniu natychmiast myjemy 
użyte narzędzia, a w celu przyspieszenia 
suszenia (normalnie trwającego około 
20-25 min w temperaturze 20°C) 
ustawiamy promiennik podczerwieni. 
Bezwzględnie należy pamiętać, aby 
zachować właściwą temperaturę 
grzania i odpowiednią odległość 
pomiędzy promiennikiem a suszoną 
powierzchnią. Proces utwardzania 
jest jednym z najważniejszych etapów 
technologii renowacji lakierniczej. 
Jego zlekceważenie może prowadzić 
do wystąpienia szeregu wad 
lakierniczych.

Po wysuszeniu możemy przystąpić 
do szlifowania zgrubnego, a więc 
przy wykorzystaniu papieru np. typu 
120. Koniecznie z użyciem klocka 
do szlifowania. Pozwoli nam to już 
na początku wpływać na prawidłowy 
kształt powierzchni. Następnie już przy 
pomocy szlifierki, tym razem z papierem 
typu 220, szlifujemy naprawiany 
obszar w celu usunięcia głębokich rys, 
powstałych przy szlifowaniu zgrubnym. 
To właśnie brak tego końcowego 
szlifowania, wraz z niedosuszeniem 
powierzchni, powoduje po pewnym 
czasie od wykonania naprawy 
powstanie rys widocznych pod światło. 
Szlifowanie końcowe należy zrobić 
umiejętnie, by nie wpłynęło ono istotnie 
na kształt wcześniej wyszlifowanej 
powierzchni. Etap kończymy dokładnym 
oczyszczeniem powierzchni z użyciem 
pistoletu z wysokim ciśnieniem 
powietrza oraz zmywacza (instalacja 
powietrzna w lakierni powinna być 
tak  zainstalowana, by powietrze było 
czyste). 

KROK IV – aplikacja szpachlówki 
wykończeniowej wraz 

ze szlifowaniem 

Tym razem wybieramy milszą 
do szlifowania, drobniejszą i 
bardziej elastyczną szpachlówkę 
wykończeniową „FINE” z linii INTER 
TROTON. Sposób aplikacji jest 
standardowy i podobny do opisanego 
w poprzednim etapie. Po wysuszeniu 
szpachli promiennikiem, na naprawiane 
miejsce aplikujemy specjalny puder. 
Pozwala on kontrolować intensywność 
szlifowania. Dalszy etap szlifowania 
także jest podobny do etapu 
poprzedniego. Również możemy go 
podzielić na dwie części. Pierwsza z 
nich to szlifowanie zgrubne, a druga 
to wykończeniowe. To czy użyjemy do 
tego ręcznego klocka, czy też szlifierki, 
zależy od umiejętności lakiernika i 
jego indywidualnej decyzji. Ostatnie 
czynności obejmują oczyszczenie 
powierzchni przed rozpoczęciem 
pierwszego lakierowania. 

KROK V – przygotowanie do 
lakierowania oraz aplikacja 

podkładu 

Na początku oklejamy pokrywę 
silnika, zostawiając tylko interesujący 
nas obszar. Warto zwrócić uwagę 
na użycie gąbki, gwarantującej 
odpowiednie przejście (łagodne) 
pomiędzy nową, a poprzednią 
warstwą lakieru. Następnie, po 
odpowiednim wymieszaniu, nanosimy 
„Podkład reaktywny 2:1” z linii 
MASTER, który przede wszystkim 
ma za zadanie zabezpieczenie 
antykorozyjne elementu. Po 
odparowaniu rozpuszczalników (20-
30 minut w temperaturze pokojowej) 
nakładamy „Podkład akrylowy 5:1” z 
linii INTER TROTON. W tym wypadku 

aplikujemy tylko jedną warstwę, 
gdyż zaszpachlowana powierzchnia 
została dobrze przygotowana i nie ma 
potrzeby dodatkowego wyrównywania 
powierzchni za pomocą podkładu. 
Po lakierowaniu ponownie suszymy 
element z użyciem promiennika 
podczerwieni.

KROK VI – szlifowanie pokrywy 
oraz przygotowanie do lakierowania 

końcowego

Po utwardzeniu podkładu zaleca się 
ponownie użyć talku wspomagającego 
szlifowanie. Ponieważ powierzchnia 
została w bardzo ładny sposób 
wyszlifowana i wyrównana podczas 
szpachlowania, warstwa podkładu nie 
musi być szlifowana ręcznym klockiem 
w celu dodatkowej korekty kształtu 
powierzchni. Możemy wyszlifować 
ją szlifierką oscylacyjną na sucho, 
z użyciem odpowiedniego papieru 
ściernego. Matujemy cały obszar 
pokrywy silnika z zastrzeżeniem, że 
krawędzie są wykańczane specjalną 
włókniną. Pozwoli nam to uniknąć 
przeszlifowania krawędzi. W dalszej 
kolejności odmuchujemy pod 
ciśnieniem powierzchnię pokrywy 
oraz oczyszczamy ją zmywaczem, 
np. „Zmywaczem silikonowym” firmy 
TROTON. Przy każdorazowym 
przemyciu należy wymienić używane 
do tego ściereczki (czyściło). Na końcu 
ponownie podklejamy obszar wokół 
interesującego nas elementu.

KROK VII – lakierowanie końcowe 
i cieniowanie lakieru

Po zmianie stanowiska pracy na 
komorę lakierniczą, lakiernik zakłada 
odpowiednie ubranie. Później ponownie 
przeciera powierzchnię. Następnie, 
przy włączonym wentylatorze, 



st
r.1

8
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.19

Miejsce spotkania od 13 lat to 
samo: polana przy moście między 
Ząbrowem a Pustarami, w miejscu 
gdzie łączą się dwie gminy powiatu 
kołobrzeskiego: Gościno i Dygowo. 
Niezmienna jest też fantastyczna 
atmosfera, która ściąga tu wędkarzy 
z całej Polski, z Czech, Niemiec, 
Szwajcarii, Francji i zza wschodniej 
granicy. 

Stały jest też termin spotkania 
– ostatni weekend września, kończący 
tegoroczny sezon połowu ryb 
łososiowatych. Zmienia się za to liczba 
uczestników, bo miłośników uroków 
Parsęty ciągle przybywa. Nigdy też nie 
wiadomo jak łaskawa będzie rzeka, ile 
ryb opuści jej wody. 

Na tegoroczne 13. Otwarte 
Zawody Wędkarstwa Spinningowego 
Salmo, zjechało ponad 200 wędkarzy. 
Przez dwa dni, od rana do godzin 
popołudniowych oblegali brzegi Parsęty, 
w nadziei na spotkanie z królewskim 
łososiem. 

Przygotowanie zawodów, które 
każdego dnia kończyły się wielką 
biesiadą, wzięli na swoje barki jak 
zwykle członkowie kołobrzeskiego Klubu 
Wędkarstwa Spinningowego Salmo, 
z wieloletnim prezesem i prawdziwą 
duszą zawodów, Mirosławem Orlińskim. 

W tym roku walkę z człowiekiem 
przegrało 11 ryb. – To bardzo dobry 
wynik, zważywszy na to, że stan wody 
w Parsęcie jest niski – komentował w 
rozmowie nami sędzia główny zawodów, 
Jan Meyer. 

Znany producent przynęt i wędkarz 
w jednej osobie, Sefan Przychodźko 
podkreślił, że na dziewięć ryb, które 
złowiono pierwszego dnia, aż pięć 
rozpoznano jako pochodzące z 
zarybiania. - To znaczy, że zarybiania, 
w których również bierzemy udział, 
mają sens – mówił .

Bezkonkurencyjnym zwycięzcą 
tegorocznego Salmo Parsęty został 
Krzysztof Borkowski. Już pierwszego 
dnia złowił łososia o długości 
metra, ważącego 8,8 kilograma: 
- Wyciągnąłem go niedaleko Bard 
– powiedział nam. – „Szedł” środkiem 
rzeki. Było około godz. 15.30, niedługo 
później miałem schodzić z łowiska. 
Nie walczyłem z nim długo. Sam też 
wyciągnąłem go z rzeki. 

Jako przynęty użył wahadłówki, bo 
na nią lubi łowić najbardziej. To nie 
był jednak największy łosoś w życiu 
Krzysztofa Borkowskiego. – 28 lat temu 
złowiłem rybę ważącą 11, 8 kilograma 

Bohater imprezy, właściciel zakładu 
cukierniczego w Sławnie, przyznał 
nam za to, że wędkarstwo to dla niego 
więcej niż pasja. – Nie wyobrażam 
sobie niedzieli bez wyjścia na ryby. I nie 
chodzi wcale o to by z każde wyprawy 
wrócić z rybą. Trafi się to dobrze, nie 
trafi - też. Wędkarstwo to dla mnie 
odskocznia od wszelkich problemów. 
Gdy idę łowić jestem tylko ja, otoczenie 
i woda. Czasem zdarza się ryba, ale jej 
złapanie nie jest najważniejsze. 

Drugie miejsce w zawodach zajął 
Radosław Iwaniec Choszczna. W 
drugim dniu imprezy złapał sztukę 
o długości 80 cm, ważącą 3,675 
kilograma. Trzecie miejsce na podium 
zajął Jan Sikora z Wrzosowa. Jego 
zdobycz to łosoś o wadze 3,3 kg i 
długości 67 centymetrów 

Na Salmo tradycyjnie przyjechali 
wędkarze z całej Polski. Już w 
czwartkowy wieczór zjechała 
siedmioosobowa ekipa z Kamiennej 
Góry Bolesławca i Marciszowa: 
Tomasz Pruś, Robert Sudoł, Romuald 
Stanke, Piotr Minkus, Stanisław 
Szypulski, Sławomir Protasiuk i 
Sylwester Surmy. – Jechaliśmy tu 
600 kilometrów – powiedział nam 
Tomasz Pruś. – Autostradami przez 
Niemcy. Byliśmy na prawie wszystkich 
zawodach Turnieju Czterech Rzek. Tu 
przyjechaliśmy w czwartkowy wieczór a 
ju z w piątek rano byliśmy nad rzeką. U 
siebie łowimy głównie pstrągi. Łosoś to 
znacznie większe wyzwanie. 

W tym roku na Salmo nie mieli 
szczęścia do ryb, ale oni również 
podkreślili, że nie tylko o ryby tu 
chodzi. – Nie przyjechaliśmy po, a na 
ryby – powiedział z naciskiem Piotr 
Minkus. - Taka impreza to okazja do 
towarzyskiego spotkania. 

Na 13. Salmo Parsęty jak zwykle 
nie zawiedli sponsorzy. Na zwycięzcę 
czekała główna nagroda: łódź wiosłowa. 
Na pozostałych nagrodzonych sprzęt 
wędkarski wysokiej klasy, kamery, 
aparaty fotograficzne itd. 

Salmo 2009 - kolejna edycja juz za nami

odmuchuje zarówno siebie, jak i 
element lakierowany. Możemy przejść 
do etapu lakierowania końcowego, w 
którym nakładany jest lakier bazowy 
(kolor), a następnie lakier bezbarwny 
„IT 07 2:1” z linii INTER TROTON. 
Ilość warstw i warunki schnięcia są 
określone w odpowiedniej informacji 
technicznej. 

Podczas punktowej naprawy 
elementu natykamy się na problem 
różnicy połysku na styku świeżo 
polakierowanego miejsca i starej 
powłoki lakierowej. Niezbędna jest 
wtedy operacja „ukrycia” takiego 
przejścia. Doskonale do tego celu 
nadaje się „Rozcieńczalnik do 
cieniowania” firmy TROTON, który 
nie tylko bardzo dobrze cieniuje, ale 

również dobrze rozpuszcza odkurz. 
Całość suszona jest w komorze 
lakierniczej.

Przedstawiony sposób naprawy 
zawiera najważniejsze oraz przykła-
dowe etapy pracy. W zależności 

od rodzaju użytych materiałów, 
w tym wypadku firmy TROTON z 
Ząbrowa niedaleko Kołobrzegu 
(www.troton.com.pl), musimy pamiętać, 
że jej przebieg może się nieco różnić. 
Przede wszystkim jednak musimy mieć 
na uwadze kilka podstawowych zasad:

- bezpieczeństwo pracy oraz przepisy p-poż.,
- aplikacja zgodnie z zaleceniami producenta i kartami technicznymi 
   produktów, które można już bardzo często znaleźć na stronie internetowej 
   producenta,
- odpowiednia temperatura w pomieszczeniu,
- odpowiedni czas odparowania pomiędzy poszczególnymi warstwami 
   lakieru,
- odpowiednia temperatura suszenia,
- kompatybilność użytych produktów lakierniczych
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W dniach 23-24 listopada 2009 roku, 
w Centrum Konferencyjnym Airport 
Gromada w Warszawie, odbyła się już po 
raz czwarty Konwencja Polskich Dealerów 
Samochodów, organizowana przez Polską 
Izbę Motoryzacji. Tytuł przewodni tego-
rocznej Konwencji brzmiał: „DROGA DO 
SUKCESU W NIEPEWNEJ PRZYSZŁOŚCI”. 4. 
Konwencja Dealerów była poświęcona 
prezentacjom i dyskusjom dotyczącym 
rozwoju rynku dealerskiego w Polsce, 
znajdowaniu nowych źródeł dochodów 
w stacjach dealerskich. Próbowano także 
odpowiedzieć na pytanie czy i jak zmienią 
się umowy dealerskie. Gośćmi byli anality-
cy rynku dealerskiego, szefowie polskich 
koncernów oraz najwięksi polscy dealerzy. 
Obecni byli również goście z innych eu-
ropejskich rynków dealerskich - tak aby 
można było porównać się z ich działaniami 
i najlepszymi praktykami rynkowymi. W 
trakcie trwania Konwencji odbywały się 
sesje warsztatowe, podzielone na kilka 
nurtów tematycznych, przeznaczone dla 
osób odpowiedzialnych za poszczególne 
obszary dealerskiego przedsiębiorstwa: 
zarządzanie, marketing, sprzedaż, serwis 
etc. Swoje prelekcje mieli między innymi 
przedstawiciele firm DEKRA, AKZO-NOBEL 
oraz HERKULES. Imprezą towarzyszącą 
Konwencji, była jak co roku wystawa 
„Wokół rynku dealerskiego i serwisowe-
go”, obejmująca powierzchnię 1000 m2. 
Wystawa jest miejscem przeznaczonym 
na prezentację oferty wszystkich firm 
dostarczających usługi i towary dla branży 
sprzedaży samochodów oraz usług serwi-
sowych. 

Po raz trzeci ogłoszono wyniki Badania 
Satysfakcji Polskich Dealerów Samocho-
dów 2009. Można było stwierdzić czy 

ocena producentów i importerów zmieniła 
się znacznie w ciągu upływającego roku i 
czy wprowadzone przez niektórych im-
porterów programy naprawcze, przyniosły 
jakieś poważne efekty. 

W tegorocznej imprezie udział wzięło 
ok. 500 osób i kilkudziesięciu wystawców 
reprezentujących wszystkie sektory rynku 
dystrybucji samochodów w Polsce.

4 Konwencja Dilerów Samochodowych
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naszych przedstawicieli

78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl NOWOŚĆ

Tarcze polerskie to  niezbędne wyposażenie każdego 
warsztatu lakierniczego. Wszak przeprowadzenie 
procesu polerowania powierzchni lakierowanej, pozwala 
na nadanie dobrego wyglądu, co w dużej mierze jest 
priorytetem wśród właścicieli samochodów. To właśnie 
dzięki tarczom polerskim mamy możliwość usuwania 
lub znaczącego niwelowania wszelkich występujących 
nierówności. 

Element główny tarczy polerskiej, który pracuje na 
powierzchni lakieru, wykonany jest z pianki poliurytanowej 
o wszechstronnych właściwościach fizykochemicznych, 
zależnych od metod ich wytwarzania. Otrzymywanie 
poliuretanów polega na reakcji poliestrów lub polieterów, 
zawierających wolne grupy wodorotlenowe z izocyjanianem.
Elastyczne pianki poliuretanowe powstają w wyniku reakcji 
poliestrów lub polieterów i izocyjanianów, przy udziale 
wody oraz dodatkowych środków pomocniczych, takich 
jak: katalizatory, środki powierzchniowo czynne, porofory, 
wypełniacze, pigmenty, środki uniepalniające i inne.

Przemysłowy sposób produkcji elastycznej pianki 
poliuretanowej odbywa się na agregatach spieniających. 
Dozowane w sposób ciągły do głowic mieszających agregatu 
substancje w stanie ciekłym, po wymieszaniu, są natychmiast 
wylewane na formę papierową, umieszczoną na ruchomym 
transporterze. Zachodząca reakcja chemiczna powoduje 
wzrost pianki i przejście jej z fazy ciekłej w fazę stałą. Po 
kilku metrach od miejsca wylania, pianka osiąga ostateczne 
wymiary. Przesuwający się na transporterze blok pianki 

poliuretanowej jest cięty na bloki kilkudziesięciometrowe i 
umieszczany w magazynie, w którym następuje ostateczne 
usieciowanie i dojrzewanie pianki. Po tym okresie, bloki 
długie lub pocięte bloki krótkie (o żądanych wymiarach), są 
przekazywane do dalszego przerobu lub do sprzedaży.

W zależności od rodzaju i ilości użytych surowców 
podstawowych, powstają pianki poliestrowe lub pianki 
polieterowe / pianki polieterowe wysokoelastyczne o 
odpowiednich właściwościach fizykochemicznych (parametry 
pianek) i odpowiednim przeznaczeniu (komfort, technika). 
Rodzaj zastosowanych środków pomocniczych decyduje o 
specyficznych właściwościach pianek: - pianki samogasnące, 

Gąbki lakiernicze
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pianki uniepalnione, pianki z wybielaczem optycznym, 
pianki o nieregularnej strukturze, pianki o polepszonych 
właściwościach zgrzewalności oraz inne. Wszystkie 
spienione pianki poddawane są badaniom zgodnie z normami 
przedmiotowymi lub według norm i metod ustalonych z 
klientem. Tylko pianki o zgodnych, deklarowanych lub 
uzgodnionych z klientem parametrach, są dopuszczane do 
sprzedaży i przetwórstwa. Wysoka jakość wyprodukowanych 
pianek i potwierdzenie deklarowanych parametrów, 
jest potwierdzane również badaniami i przyznanymi 
certyfikatami przez zewnętrzne niezależne jednostki 
certyfikujące LGA, Oeko Tex lub inne niezależne laboratoria. 
Produkcja i przetwórstwo pianki jest zgodne z wymaganiami 
normy PN-EN ISO 9001:2002, Specyfikacji Technicznej TS 
16949:2002, co jest potwierdzone przyznanymi certyfikatami 
systemu zarządzania jakością i nadzorowane przez GLC oraz 
Suiss Certificate.

Z wyżej zamieszczonych informacji możemy 
wywnioskować, że przy produkcji tarcz polerskich, 
wykorzystywana jest pianka wysokiej jakości, o odpowiednich 
parametrach, o dużej wytrzymałości na ścieralność oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Wśród tarcz możemy wyróżnić 
następujące typy:

• Tarcza typ A - Twarda tarcza o najwyższej 
gęstości. Pianka koloru białego, przeznaczona do 
podstawowego polerowania z możliwością użycia 
gruboziarnistych past polerskich. 

• Tarcza typ B - Tarcza średniej twardości, pianka 
pomarańczowa. Przeznaczona do polerowania 
końcowego lakierów akrylowych. 

• Tarcza typ C - Miękka tarcza wykańczająca o 
najniższej gęstości, bardzo elastyczna. Pianka 
koloru czarnego, przeznaczona do delikatnego 
polerowania, nanoszenia mleczka polerskiego 
i utrwalaczy połysku. Pozwala to zlikwidować 
efekty hologramowe powstałe podczas procesu 
polerowania, usuwać smugi, i inne drobne wady 
lakiernicze. 

Firmy produkujące tarcze polerskie zastosowały w nich 
różne elementy mocujące, które pozwalają na przytwierdzenie 
ich produktu do maszyny polerującej. Pierwszym z możliwych 
mocowań jest plastikowy „talerzyk” z gwintem, który 
dostępny jest w następujących rozmiarach: M-14, M-16 oraz 
5/8’’. Mocowanie jest wykonane z odpowiedniej mieszanki 
tworzyw sztucznych, co nadaje mu dużą wytrzymałość na 

uszkodzenia, mogące powstać podczas obciążeń, którym 
poddawane jest podczas prac polerki.  Pozwala ono na 
precyzyjne i stabilne mocowanie tarczy do maszyny. Kolejnym 
z możliwych mocowań tarczy jest rzep, który dzięki dość dużej 
powierzchni mocującej, nie pozwoli na odłączenie tarczy od 
maszyny. Jednocześnie jest wygodny przy częstych zmianach 
tarcz, dzięki łatwemu i szybkiemu mocowaniu, ponieważ 
powierzchnia mocująca na tarczy, odpowiada wielkością 
mocowaniu w maszynie polerskiej, co jest ułatwieniem dla 
centralnego zamocowania

Przy zakupie gąbki polerskiej musimy zwrócić uwagę na 
to, w jakim celu będzie używana. Każdy typ gąbki ma inne 
zastosowanie w pracach polerskich. Także  mocowanie 
tarczy w maszynie polerskiej różni się wielkością gwintów 
mocujących. Wprawdzie różnice są niewielkie i przy użyciu 
większej siły możemy wkręcać gąbkę o innym mocowaniu 
niż potrzebujemy, ale w ten sposób doprowadzimy do jej 
zniszczenia i narazimy się na straty pieniężne. Warto o tym 
pamiętać,  bo takie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają 
zwrotom gwarancyjnym.

Pora jeszcze na kilka słów o samym użytkowaniu tarcz 
polerskich. Podczas pracy, tarcza polerska poddawana 
jest dużym obciążeniom, mimo wykonania tarczy z jak 
najlepszych materiałów i z wyjątkową starannością, dobrze 
jest ustawić naszą maszynę do obrotów sugerowanych przez 
producentów. Są one zawsze umieszczane na opakowaniach, 
a ich wartości oscylują od 1800 – 2600 obrotów na minutę. 
Właściwe ustawienie podczas normalnych prac polerskich, 
zniweluje możliwość uszkodzenia tarczy praktycznie do 
zera. Podczas polerowania powierzchni lakierniczej musimy 
pamiętać o tym, aby utrzymać wilgotność gąbki. Woda, która 
znajduje się wewnątrz tarczy podczas jej pracy, pozwala na 
odprowadzenie ciepła, dzięki czemu nie powstają uszkodzenia 
czyszczonych powierzchni. Normalną rzeczą jest zużywanie 
(ścieranie) się tarczy polerskiej. Dzieje się tak, ponieważ 
jest to narzędzie, które musi mieć specyficzne właściwości. 
Musi być miękkie, aby dobrze przylegać do polerowanych 
powierzchni. Zrozumiałym jest, że osoby, które wykorzystują je 
w swoich zakładach pracy, wymagają od nich jak największej 
wytrzymałości. Jednak  z  uzyskanych przez nas informacji 
wynika, że gąbka stosowana obecnie do produkcji tarcz 
polerskich, jest jedynym optymalnym rozwiązaniem, przy 
utrzymaniu obecnej ceny rynkowej tych towarów.

Materiały zostały zebrane ze stron internetowch producentów
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Zbieg zdarzeń sprawił, że posta-
nowiłem wykonać replikę samocho-
du z lat 20-tych. Spośród wielu marek 
i modeli, wybrałem do realizacji jeden 
z największych, ówczesnych modeli 
Cadillaca.

Początki nie były łatwe...
Zbieranie dokumentacji, wstępne 

pracę projektowe, adaptacja pomiesz-
czeń do wykonania projektu, zajęły spo-
ro czasu. Nie muszę mówić, że zdobycie 
jakiekolwiek oryginalnej dokumentacji 
graniczyło z cudem. Większość materia-
łów odtwarzałem wyłącznie na podsta-
wie zdobytych zdjęć oraz szczątkowych 
informacji znalezionych w internecie. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w 
konstruowaniu różnorodnych urządzeń, 
udało się poskładać to w całość. 

Mogę tylko powiedzieć, że wyko-
nanie walców blacharskich ze specja-
listyczną żłobkarką oraz inny sprzęt 
niezbędny do wykonania repliki, to parę 
miesięcy wytężonej pracy.

 
No i można zaczynać...
Przednie zawieszenie, tylny most, 

resory, drążki kierownicze, kolumna 
kierownicza i parę innych części po-
chodzi z Mercedesa 207. Podzespoły 
kupiłem używane. Zostały one następ-
nie rozebrane i zregenerowane. Mając 
podzespoły jezdne mogłem zabrać się 
za ramę. 

Rama to podstawowy element kon-
strukcji łączący wszystkie najważniejsze 
podzespoły w pojazd. Dbając o wymiary 
i symetrię oraz położenie elementów, 
mogłem ją wykonać bez większych 
kłopotów. 

Nadwozie sprawiło mi najwięcej 
problemów, gdyż nigdy nie zajmowałem 

się blacharstwem. W związku z 
tym przekraczałem znacz-

nie czas zaplanowany na wykonanie 
poszczególnych elementów. Rok pracy 
uwidocznił bryłę tego wspaniałego sa-
mochodu z minionej epoki motoryzacji. 

Wszystkie element bryły samocho-
du wykonane są z blachy stalowej, którą 
musiałem odpowiednio umodelować. 

Czas nadać barwę...
Zbliżał się okres prac lakierniczych 

– szpachlowanie, lakierowanie, pole-
rowanie. Nie mając żadnego doświad-
czenia w tej dziedzinie, zwróciłem się 
z prośbą o fachową pomoc do znanego 
producenta lakierów samochodowych. 
Zgodnie z wytycznymi producenta 
przygotowanie powierzchni przed la-
kierowaniem rozpocząłem od szpachlo-
wania, naniesienia podkładów (w tym 
reaktywnego oraz epoksydowego). Po 
wstępnym przygotowaniu powierzchni 
nastąpił etap prac lakierniczych – jako 
lakier nawierzchniowy wybrałem lakier 
akrylowy HS marki PROFIX. Technik 
producenta firmy Multichem służył mi 
pomocą w trakcie lakierowania pojazdu. 
Nie ukrywam, że bardzo ułatwiło mi to 
pracę, a efekt końcowy był fantastyczny.

Teraz przede mną następne etapy: 
tapicerka, wykończenie wnętrza drew-
nem, instalacja elektryczna, zgranie 
wielu podzespołów w jedną całość, 
montaż i jazda próbna!!!

Trudno określić kiedy uda mi się sfi-
nalizować projekt. Postęp prac można 
obserwować na mojej stronie interne-
towej replikacadillaca.co.cc. Postaram 
się, za zgodą gazety, zamieszczać 
krótkie relacje z postępu prac.

Ludwik Rożniakowski
e-mail: limuzynalata20@wp.pl

W poprzednim numerze naszego czasopisma 
(Nr. 25, str.16) wkradł się „chochlik” drukarski.
W informacji o lakierze bezbarwnym CP 2009 
UHS [3:1]  prawidłowa informacja o wymaga-

nej ilości warstw powinna brzmieć:
„Już 1 i 1/2 warstwy zapewnia gładką 

powierzchnię, wysoką głębię oraz dużą twar-
dość powłoki.”

Jeszcze raz przepraszamy czytelników za 
zaistniałą pomyłkę.

Replika cadillaca z lat 20-tych

Lakiery samochodowe nieustannie 
ewoluują. Wynika to z faktu, iż producenci 
samochodów wprowadzają na rynek coraz to 
nowsze kolory. Pomimo zmieniającej się, co 
kilka lat mody, w czołówce najbardziej popu-
larnych kolorów wciąż pozostaje czarny. 

Ostatnie lata pokazują, że również 
ten kolor został poddany zmianom. Coraz 
szersze grono producentów samochodo-
wych, począwszy od producentów marek 
ekskluzywnych, takich jak Lamborghini czy 
Ferrari, poprzez bardziej popularne - jak Le-
xus, Chrysler czy Fiat, wprowadza do swojej 
palety barw kolor czarny, o zdecydowanie 
większym nasyceniu niż dotychczas. Jest to 
bardzo głęboki kolor o odcieniu wpadają-
cym w granat. Właśnie odcień granatu po-
woduje, że oko ludzkie postrzega ten kolor 
jako zdecydowanie „bardziej czarny”.

Zmiany kolorów samochodów fabrycz-
nie nowych wymusiły na producentach 
lakierów renowacyjnych, poszukiwanie 
takich rozwiązań, które pozwolą na wypro-
dukowanie bardzo czystego i głębokiego 
koloru czarnego. Wbrew pozorom nie jest 
to wcale takie proste.

Firma Multichem - Profix wprowadziła 
na rynek lakier bazowy konwencjonalny o 
nazwie Black Plus, który spełnia rygory-
styczne wymagania odnośnie tego koloru. 
Dzięki swojej czerni z odcieniem granatu 
jest jednym z „najbardziej czarnych” lakie-
rów na rynku. Produkt ten jest samodzielną 
pozycją, niewchodzącą w skład systemów 
mieszalniczych. 

Więcej informacji: Rafał Stachlewski
Biuro Prasowe Multichem - Profix

kom. 782 685 133
mail. biuroprasowe@multichem.pl

Ile czerni 
w czerni lakieru?
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Producenci samochodów prześcigają się w oferowa-
niu coraz to nowych kolorów pojazdów, po to, by zachęcić 
potencjalnych klientów do zakupu coraz atrakcyjniejszym 
wyglądem. Trudno mówić w prosty sposób o kolorze, w 
przypadku opisywania lakierów na samochodach. Ziarno 
aluminium, mika, CHROMA FLAIR, wzbogacają podstawową 
paletę barw pojazdów tworząc wielotysięczną bazę receptur 
kolorów na pojazdy. Dla warsztatów wykonujących naprawę 
powłoki lakierowej, dobór właściwego odcienia pojazdu z tak 
szerokiej palety kolorów, stanowi jeden z najtrudniejszych 
etapów pracy. Od projektanta pojazdu, poprzez producenta, 
aż do użytkownika i ewentualnie rzemieślnika wykonującego 
naprawę, wszyscy widzą kolor pojazdu – czy wszyscy widzą 
to samo i tak samo, to już zupełnie inny problem.

Kolor pojazdu, tak 
jak kolor każdego przed-
miotu, zależy od rodzaju 
padającego nań światła, 
sposobu padania światła 
i obserwatora. Skąd tyle 
różnych wstępnych za-
strzeżeń? Doskonale zda-
jemy sobie sprawę, że ten 
sam kolor inaczej wygląda 
przy różnym oświetleniu. 
Spróbujmy oglądać barwny 

przedmiot w świetle słonecznym, pod lampą jarzeniową i w 
zaciemnionym miejscu. Wrażenia zmysłowe zupełnie inne.

Barwa to wrażenie zmysłowe. Niemniej to właśnie barwa 
przedmiotu jest często jedną z decydujących cech estetycz-
nych, przyczyniających się do wyboru tego czy też innego 
przedmiotu. Specjalista od barwy, zależnie od tego czy pa-
trzy na tę barwę jako fizyk, chemik, artysta plastyk, lakiernik, 
czy psycholog, będzie podkreślał inne walory i cechy barwy.

Kolor jest dzisiaj czymś niezwykle ważnym jako czynnik 
o powszechnie uznanym, wielostronnym oddziaływaniu, któ-
rego znaczenie sięga aż do dziedziny terapii. 

Wiemy, że barwy nasy-
cone męczą oko, a blade 
dają wrażenie spokoju. 
Czerwień działa podnieca-
jąco, błękit i zieleń uspo-
kajająco, żółty i pomarań-
czowy działają pogodnie i 
radośnie, dając wrażenie 
ciepła, ciemny błękit i 
fiolet może wrażliwych 
przygnębić. Te sposoby re-
agowania na barwę zostały 

wyzyskane w różnych określonych celach we wnętrzach 
mieszkalnych, szkolnych i szpitalnych. Przeprowadzone eks-
perymenty wykazały niezbicie, że bodźce barwne oddziałują 
na człowieka w stopniu bardzo silnym.

Wiadomo, że pewne 
kolory działają uspokajają-
co, a inne agresywnie, że 
jedne „przybliżają” pokrytą 
nimi przestrzeń (czerwie-
nie), a inne „oddalają” (błę-
kity), że żółcie i czerwienie 
są bardziej zauważalne niż 
kolory chłodne. Oczywiste 
jest również to, że kolor 
posiada swoistą dynamikę. 
Wzajemne oddziaływania 
barw kreują relacje prze-
strzenne. Wytyczają je na płaszczyźnie.  To wiedza, którą 
dysponują nie tylko wielcy koloryści. Konsekwencje stosowa-
nia koloru zostały dobrze rozpoznane i są wykorzystywane. 
Kolor jest czynnikiem dynamicznym, płynnym, zmiennym. 

Należy również wspomnieć o tym, że w naszym sposobie 
myślenia i porozumiewania się, istnieją w jakiś sposób barwy 
idealne same w sobie. Dotyczy to głównych barw tęczowych 
a czasem czerni i bieli. Pamiętajmy też o tym, że od czasów 
dawnych, barwie przypisywano wartości symboliczne.

Praktyczne postrzeganie barwy, warto rozszerzyć o 
spojrzenie estetyczne, wręcz artystyczne. Artysta malarz 
czy projektant kolorysta dysponują wiedzą o kolorze, wiedzą, 
która jest innego rzędu, rzędu estetycznego, nie naukowego. 
Artysta opanowuje w działaniu nieuchwytne prawa rządzące 
wzajemnymi stosunkami barw. Jest kompetentny, gdyż po-
trafi stworzyć z nich całość jako „przedmiot estetyczny”. W 
sprawie koloru, jak w żadnej innej, odmienność wiedzy ar-
tysty od wiedzy naukowca jest szczególnie wyraźna. Wybie-
rając więc kolor własnego auta, warto przemyśleć zarówno 
walory praktyczne danego koloru, jak i jego oddziaływanie na 
samopoczucie oraz walory ekspozycyjne w przestrzeni.

W rozważaniach este-
tyków i psychologów co do 
barwy, pojawia się ważne 
zagadnienie zależności 
jednej z podstawowych 
jakości zmysłowych, odbie-
ranej za pomocą siatkówki 
oka, jaką jest kolor, a ze-
społem pewnych stałych 
cech psychicznych czło-
wieka, charakteryzujących 
jego życie emocjonalne, 
sposób reagowania na bodźce zewnętrzne, stopień pobu-
dliwości, siły i trwałości stanów uczuciowych. Jedne kolory 
uwielbiamy, innych nie znosimy. 

Barwy, jakie preferujemy zdradzają nasz temperament. 
Bardzo interesująca dla wielu dziedzin, w tym szczególnie 
dla zespołów projektujących tak powszechne urządzenie jak 
samochód, jest znajomość najnowszych opracowań na te-

Wybór koloru pojazdu a charakter 
i temperament użytkownika
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mat psychologii kolorów. Zdecydowanie lepiej oddziałują na 
nas barwy jasne, zachowując w nas radość i witalność. Na-
tomiast kiedy otaczamy się paletą zgaszoną, brudną i zgniłą 
dzieje się z nami coś odwrotnego. Szarzejemy i gaśniemy. 
Wpływ temperamentu osobowości na wybór koloru pojazdu 
daje się również w pewien sposób usystematyzować.

Nowe badania ujawniają, jaki kolor samochodu wybierają 
osoby o jakim typie temperamentu. 

Ciekawe czy analizując poniższe zestawienie, odnajduje-
my choć częściowo własne cechy osobowości.

Według naukowców badających zjawisko powiązań psy-
chologii koloru i osobowości człowieka, można pokusić się o 
następujące uogólnienia:

- białe samochody preferują głównie ekstrawertycy. Biel 
rozbudza we wszystkich potrzebę wolności i niezależności. 
Pomaga znaleźć drogę samorealizacji.

- czerwone samochody – utożsamiają kierowców pełnych 
zapału i energii, którzy prowadzą szybko. Czerwień nasyca 
energią. Kolor ten lubią ludzie, którzy działają z rozmachem.

- niebieskie samochody są wybierane przez ludzi rozmy-
ślających, refleksyjnych i ostrożnych. Otaczanie się tym 
kolorem charakterystyczne jest dla osób uporządkowanych, 
na wyższym poziomie rozwoju duchowego, ceniących sobie 
lojalność i uczciwość.

- żółte samochody prezentują kogoś idealistycznego i lu-
biącego nowości.

- srebrne samochody uosabiają luźną postawę, spokojną i 
trochę powściągliwą.

- szare samochody reprezentują kierowców spokojnych, 
poważnych, którzy poświęcają się swojej pracy.

- czarne samochody utożsamiają agresywną osobowość, 
kogoś niezależnego lub buntownika.

Tego typu próba systematycznego przyporządkowania 
koloru do psychiki, to tylko jedno z zagadnień związanych z 
wyborem barwy pojazdu.

Logiczne wydaje się 
rozbudowanie tego sche-
matu nie tylko w zakresie 
oddziaływania barw poje-
dynczych na temperament 
danej osoby, ale i wzajem-
ne relacje między nimi. To, 
co dotyczy wzajemnych 
zależności kolorów, staje 
się skomplikowane i wy-
myka się różnym naukom 

i tworzonym schematom. Nie udało się stworzyć rodzaju 

obiektywnego sprawdzianu w zakresie reguł reakcji czy 
wyboru konkretnych kombinacji barw, działających ujemnie 
lub dodatnio. 

Można się tu odwoływać tylko do odczucia ludzkiego, 
do czynnika empirycznego. Trzeba jednak zdecydowanie 
podkreślić, że przegląd różnych schematów barwnych, czy 
tzw. „reguł barwnych”, jakie wynikają z tego rodzaju syste-
mów, jest tylko i wyłącznie metodą konwencjonalną. Jednak 
wykorzystując tę metodykę, można uwzględniając pewne 
odczucie człowieka, przygotować reguły do wykorzystania w 
sztuce projektowania kolorystyki auta. 

W kombinacjach barw, 
zestawienia działające na 
nas szczególnie pozytyw-
nie, to kolory antagoni-
styczne, albo zestawienia 
barw bliskich sobie i 
podobnych. W pierwszym 
przypadku mówimy o har-
monii przez opozycję, w 
drugim o harmonii przez 
analogię. W pierwszym 
przypadku korzystnie 
działają duże interwały barwne, w drugim – małe i subtelne. 
Kombinacje harmoniczne oparte na opozycji działają bardziej 
„optycznie”. Kombinacje harmoniczne przez analogię, działa-
ją bardziej emocjonalnie, nastrojowo i tajemniczo. Czerwień 
z zielenią lub błękit z żółcienią podniecają i dają silny efekt 
optyczny, ale jakości emocjonalne mogą tu zostać zatracone, 
gdyż ciepło jednego koloru równoważy chłód drugiego. Kom-
binacje harmoniczne z dominantą chłodu, budzą odmienne 
emocje niż zestawienia z dominantą ciepła.

Wybór odcieni, sposób ich zestawienia i włączenia w 
strukturę całości ma znaczenie decydujące dla odbioru za-
równo estetycznego, jak i emocjonalnego. Ale musimy zdać 
sobie sprawę, że pojęcia: „czerwień”, „błękit”, „zieleń” – są 
dla nas również rodzajem klucza w porozumiewaniu się co 
do wartości barwnych dzieła-przedmiotu, klucza opartego 
zarówno na istnieniu danego przez naturę szeregu barw 
tęczowych, jak na zakorzenionych w naszej strukturze 
psychicznej asocjacji. Można się pokusić o stwierdzenie, 
że wykorzystanie zasad oddziaływania koloru na psychikę 
jest formą manipulowania odbiorcą koloru, poprzez twórcę 
przedmiotu. Do tych wszystkich aspektów dodać jeszcze 
należy pewne sezonowe, „modne” wybory poszczególnych 
kolorów, czasem wbrew wymaganiom własnej osobowości.

Grażyna Sobierajska
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Farlak Sp. z o.o.
Wyłączny dystrybutor farb i lakierów „WILCKENS” 
- Europa Środkowo-Wschodnia.
Firma powstała w 2005 roku.
Adres:
ul. Kościuszki 90
62-030 Luboń
tel./fax 061 662 32 19
tel.kom. 0 510 235 328
e-mail: mars37@op.pl

Farlak Sp. z o.o.

Firma Unimax  z Wołomina mięści się przy  ul Daszyśkiego 7. Wła-
ściciel firmy Pan  Witold Korkieniec współpracuje z firmą Troton już 
od 3 lat. Jego firma działa  na terenie Wołomina i okolic. Na łamach 
Lakiernika Pan Witold  składa wszystkim swoim klientom  najser-
deczniejsze życzenia świąteczne.

Unimax
Firma Wilbik z Mrągowa współpracuje z Trotonem już od 10 lat. 
Działa na terenie Mrągowa i okolic. Właścicielem firmy jest Pan 
Felicjan Wilbik, który składa wszystkim swoim klientom i współ-
pracownikom najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Wilbik

W październiku firma TROTON 
ogłosiła wśród swoich partnerów 
handlowych konkurs na najbardziej 
efektownie urządzone stoisko sprze-
daży swoich wyrobów. 

Konkurs ten potrwa do kwietnia 2010 roku a dziś 
prezentujemy pierwsze zgłoszenia firm, które zdecydo-
wały się wziąć udział w tym przedsięwzięciu. 

Organizatorzy konkursu zapewniają dla zwycięz-
ców atrakcyjne nagrody. 

KONKURS
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Firma „Kuliński & Syn” powstała w 1986 
r.  Założył ją Zdzisław Kuliński. Począt-
kowo firma zajmowała się głównie bla-
charstwem i lakiernictwem samocho-
dowym. Wraz z rozwojem i rozbudową 
przedsiębiorstwa, w 1994 r., powstał 
sklep z artykułami lakierniczymi.

Od 2002 r. firmą zarządza Tomasz Ku-
liński, który w dalszym ciągu rozwija fir-
mę w zakresie działalności handlowej i 
usługowej. Oferujemy lakiery samocho-
dowe następujących firm: Glasurit, Max 
Meyer, Ivat oraz produkty firm: Troton, 
3M, Carsystem, Farecla, Boll.

17 października 2005 roku, nasza firma 
podpisała umowę z Autodistribution 
Polska.

Kuliński & Syn
Józef Łazarz Hurt-Detal Artykułów Chemicznych Chełmiec, 
ul. Limanowska 45, tel. 018 4430554.
Firma istnieje od 1996 roku. Zajmuje się dystrybucja lakierów firmy 
De Beer (rejon Nowy Sącz, Limanowa, Muszyna, Krynica, Dobczy-
ce) oraz sprzedażą produktów firmy Troton, 3M, 4cR, Motogama, 
Boll. Kompleksowo zaopatruje hurtownie, sklepy oraz warsztaty 
lakiernicze.

Józef Łazarz Hurt-Detal

FIrma Rmax współpracuje z firmą Troton od 2006 r. Posiada cały 
asortyment produktów lini Inter Troton i Master. Działa w okolicach 
Warszawy, Otwocka, Mińska Mazowieckigo, Anina. W tym roku 
otworzyła  drugi  punkt przy  ul. Chełmżyskiej. Główny punkt mieści 
się  w Zakręcie przy  ul. Trakt Lubelski.

R - max
THOMA
Autoryzowany dystrybutor firmy PROFIX.
Firma istnieje od 1992 roku. Kompleksowo zaopatruje lakiernie i 
autoryzowane serwisy na terenie UE.
Kontakt: Paweł Konopa
Sklep internetowy: www.elakiery.pl
e-mail: kontakt@elakiery.pl
tel.kom. 0 504 066 886
fax. 095 741 11 62
Adres: Ul. Winnica 36, 
66-300 Międzyrzecz

THOMA

„Trapez” Monika Zachariasz
Kraków, ul. Łokietka 137, tel. (012) 346-16-43

Firma istnieje od 1994 roku w Krakowie. Prowadzi dytrybucję lakie-
rów firmy DuPoint na terenie Małopolski. W jej ofercie znajdują się 
również produkty Trotonu, 3M, Farecli. Zaopatruje głównie sklepy, 

autoryzowane serwisy samocho-
dowe i warsztaty lakiernicze.

„Trapez”
Firma  powstała w lutym 1995 
roku. Założycielami i właści-
cielami firmy byli i są Krzysz-
tof Napora i Andrzej Zbylut. 
Zajmują się sprzedażą i dys-
trybucją produktów z branży 
chemicznej (farby, lakiery, itp) 
oraz chemi samochodowej. 
Zaopatrujemy przede wszyst-
kim firmy transportowe oraz 
zakłady balcharsko lakierni-
cze. Od 1996 roku wspólpra-
cujemy z firmą Akzo Nobel No-
biles jako jej sklep patronacki. 
Od 1998 roku zajmujemy się 
dobieraniem komputerowo la-
kierów samochodowych firmy 
Lechler. Ponadto handlujemy 
produktami firmy Troton, No-
vol, Motip, Boll i Farecla.

Unicolor

KONKURS  KONKURS  KONKURS   KONKURS
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Grupa DBK ciągle rozszerza swoja bazę i siec ser-
wisowo dealerską w Polsce. W bieżącym roku powstały 
trzy nowe serwisy tej firmy, zajmujące się obsługą oraz 
sprzedażą samochodów ciężarowych, użytkowych 
i specjalistycznych. Są to firmy w Gdańsku, Rudzie 
Śląskiej oraz Szczecinie. W ostatnich kilku latach firma 
przeznaczyła na inwestycje w Polsce ponad 100 mln 
złotych.

W nowo otwarty w lipcu oddziale w Szczecinie prowa-
dzona jest sprzedaz samochodów ciężarowych marki DAF 
oraz samochodów użytkowych Volkswagen. Sprzedażą 
i obsługa DAF-a zajmuje się DBK Sp. Z o.o., natomiast 
pojazdów marki Volkswagen, wydzielona spółka o nazwie 
BENEPOL SP. Z o.o.

Okazale prezentuje się nie tylko budynek nowego od-
działu firmy, ale i wyposażenie serwisu budzi zasłużone 
uznanie. Podczas zorganizowanej 27 sierpnia 2009 roku, w 
siedzibie Szczecińskiej (dokładnie miejscowość Radzisze-
wo), konferencji prasowej, zaprezentowano zaproszonym 
dziennikarzom oraz innym gościom nowoczesne urządzenia 
oraz systemy naprawczo-serwisowe. 

 
Do najciekawszym należały: komputerowy system dia-

gnostyki do pojazdów DAF oraz diagnoskop do pojazdów 
użytkowych VW. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziło 
nowoczesne wyposażenie warsztatu blacharsko-lakierni-
czego. Zaprezentowano możliwości najnowocześniejszego 
w Polsce systemu do napraw powypadkowych samochodów 

ciężarowych i użytkowych HERKULES TRUCH oraz RAM 
TRUCK. Duże uznanie wzbudziła również znacznych roz-
miarów kabina lakiernicza do pojazdów wielkogabarytowych 
SAIMA oraz myjnia.

 
Zaprezentowano narzędzia i urządzenia renomowanych 

producentów, wśród których znajdują się przestawne pod-
nośniki kolumnowe, kolumnowe i dwukolumnowe, wyciągi 
spalin, linie diagnostyczne MaHA, komputery diagnostyczne 
dedykowane do obsługi pojazdów marki Daf, Audi i VW, 
wszechstronny serwis ogumienia - do obsługi aut osobo-
wych, użytkowych oraz ciężarowych, urządzenia do regula-
cji i kontroli geometrii, system dystrybucji i monitoringu oleju 
etc.). Wyposażenie to spełnia  wszelkie normy bezpieczeń-
stwa, dzięki czemu zoptymalizowany jest czas wykonywa-
nych napraw i wszelkich  usług serwisowych. 

Zwiedzający obejrzeli także magazyn oparty na systemie 
wielopoziomowego składowania części zamiennych (regały 
wielopoziomowe).

Urządzenia do napraw powypadkowych-HERKULES

Przeznaczone do napraw samochodów ciężarowych, 
naczep, autobusów, usuwają  wszelkie odkształcenia ram 
oraz kabin zaistniałe w wyniku kolizji drogowych, jak i in-
tensywnego użytkowania. Zasada działania oparta jest na 

NOWY SERWIS DBK W SZCZECINIE

Serwis DBK w Szczecinie prezentuje się niezwykle okazale

Konferencja prasowa w oddziale DBK Sp. Z o.o. 
w Radziszewie k. Szczecina

Prezentacja systemu napraw powypadkowych HERKULES 
RAM TRUCK
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zastosowaniu wszechstronnych pras pchających (5 pras o 
nacisku 30-40t) oraz zapór. W przypadku prostowania kabin 
stosowane są wieże wysokiego ciągnięcia oraz zestawy roz-
pieraczy. Podstawa nośna systemu,  osprzęt mocujący jak i 
elementy siłowe, mocowane są do zabetonowanej kratowni-
cy.  Urządzenia  zapewniają  wykonanie najbardziej skompi-
lowanych prac blacharskich i tym samym powrót ramy do jej 
pierwotnego stanu w ciągu kliku godzin. 

Podgrzewacz indukcyjny-ALESCO

Służy do podgrzewania materiałów przewodzących 
energię elektryczną. Technologia rozgrzewania metali od 
wewnątrz wykorzystuje wytwarzane przez urządzenie pole 
magnetyczne, które z kolei wydziela ciepło w materialne 
podgrzewanym. Poprzez dostarczenie energii cieplnej 
w takiej formie – można rozgrzewać elementy metalowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie produktów wrażliwych na 
ciepło. Punktowe nagrzewanie zapobiega uszkodzeniom 
przewodów elektrycznych, a system chłodzenia KK6  umoż-
liwia schłodzenie elementów do temperatury otoczenia 35°.  
Możemy po prostu ogrzewać daną sekcję bez ogrzewania 
innego graniczącego materiału.

Kabina lakiernicza-SAIMA

Zbudowana w układzie przejazdowym i posiada 2 bramy 
umożliwiające komunikację. Bramy są zbudowane z ram 
stalowych , z zainstalowanymi na nich rolowanymi bramami 
z napędem elektrycznym. Urządzenie jest wyposażone w 1 
skrzynkę rozdzielczą połączoną z  panelem sterowania z 
napięciem bezpiecznym 24V, umieszczonym w dogodnym 
dla operatora miejscu, umożliwiającym niezależne sterowa-

nie dowolną sekcją kabiny. Układ taki jest zgodny z Dyrekty-
wami EU oraz PN ,oraz wytycznymi Świadectwa 22/97 GIG

Strefa przygotowawcza

Strefa przygotowania jest urządzeniem zapewniającym 
warunki pracy podczas prowadzenia wszelkich operacji 
przygotowujących do lakierowania właściwego oraz lakie-
rowania pojedynczych elementów, w ramach możliwości 
suszenia promiennikami.

Skonstruowana jest z sufitu nawiewnego wymiarach 
12m x 2,05 m x H=0,40m,  zawieszonego na zawiesi-
nach linowych nad stanowiskiem.
Masa sufitu jest rozłożona na 16 szpilek M12 .
Wentylacja stanowisk jest realizowana poprzez umiesz-
czoną na konstrukcji wsporczej jednostkę wentylacyjną 
SAIMA 12, z odciągiem poprzez 2 kanały zbiorcze zasy-
sające z  podłoża wg dostarczonych planów FBD sc.
Konstrukcja wsporcza stanowi również ramę do zamo-
cowania sufitów nawiewnych.
Konstrukcja jest posadowiona na 4 słupach z naci-
skiem 300-350kG każdy. 

Powietrze technologiczne może cyrkulować w układzie 
zamkniętym, bądź z wyrzutem zewnętrznym w ilości 3-5 % 
wydajności całkowitej.

Trzy stopniowa myjnia portalowa 

Zawiera zaawansowane funkcje programów mycia  sa-
mochodów  ciężarowych, autobusów przy pomocy szczotek 
bocznych, szczotki górnej. Do samochodów szczególnie 
zabrudzonych dostępny jest system wstępnego spłukiwania 
i nakładania aktywnej piany, opcje wysokociśnieniowe, pro-
gram omijania wystających poziomych przeszkód (system 
cofnięcia oraz zintensyfikowana funkcja mycia). 

Wred

Nowoczesna hala serwisu bieżącego samochodów DAF

Prezentacja najnowocześniejszego komputera 
diagnostycznego

Stacja diagnostyczna przeznaczona do badań samochodów 
ciężarowych.

w w w. l a k i e r n i k . c o m . p l
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, e-mail:troton@troton.com.pl www.troton.com.pl

0,5L + 0,25L
pojemnościnowe

Aktualna sytuacja na rynku napraw blacharsko - lakierni-
czych powoduje, że wzrasta ilość wykonywanych usług obej-
mujących likwidację małych i średnich uszkodzeń. Związane 
jest to zarówno z polityką firm ubezpieczeniowych kierują-
cych, się rachunkiem ekonomicznych, jak i ogólną tendencją 
na rynku motoryzacyjnym. Obecnie opłacalne są zwykle 

naprawy drogich elementów 
karoserii pojazdów, a przypad-
ku napraw głównych, jedynie 
pojazdów klasy wyższej lub  
luksusowych. W porównaniu 
z latami dziewięćdziesiątymi 
ubiegłego wieku nie zarabia 
się już dzisiaj na cenie części 
zamiennych i materiałach. W 
zasadzie zyskiem jest jedynie 
roboczogodzina warsztatu. 
Powoduje to, że konieczne 
staje się stosowanie technolo-
gii skracających czas naprawy, 

przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu wykonywanych na-
praw bez wymiany drogich elementów karoserii. Odpowiedzią 
na to zapotrzebowanie są systemy napraw panelowych, opra-
cowane przez wiodące na rynku firmy, zajmujące się produkcją 
wyposażenia warsztatowego. W poniższym opracowanie wy-
korzystano informacje oraz technologię EZ-DENT oraz GYS.

I. NAPRAWY PANELOWE - co to oznacza?

Terminologia stosowana w opisach napraw panelowych jest 
w dużej części nowością  nawet dla osób z branży blacharskiej. 
Niektóre nazwy pochodzą z tłumaczenia z języka angielskiego, 
a część została stworzona przez polskich specjalistów wdraża-
jących te technologie w naszym kraju. Nazwa naprawy panelo-
we jest tłumaczeniem angielskiej nazwy „panel repair”, gdzie 
panel oznacza element karoserii, a „repair” naprawę. Kolejną 
nazwą wartą wyjaśnienia jest określenie „push and pull”. Ozna-
cza to w dosłownym tłumaczeniu „pchać i ciągnąć”. Najczęściej 

jednak używanym obcojęzycznym określenie w tej dziedzinie 
jest spoter. Chociaż nazwa ta jest w tej chwili bardzo często 
używana we wszelkich opisach, reklamach oraz przez blacharzy 
i innych fachowców z branży motoryzacyjnej, to zrozumienie 
znaczenia tego słowa jest znikome. Poczynając od słowa an-
gielskiego „spot” (plamka, punkt, skaza) poprzez „spotting in„ 
(naprawa niewielkich uszkodzeń powłoki – określenie techn.) 
powstaje nazwa spoter czyli urządzenie do napraw niewielkich 
uszkodzeń powłoki.

Naprawa panelowa, to usuwanie uszkodzeń elementu ka-
roserii. Aby naprawa była opłacalna, a klient był zadowolony z 
wykonanych usług, należy dążyć do: 

-krótkiego czasu wykonania naprawy,
-niskich kosztów materiałowych,
-wysokiej jakości naprawy,
-minimalnej ingerencji w naprawiany samochód.

Technologie związane z naprawami panelowymi często 
wymagają zmiany podejścia blacharzy do niektórych czyn-
ności naprawczych. Zastosowanie najnowszych technologii i 
narzędzi wiąże się z konieczności szkolenia, nauki oraz trenin-
gu. Tak treningu. Trening to nie tylko domena sportowców. 
Również inne dziedziny życia wymagają nieustannego dosko-
nalenie się.

II. NARZĘDZIA DO PROWADZENIA NAPRAW

Niniejsze opracowanie opiera się na niemieckiej technologii  
napraw panelowych EZ-DENT SYSTEM. Temat zostanie omówio-
ny w miarę możliwości w sposób uniwersalny. Większość urzą-
dzeń i narzędzi stosowanych we współczesnym blacharstwie 
karoseryjnym ma swoje odpowiedniki produkowane przez 
różne firmy na całym świecie. Prym wiodą firmy pochodzące z  
Japonii, Niemiec, Francji oraz Szwajcarii. Szeroką ofertę narzę-
dzi do prac blacharskich posiadają również firmy z Włoch. 

NAPRAWA PROFILI ZAMKNIĘTYCH
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Podstawowy zestaw do napraw panelowych współcze-
snych karoserii samochodowych (fot. 2 i 3), zwykle zawiera 
następujące urządzenia oraz narzędzia:

- Spotter (podstawa systemu),
- Easy Puller,
- Strong puller,
- Zestaw młotków aluminiowych,
- Zestaw adapterów i końcówek,
- Zabezpieczenie przepięciowe,
- Szlifierka do usuwania lakieru,
- Wózek systemowy lub tablica.

W polskich warsztatach niełatwo jest na razie przekonać 
właścicieli do konieczności posiadania mobilnego systemu 
przechowywania narzędzi, czyli tzw. wózka systemowego. Po 
głębszym zastanowieniu można jednak dojść do wniosku, że 
bez odpowiedniego sposobu przechowywania i gromadzenia 
narzędzi w określonym miejscu, blacharz jest często zniechę-
cony do stosowania nawet z pozoru najlepszych narzędzi. Ra-
dzi sobie są wtedy „ swoimi, starymi metodami” uważając, że 
inwestycja w nowoczesne narzędzia to zmarnowane pieniądze 
i dalszy brak postępu w warsztacie. W nowoczesnej blacharni 
do prowadzenia napraw karoserii niezbędne jest posiadanie 
urządzenia do niskotemperaturowego łączenia blach wyso-
kogatunkowych ( tzw. lutospawarki). Problematyka związana 
z lutospawaniem będzie szczegółowo omówiona w osobnym 
opracowaniu.

III. TECHNOLOGIA

Poniżej przedstawiony zostanie uproszczony proces 
technologiczny naprawy panelowej. W tej części opracowania 
omówione zostaną dwa pierwsze punkty procesu technolo-
gicznego: analiza oraz dobór narzędzi. Dalszy ciąg obejmujący 
między innymi sam proces naprawy, znajdzie się w jednym z 
kolejnych numerów pisma. Każdy przypadek uszkodzenia jest 
inny, a omówienie choćby kilkunastu typowych, sprowadziłoby 
się do napisania książki. Dlatego też technologia omówiona 
zostanie na podstawie jednego wybranego przypadku uszko-
dzenia. 

1. Analiza uszkodzenia

Pierwszym etapem mającym kluczowe znaczenie dla póź-
niejszych czynności oraz efektów naprawy jest właściwa ocena 
uszkodzenia. Ocenie wstępnej podlegają:

- zakres uszkodzenia (opłacalność naprawy),
- konstrukcja uszkodzonego elementu,
- materiał z jakiego wykonany jest element.

Od zakresu  czyli rozległości uszkodzenia zależy dobór 
narzędzi. Inaczej naprawia się uszkodzenia punktowe  (np. po 
gradobiciu lub od uderzenia kamieni), inaczej wgniecenia na 
większych płaszczyzna oraz długie i rozległe rysy połączone 
z odkształceniami (np. powstałe przy parkowaniu). Metoda 
naprawy w znacznym stopniu uzależniona jest od konstrukcji 
oraz materiału z jakiego wykonany jest uszkodzony element 
karoserii samochodu. Nieco innych metod i narzędzi należy 
użyć przy naprawie elementu w miejscach gęsto użebrowa-
nych, a inaczej na dużych miękkich płaszczyznach. Od wielu już 
lat do produkcji karoserii samochodowych stosowane są róż-
ne materiały konstrukcyjne. Poza stosowaniem stali, tworzyw 
sztucznych oraz aluminium, znacznym utrudnieniem podczas 
napraw blacharskich jest właściwe zidentyfikowanie rodzaju 
oraz gatunku materiału (Rys.1.). Na przykładzie stali stosowa-
nych we współczesnych karoseriach samochodowych, można 
wymienić kilka podstawowych gatunków:

- tzw. zwykła (St3S i podobne),
- HTS (o podwyższonej jakości),
- VHTS (wysokogatunkowa tzw. boronowa),
- UHTS (wysokogatunkowa tzw. boronowa z dodatkami).

Naprawa elementów wykonanych ze zwykłej blachy sta-
lowej nie nastręcza zbytnich problemów. Jest ona „łatwospa-
walna” oraz zgrzewalna. Obróbka plastyczna takiego elementu 
jest stosunkowo prosta, a zachowanie materiału podczas 
czynności naprawczych jest przewidywalne. Problemy najczę-
ściej występują podczas naprawy elementów karoseryjnych, 
wykonanych ze stali wysokogatunkowych. Oto podstawowe:

- słaba spawalność i zgrzewalność,
- znacznie mniejsza grubość blachy,
- inna konstrukcja elementu (ze względu na gatunek stali),
- zastosowanie technologii tailored blanks 
  (zmienna grubość blachy).

Podczas naprawy karoserii wykonanej ze stali wysoko-
gatunkowej, blacha nie daje się łatwo formować i często 
powraca do poprzedniego położenia. Elementy przygrzewane 
podczas naprawy, jak np. końcówka spottera nie przygrzewa 
się tak dobrze, jak do zwykłej blachy. Konieczne jest między 
innymi zwiększenie intensywności przygrzewania, ale należy 
zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić nadmiernie elementu. 

Fot.2. EZ-DENT SYSTEM – wersja z 
wózkiem systemowym wersji „PROFI”. 
(EZ-DENT)

Fot.3. EZ-DENT SYSTEM – wersja z 
wózkiem systemowym wersji „EKO-
NOMY”. (EZ-DENT)

Rys. 1. Podstawowe gatunki stali w nowoczesnej karoserii samochodowej. 
(GYS)
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2. Dobór metody i narzędzi

Centrum systemu stanowi spotter (Fot.4.). Przeznaczony 
jest zarówno do prowadzenia bezpośrednich napraw poprzez 
zastosowanie zintegrowanego młotka bezwładnościowego, 
jak wykonywania prac pośrednich. 

Naprawa z zastosowaniem końcówek w kształcie  gwiazdy, to 
jedna z podstawowych czynności możliwych do wykonywania spot-
terem (Fot. 5.). Spotterem można przygrzewać różne elementy do 
blachy (fot.6.), usztywniać  blachę przy zastosowaniu elektrody mie-
dzianej lub węglowej (tzw. obkurczanie) (fot.7.). Obkurczanie blachy 
przy zastosowaniu spottera zastąpiło palnik gazowy. Obkurczanie 
poprzez podgrzewanie palnikiem, wyrządza nieodwracalne szkody 

w strukturze blachy na znacznie 
większej powierzchni niż uszko-
dzenie. Przy metodzie z palni-
kiem, konieczne jest natychmia-
stowe schładzanie podgrzanych 
miejsc. Przy metodzie z wyko-
rzystaniem spottera, podgrzewa 
się blachę precyzyjnie, wyłącznie 
w miejscu uszkodzenia. Nie ma 
konieczności chłodzenia blachy. 
Nagrzanie jest tak niewielkie, że 
blacha stygnie natychmiastowo 
bez dodatkowych czynności. 
Nie bez znaczenia jest również 
aspekt bezpieczeństwa oraz 
wygoda podczas pracy.  

W niniejszym opracowaniu omówione zostanie w możliwie 
szczegółowy sposób zastosowanie spottera jako urządzenia 
pomocniczego podczas panelowych napraw karoserii samo-
chodowych metoda tzw. bitów (Fot.8.). Spotter umożliwia 
przygrzewanie w prosty sposób serii bitów przy zastosowaniu 
specjalnej końcówki roboczej (Fot.9). 

Technologia napraw przy wykorzystaniu bitów znalazła 
już uznanie fachowców z branży na całym świecie. Jest ona 
przeznaczona do wyciągania stosunkowo dużych oraz śred-
nich wgnieceń. Można dzięki tej metodzie naprawiać zarówno 
elementy z cienkiej blachy wysokogatunkowej, blachy zwykłej, 
jak i stosunkowo sztywne profile zamknięte (np. progi). W 
pewnym sensie metoda ta jest następcą technologii napraw 
przy zastosowaniu uchwytów ze specjalnie ukształtowanego 
drutu, przygrzewanego do blachy. Daje więcej możliwości, jest 
łatwiejsza oraz bardziej precyzyjna. Blacharz sam decyduje o 
rozkładzie przygrzewanych bitów, a podłużny otwór do cięgna, 
pozwala na stopniowe wyciąganie wgniecenia. Proces ciągnię-
cia wykonuje się przy zastosowaniu narzędzi systemowych 
takich jak Easy Puller, Strong Puller oraz Line Puller.

Fot.4. Spotter EZSPOT 3500A – serce systemu. (EZ-DENT)

Fot.5. Spotter – praca zintegrowa-
nym młotkiem bezwładnościowym. 
(EZ-DENT)

Fot.6. Spotter – przygrzewanie elementów. (GYS)

Fot.7. Spotter – praca elektrodą węglową zastępującą planik gazowy i podobne 
metody obkurczania blachy. (GYS)

Fot.8. Naprawa metodą „bitów”. (EZ-
DENT)

Fot.9. Przygrzewanie bitów do karo-
serii. (EZ-DENT)
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Easy Puller – przeznaczony 
jest do napraw punktowych 
(Fot.10.). Szczególnie przy-
datny podczas usuwania 
wgniotów, znajdujących się 
na miękkiej lub sprężystej 
płaszczyźnie. Pozwala na 
dokładne dozowanie siły cią-
gnięcia. Może być stosowany 
bezpośrednio ze spotterem  lub do współpracy z technologią 
klejową, czyli napraw bez lakierowania. Regulowane stopy 
podpierające umożliwiają wyciąganie wgniotu bez niepożąda-
nego odkształcania blachy elementu. 

Zastosowanie: uszkodzenie spowodowane przez gradobi-
cia, kamienie, parkowanie itp.

Strong Puller – niezastąpione narzędzie do usuwania za-
równo średnich, jak i znacznych uszkodzeń karoserii. Znakomi-
cie nadaje się zarówno do usuwania wgnieceń poszycia drzwi, 
masek, jak progów samochodu (Fot.12.). Przeznaczony jest 
głównie do współpracy z technologią bitów. Umożliwia uzy-
skanie znacznej siły ciągnięcia przy stosunkowo niskiej masie 
własnej. Wykonany prawie wyłącznie ze stopów aluminium.

Zastosowanie: wszelkie 
uszkodzenia karoserii o średnim 
i znacznym zakresie, naprawa 
progów, masek, drzwi oraz 
pokryw bagażnika czy też tzw. 
piątych drzwi., parkowanie itp.

Line Puller – narzędzie do 
usuwania rozległych  i znacz-
nych uszkodzeń karoserii. Skła-
da się z głowicy strong pullera, 
która jest tymczasowo monto-
wana na trawersie line pullera. 
Przeznaczony jest głównie do 
współpracy z technologią bitów. 
Umożliwia podparcie na odległych elementach karoserii oraz 
uzyskanie znacznej siły ciągnięcia przy stosunkowo niskiej masie 
własnej. Wykonany prawie wyłącznie ze stopów aluminium.

Zastosowanie: Do naprawy bardzo dużych elementów ka-
roserii takich jak boki samochodów dostawczych, autobusów 
lub w przypadku konieczności podparcia przyrządu na znacz-
nej odległości ( np. na słupkach).

Bogusław Raatz
br@herkules-sc.pl

Fot.10. Easy Puller w akcji. (EZ-DENT)

Fot.11. Strong  Puller podczas pracy. 
(EZ-DENT)

www.sea-line.eu
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Dzięki fali sprowadzanych z zagranicy pojazdów, warsztaty 

blacharsko-lakiernicze w ostatnich latach przechodzą swój 
„złoty okres”. Z rozmów z właścicielami tego typu przedsię-
biorstw wnioskować można, że ten sektor usług nie został 
aż nadto dotknięty przez światowy kryzys gospodarczy. Nie-
malejący popyt na naprawę samochodów sprawia, że w całej 
Polsce ciągle powstają nowe warsztaty blacharsko-lakiernicze. 
Pytanie tylko: jak, w tej sytuacji zachować konkurencyjność? 
Odpowiedzią są dotacje z Unii Europejskiej.

W zależności od 
statusu i planu działania 
przedstawionego przez 
z a i n t e r e s o w a n e g o , 
wsparcie finansowe 
można uzyskać w ra-
mach różnych progra-
mów. Na przykład dla 
osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą, 
przewidziana jest po-
moc w ramach środków 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (PO KL). 
Komponent ten wdra-
żany jest przez Urzędy 
Marszałkowskie danych 

województw. Poszczególne działania PO KL wspierają roz-
poczynanie działalności gospodarczej zarówno dla osób po-
siadających statut bezrobotnego (realizacja działań poprzez 
Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy), jak i dla osób nie 
będących zarejestrowanych jako bezrobotni. Działania te za-
wierają komponent szkoleniowy oraz wsparcie inwestycyjne 
dla nowo-utworzonych przedsiębiorstw. Z kolei osoby prowa-
dzące już własną działalność gospodarczą mogą ubiegać się o 
pomoc finansową w ramach Regionalnych Programów Ope-
racyjnych (RPO), które również prowadzone są przez Urzędy 
Marszałkowskie. 

Fundusze z Unii Europejskiej mogą otrzymać również 
przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w najnowsze tech-
nologie. Najodpowiedniejszym źródłem dofinansowania w tym 
przypadku jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
która w latach 2007-2013 wdraża działania w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki 
pochodzące z tego projektu 
przeznaczone są na wspar-
cie przedsięwzięć o cha-
rakterze innowacyjnym, 
obejmujących nabycie 
nowych rozwiązań 
technologicznych sto-
sowanych na świecie 
nie dłużej, niż trzy lata, 
prowadzących do wdrożenia 
nowych, bądź zasadniczo zmienio-
nych produktów, a także na prace badawczo-
rozwojowe oraz ochronę własności intelektualnej.

Duże szanse na uzyskanie wsparcia z Unii Europejskiej mają 
również osoby chcące otworzyć własny warsztat blacharsko-
lakierniczy, który miałby być ulokowany na terenie wiejskim. 
W tym przypadku można ubiegać się o przyznanie dotacji w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a konkretniej 
w ramach tzw. Osi 3 i działania „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw”. Program ten ma głównie na celu zwiększenie kon-
kurencyjności wśród małych przedsiębiorstw. W tym wypadku 
fundusze przydzielane są przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Wartość dotacji może wynieść do 300 
000 złotych. Trzeba również dodać, że poziom pomocy uzależ-
niony jest od miejsc pracy jaką jest w stanie zapewnić przed-
siębiorca. Ponadto wsparcie udzielone przez Unię Europejską 
nie może przekroczyć 50% wartości inwestycji.

Dotacje można uzyskać między innymi na zakup:
· zgrzewarki
· spawarki MIG/MAG
· ram blacharskich
· pomiarów do ram blacharskich
· strefy przygotowawczej
· kompresorów śrubowych
· kabiny lakierniczej
· promienników podczerwieni

Wszyscy zaintere-
sowani pozyskaniem 
dofinansowania z Unii 
Europejskiej mogą 
otrzymać szczegó-
łowe informacje w 
powołanych przez 
Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębior-
czości punktach konsultacyjnych. W tych placówkach każdy 
przedsiębiorca uzyska pomoc w dopasowaniu odpowiedniego 
programu dotacji do swoich potrzeb. Pełna lista punktów kon-
sultacyjnych wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na 
stronie: www.parp.gov.pl.

WRed

AKCJA DOTACJA!
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Problematyka związana z naprawą pojazdów powypad-
kowych stanowi bardzo ważną część wiedzy blacharskiej. To 
właśnie przypadki napraw samochodów powypadkowych, 
które zostały uszkodzone tak znacznie iż naruszona została 
ich konstrukcja w strefie bezpieczeństwa (tzw. klatka bezpie-
czeństwa) wymagają specjalnej wiedzy  oraz doświadczenia. 

W poniższym artykule omówione zostaną zagadnienia 
związane z naprawą takich właśnie pojazdów. Nieodłącznym 
elementem wszystkich powypadkowych napraw karoserii 
jest dokonywanie pomiarów położenia punktów bazowych 
naprawianej płyty podłogowej. Pomimo wielu różnic pomiędzy 
metodą pomiaru mechaniczną, a metodą komputerową, naj-
istotniejszym wydaje się fakt samego zastosowania urządze-
nia pomiarowego do kontroli płyty podłogowej. Najlepszym,  
a wręcz idealnym rozwiązaniem jest korzystanie przy tym z 
danych porównawczych zawierających rysunek oraz współ-
rzędne lub odległości punktów charakterystycznych płyty 
podłogowej. (Rys. 1)

Symulacja kształtu 
Przy wykorzystaniu danych porównawczych zawartych w 

karcie pomiarowej możliwa jest kontrola kształtu płyty pod-
łogowej poprzez tzw. symulację. Symulacja kształtu polega na 
takim ustawieniu końcówek pomiarowych urządzenia według 
parametrów porównawczych z karty, aby  uzyskać wzorzec 
kształtu płyty podłogowej. 

Do tak ustawionego urządzenia pomiarowego, dopasowuje 
się lub porównuje rzeczywistą (kontrolowaną) płytę podłogo-
wą. Poza tym, że wyraźnie widoczne są  wszelkie odchyle-
nia punktów kontrolnych to również końcówki pomiarowe 
wskazują gdzie punkty odchylone powinny się znajdować. 
Jest to bardzo dobra i praktyczna metoda pracy podczas 
naprawy blacharskiej, gdyż dla przeprowadzanej naprawy, 
w jej wstępnej fazie, nie jest tak naprawdę ważna dokładna 
wartość odchyłki, czy na przykład wynosi ona 25 czy też 26 
mm. Dokładna wartość położenia punktów kontrolnych staje 
się istotna pod koniec procesu naprawczego oraz podczas 
pomiaru końcowego lub pomiaru diagnostycznego.

Metodę wielopunktowej symulacji kształtu (Rys. 3) wyko-
rzystuje się zwykle podczas stosowania mechanicznych urzą-
dzeń pomiarowych. Urządzenia komputerowe umożliwiają 
wirtualną symulację naprawianych punktów. 

Bez karty pomiarowej
Brak karty pomiarowej z danymi porównawczymi nie 

wyklucza celowości zastosowania urządzenia pomiarowego. 
Istnieje wiele praktycznych metod dokonywania pomiarów 
bez zastosowania danych porównawczych, lecz wymagają 
one odpowiedniej wiedzy zawodowej i doświadczenia osoby 
dokonującej naprawy. Stosuje się wówczas głównie pomiar 
symetrii położenia punktów bazowych płyty podłogowej, a 
w szczególności symetrii punktów mocowania elementów 
zawieszenia układu jezdnego, zarówno w części przedniej jak i 
tylnej pojazdu. (Rys. 4)

NAPRAWA KAROSERII Z USZKODZONYMI 
PUNKTAMI KONTROLNYMI

Rys.1. Karta pomiarowa wydrukowana z komputerowego urządzenia 
pomiarowego. (Chief) 

Rys. 2. Uniwersalna karta pomiarowa. (Herkules)

Rys. 3.Metoda wielopunktowej symulacji położenia punktów kontrolnych. (BR)

Rys. 4. Przykład pomiarów kontrolnych dokonywanych bez zastosowania 
wymiarów porównawczych. (BR)



st
r.4

2
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.43
Rysunek przedstawia pomiar symetrii wybranych punk-

tów płyty podłogowej bez porównania z danymi. Pomiar taki 
umożliwia stwierdzenie następujących faktów:

- Czy punkty kontrolne są usytuowane symetrycz-
nie względem osi środkowej płyty podłogowej. ( AP=AL, 
BP=BL itd.)

- Czy punkty kontrolne w obu częściach pojazdu są 
usytuowane symetrycznie względem siebie. (1=2, 3=4 ).

W niektórych karoseriach punkty kontrolne znajdujące się 
między innymi w miejscach mocowania elementów zawieszenia 
kół mogą być niesymetryczne, co może wynikać z konstrukcji 
pojazdu. Ocena stanu płyty podłogowej bez danych porównaw-
czych jest w tym przypadku ryzykowna i wymaga dużej wiedzy 
fachowej oraz doświadczenia.

Pomiaru bez danych wzorcowych można dokonać przy 
zastosowaniu większości znanych urządzeń do pomiaru ka-
roserii, zarówno mechanicznych jak i komputerowych. Urzą-
dzenia w zależności od ich konstrukcji oraz oprogramowania 
umożliwiają prowadzenie pomiarów porównawczych bez 
danych fabrycznych w różnym zakresie. Funkcje urządzenia 
umożliwiające pomiary bez porównania z danymi wzorco-
wymi, w niektórych urządzeniach pozwalają na dokonywanie 
dodatkowych pomiarów kontrolnych podczas rutynowych po-
miarów z wykorzystaniem danych porównawczych. W niektó-
rych systemach pomiarowych możliwe jest wykorzystywanie 
tych możliwości do wstępnej porównawczej oceny niektórych 
parametrów geometrii zawieszenia kół. (Rys. 5)

Urządzenia komputerowe zwykle posiadają oprogramowa-
nie zawierające moduł do prowadzenia takich pomiarów. Ekran 
do pomiarów porównawczych symetrii punktów bazowych 
przedstawia (Fot. 1) 

Na ekranie podczas pomiaru widoczne są punkty których 
położenie zostało zmierzone. Wskazane są zarówno punkty, 
których wzajemne położenie jest symetryczne (oznaczone są 
kolorem zielonym) jak i punkty niesymetryczne (oznaczone 
kolorem czerwonym). System sterujący urządzeniem doko-
nuje całkowitej analizy wzajemnego usytuowania wszystkich 
zmierzonych w ten sposób punktów płyty podłogowej oraz 
wybranych punktów górnej części karoserii. System nie 
ogranicza możliwości wyboru punktów kontrolnych. Jedyną 
przeszkodą w dokonaniu pomiaru danego punktu może być 
ewentualnie utrudniony dostęp. W tym przypadku zaleca się 
wybranie innego sąsiedniego punktu. Po zaznaczeniu „myszą” 
wybranego punktu, na ekranie pomiarowym ukazuje się szcze-
gółowe wskazanie obrazujące dokonaną analizę wyników po-
miaru. W przypadku uwidocznionym na zdjęciu wynik pomiaru 
we wskazanym punkcie „2P” jest następujący:

2P1L - 2L1P = +44 mm
2P3L – 2L3P = -18 mm

Wskazuje to na niesymetryczne położenie punktów: „1P”, 
„1L”, ‘2P”, „2L”. Odchylenie od symetrii względem pozostałych 
zmierzonych punktów karoserii zobrazowane jest w formie 
liczbowej jako różnica pomiędzy wartościami przekątnych rze-
czywistych różnic odległości pomiędzy odchylonymi punktami 
oraz graficznie. Pozostałe punkty są usytuowane symetrycz-
nie: „3P’, „3L”, „4P”, „4L”, „5P”, „5L”. Po zakończeniu badania 
płyty podłogowej można dokonać wydruku pomiaru. 

Kontrola punktów mocowania Mc Pherson’a
Poza punktami pomiarowymi znajdującymi się w dolnej 

części płyty podłogowej, bardzo często zachodzi konieczność 
sprawdzenia położenia punktów zamocowania tzw. kolumn 
Mc Pherson’a oraz punktów mocowania amortyzatorów tyl-
nych. Niektóre systemy pomiarowe umożliwiają pomiar całej 
karoserii samochodu włącznie z jej górną częścią. Szczególnie 
ważne jest prawidłowe usytuowanie punktów mocowania tzw. 
kolumn Mc Pherson’a. Kontroli położenia tych punktów moż-
na w zasadzie dokonać wyłącznie przy zastosowaniu urządzeń 
pomiarowych, które są wyposażone w odpowiednie oprzyrzą-
dowanie przeznaczone do tego celu. (Fot. 2)

Najczęściej spoty-
ka się urządzenia wy-
posażone w osprzęt 
do ww. pomiarów 
skonstruowany w 
formie tzw. bramki 
pomiarowej, choć 
jeden z producentów 
oferuje osprzęt w 
formie wysięgnika 
mocowanego do 
końcówki głowicy 
pomiarowej. Każde 
z urządzeń wyróżnia 
sposób mocowania, 
wielkość oraz szcze-
góły dotyczące me-
tod pomiaru. Bramka 
widoczna na zdjęciu 
jest tak skonstruowa-
na, aby po swobodnym jej ustawieniu w obrębie pomiaru nie 
trzeba było wykonywać w zasadzie żadnych czynności przygo-
towawczych. 

Rys. 5. Wstępna kontrola karoserii pod katem podstawowych parametrów 
geometrii kół. (BR)

Fot.1. Ekran do prowadzenia pomiarów bez danych porównawczych. 

Fot. 2. Bramka do pomiaru punktów mocowania 
kolumn MC Pherson’a. (Herkules)



st
r.4

4
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.45Wystarczy górne końcówki pomiarowe bramki umieścić 
w kontrolowanych punktach. Bramka ta jest tak zaprojekto-
wana, że następuje przeniesienie położenia górnych punktów 
kontrolnych, w których uprzednio umieszczono końcówki po-
miarowe, na dolne końcówki pomiarowe (Rys. 6). Reasumując, 
po ustawieniu bramki, pomiaru dokonuje się pod płytą podło-
gową, tak jak pomiaru pozostałych punktów kontrolnych. Ta 
Zasada pomiaru stosowana jest we wszystkich przypadkach 
pomiaru z zastosowaniem bramki pomiarowej, nie tylko kon-
troli punktów mocowania Mc Pherson’a. Ważną czynnością, 
o której należy pamiętać stosując wszelkie dodatkowe oprzy-
rządowanie jest wprowadzenie do systemu sterującego (pro-
gramu), ewentualnych parametrów kalibracyjnych o wartości 
odpowiedniej dla zastosowanego osprzętu. Wartości tych 
parametrów określone są w instrukcji użytkowania urządzenia 
pomiarowego. Ze względu na rodzaj zastosowanej technologii 
pomiarowej, specyficzną konstrukcją wyróżnia się osprzęt 
do pomiaru punktów mocowania kolumn Mc Pherson’a, za-
stosowany w urządzeniu SHARK. Przy zastosowaniu elektro-
niczno-mechanicznego systemu pomiarowego Car-o-tronic, 
pomiarów położenia górnych punktów mocowania kolumn Mc 
Pherson’a dokonuje się przy zastosowaniu specjalistycznego 
wysięgnika HMP mocowanego w gnieździe głowicy pomiaro-
wej przeznaczonej do montażu końcówek pomiarowych.

Pomiar w odniesieniu do wybranych punktów bazowych
Podczas naprawy blacharskiej często zdarza się iż napra-

wiany  punkt znajdujący się na uszkodzonym elemencie karo-
serii, wymaga znacznego przemieszczenia np. poprzez ciągnię-
cie. Zachodzi wówczas niebezpieczeństwo, że przemieszczeniu 
ulegnie element naprawiany oraz elementy sąsiednie, co jest 
zdecydowanie niepożądane. Wyeliminowanie tego problemu 
jest możliwe między innymi poprzez obserwację wyników 
pomiarów, zarówno położenia punktu naprawianego jak i 
punktów sąsiednich (co najmniej jednego z nich). Naprawę 
punktu z jednoczesną możliwością kontroli pozostałej części 
karoserii można przeprowadzić wyłącznie na urządzeniach, 
które pozwalają na jednoczesny pomiar parametrów położenia 
co najmniej dwóch punktów karoserii. Najlepsze efekty w takim 
przypadku gwarantuje zastosowanie urządzenia komputero-
wego. (Fot. 3)

Na ekranie pomiarowym widoczne są zmierzone punkty 
pomiarowe w widoku na płaszczyźnie poziomej oraz widoku 
z boku pojazdu (na tle zarysu samochodu). Punkty, które 
poprzez zmierzenie ich współrzędnych urządzenia zostały za-
kwalifikowane jako „ZMIERZONE PUNKTY BAZOWE” mają kolor 
zielony i automatycznie zostały uwidocznione w lewej tabeli 
wyników. Podstawą do zakwalifikowania punku jako bazowy 
jest porównanie zmierzonych rzeczywistych parametrów 
położenia i porównanie z danymi zawartymi w bazie urządze-

nia. Punkty odchylone, mają kolor czerwony i automatycznie 
zostały uwidocznione w prawej części tabeli wyników  ( w tym 
przypadku Dp). Ekran pomiarowy przeznaczony jest do prowa-
dzenia kontrolowanej naprawy odchylonego punktu z jedno-
czesną kontrolą położenia wybranych punktów bazowych. Aby 
w pełni skorzystać z możliwości tego systemu naprawy, należy 
określić, który punkt ma być PUNKTEM NAPRAWIANYM, a któ-
ry PUNKTEM ODNIESIENIA. W przypadku pokazanym na ekra-
nie PUNKTEM NAPRAWIANYM został wybrany punkt Dp, któ-
rego aktualne odchylenie w poszczególnych osiach wynosi:

 X   +26
 Y   -17
 Z   -16 

Jako PUNKT ODNIESIENIA został wybrany punkt Dl, któ-
rego położenie we wszystkich osiach jest zgodne z danymi 
zawartymi w bazie i wynosi:

 X    0
 Y    0
 Z    0

Przed dokonaniem czynności naprawczych należy umieścić 
końcówki pomiarowe głowicy w punktach Dl i Dp. (Rys. 7)

Podczas oddziaływania skierowanego na element karoserii 
na którym znajduje się PUNKT NAPRAWIANY Dp należy ob-
serwować jego przemieszczanie na celowniku  poziomym oraz 
pionowym znajdującymi się z prawej strony ekranu (Rys. 8).

Rys. 6. Zasada pomiaru metoda przeniesienia położenia punktów kontrolnych. 
(BR)

Fot. 3. Naprawa punktu pod pełna kontrolą. System kontroluje prawidłowość 
naprawy nie pozwalając na przekroczenie parametrów. (Herkules)

Rys. 7. Ustawienie głowicy pomiarowej podczas naprawy względem wybranego 
punktu.
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Na celowniku widoczne jest również położenie końcówki 
pomiarowej umieszczonej w PUNKCIE ODNIESIENIA Dl, które 
w tym przypadku oznaczone zostało literą L. Parametry obu 
punktów przez cały czas procesu naprawy uwidocznione są w 
postaci liczbowej w tabeli poniżej celowników. 

Skuteczność naprawy
Od wiedzy, doświadczenia oraz staranności blacharza zale-

ży skuteczność naprawy blacharskiej. Szczególnie ważne jest 

to w tedy, gdy od jego pracy zależy bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu drogowego. Niestety nadal w świadomości wielu 
ludzi pracujących w branży likwidacji szkód powypadkowych 
funkcjonuje pogląd, że pomiary karoserii to strata czasu, a 
inwestycja w system pomiarowy to zbędne wydawanie pie-
niędzy.

Bogusław Raatz

Rys. 8. Pełna wizualizacja czynności naprawczych znacznie ułatwia pracę i gwarantuje skuteczność. (Herkules)
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Czas pracy, 
czas odpoczynku

Mirosław Rutkowski

Felieton 

Posłowie Sejmu RP nie ustają w mozolnej pracy poprawia-
nia prawa. Sejmowa Komisja Infrastruktury, obradująca pod 
przewodnictwem posła Stanisława Żmijana, przeprowadziła 
pierwsze czytanie „projektu ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

Nowe regulacje mają ułatwić życie firmom zajmującym się 
przewozami drogowymi w sytuacji spowolnienia gospodarczego 
i kurczenia się rynków krajowych i międzynarodowych. Chodzi 
o takie uelastycznienie przepisów, aby prowadzenie transportu 
drogowego było opłacalne. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to 
przedsiębiorcy transportu drogowego będą mogli się cieszyć. 

Równocześnie posłowie chcą zawiesić na trzy lata szkolenia 
kierowców autobusów w specjalnych warunkach, np. na płytach 
poślizgowych czy przy symulatorach jazdy. Właściciele kilkuna-
stu, najlepiej przygotowanych ośrodków szkolenia w Polsce, rwą 
włosy z głowy - ponieśli ogromne koszty, aby zgodnie z obowią-
zującymi od półtora roku przepisami, sprostać rygorystycznym 
wymogom dotyczącym infrastruktury ośrodków szkolenia kie-
rowców. Jeśli ustawa wejdzie w życie zostaną ze zbędnymi inwe-
stycjami, które zwrócą się (albo i nie) po kolejnej zmianie prawa.

Z kolei rząd przyjął założenia nowej ustawy o kierujących 
pojazdami i ich uprawnieniach. Szczególnym nadzorem objęci 
mają być młodzi kierowcy, którzy po zatrzymaniu na dwóch 
wykroczeniach w ruchu drogowym, mają być kierowani na 
specjalny kurs. Kierowcy z dłuższym niż dwa lata stażem, po 
zgromadzeniu 24 punktów karnych również mają odbyć kurs 
reedukacyjny (kto te kursy zorganizuje i ile trzeba będzie za-
płacić za ich odbycie - nie wiadomo). Podobnie potraktowani 
będą odurzeni alkoholem lub narkotykami, zatrzymani na 
prowadzeniu samochodu.

Mają być wprowadzone nowe prawa jazdy: dla młodych, 
od 14. roku życia, uprawniające do jazdy motorowerem i lek-
kim quadem oraz dla motocyklistów uprawniające do jazdy 
jednośladem z silnikiem nie mocniejszym niż 35 kW. Więk-
szość kategorii praw jazdy ma mieć termin ważności 15 lat. 

I w tej regulacji pomieszano rozwiązania na zdrowy rozum 
rozsądne z kompletnie… niezrozumiałymi. No bo jeśli ktoś 
trzy razy zaparkuje nie tak, jak trzeba - to co? Traci prawo 
jazdy albo idzie na kurs? Z kolei logiczne wydaje się, że prawa 
jazdy przestaną być dożywotnie. Aby otrzymać je ponownie, 
trzeba będzie odbyć jedynie badanie lekarskie. Chyba że w 
ramach poprawek sejmowych ktoś wpadnie na pomysł, aby 
zmusić doświadczonych kierowców do odbycia kursu i egza-
minu na prawo jazdy. Posłowie i rząd pracowicie spędzają dni. 
Może powinni pojechać na wakacje? Najlepiej samochodem. 
Własnym.

Szerokiej drogi.
Mirosław Rutkowski
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
e-mail:troton@troton.com.pl

Warszawa:
Poznań:
Gliwice: 
Gdańsk:
Kraków:

Marek Muchowski + 48 692 427 491
Grzegorz Szewczuk + 48 602 712 435
Tomasz Mężyk + 48 664 434 885
Tomasz Grzendzicki + 48 664 434 988
Grzegorz Bieniek + 48 664 435 877

o informacje pytaj naszych przedstawicieli

nowość
www.troton.com.pl

Sport samochodowy jest 
najskuteczniejszą metodą edu-
kacji motoryzacyjnej, wzbogaca 
szeroko pojętą kulturę techniczną 
i (dobrze wykorzystany) może 
być znakomitym wsparciem dla 
wszelkich programów poprawy 
bezpieczeństwa na drogach. AUTO 
warszawskie od pierwszego numeru 
przynosi sporo informacji o różnych 
dyscyplinach, zawodach, kierowc-
ach. Zbliża się coroczne święto sportu samochodowego – 
Rajd Barbórki, który jest niejako zwieńczeniem całorocznych 
zmagań i uhonorowaniem najlepszych zawodników minion-
ego sezonu. Jaki był rok 2009 na trasach rajdowych i torach 
wyścigowych? O podsumowanie sezonu sportu samochod-
owego w Polsce poprosiliśmy Przewodniczącego Głównej 
Komisji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motoro-
wego, Piotra Tonderskiego.

Miniony sezon bez żadnej przesady można uznać za 
bardzo udany. Kryzys spowodował znaczne ograniczenie 
aktywności sponsorów, co musiało sprawić spore problemy 
startującym zawodnikom i organizatorom zawodów. Pom-
imo kłopotów większość imprez się odbyła; po odwołaniu 
Rajdu Krakowskiego otwierającego rywalizację w rajdach 
samochodowych wydawało się, że będziemy mieli duże 
problemy z organizatorami kolejnych zawodów. Okazało się, 
że doświadczenie i autentyczna miłość do sportu samoch-
odowego zwyciężyły wszelkie kłopoty. Wszystko odbywało 

się zgodnie z kalendarzem, mamy za sobą bardzo trudny, 
ale bezpieczny sezon rywalizacji kierowców w różnych dy-
scyplinach.

 Rajdy
Zacznijmy od rajdów samochodowych. Tu ogromnym 

sukcesem jest Rajd Polski, który po raz pierwszy stanowił 
rundę mistrzostw świata. Możliwość goszczenia najlepszych 
rajdowców, podziwiania ich wspaniałych maszyn i nadz-
wyczajnej wirtuozerii prowadzenia samochodów, to efekt 
wielu lat wspólnego wysiłku całego środowiska sportowego. 
Światowa czołówka na polskich odcinkach specjalnych jest 
świadectwem sprawności organizacyjnej i poziomu polskich 
rajdów. Rajd Polski jako runda WRC nie liczył się w mistrz-
ostwach Polski. Na krajowym podwórku po bardzo ciekawej 
i trwającej do ostatniej rundy rywalizacji tytuł mistrzowski po 
raz trzeci z kolei zdobył francuski kierowca Bryan Bouffier. 

Sport samochodowy

Piotr Tonderski
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Warto podkreślić, że walka o końcowe zwycięstwo była bar-
dzo wyrównana.

Rajdy samochodowe w minionym sezonie były ogrom-
nie atrakcyjne m. in. za sprawą nowego systemu punktacji 
– kierowcy, których auto uległo awarii mogli następnego 
dnia uczestniczyć w rywalizacji. Interesująca, a przy tym 
bardzo ważna dla organizatorów imprez z punktu widze-
nia bezpieczeństwa rajdów, była pomoc Subaru Poland 
w programie „Bezpieczne rajdy” prowadzonej przez firmę 
Schnug Polska i Tomka Kamińskiego. Dużym ułatwieniem 
dla kierowców było profesjonalne stanowisko ekologicznego 
mycia samochodów ustawiane przez firmę Karcher. 

 Wyścigi torowe

W wyścigach mamy też sporo zmian. Większość 
zawodów odbywała się na torach zagranicznych, ściganie 
się na torze Poznań częściej niż dwa, trzy razy w sezonie 
jest mało atrakcyjne. Nowe tory to nowe wyzwania i dla 
kierowców i dla mechaników. Możliwość skonfrontowania 
swoich umiejętności z zawodnikami Czech, Węgier czy Ni-
emiec dla zawodników, czy podpatrzenia odmiennych form 
organizacyjnych dla działaczy jest interesującym i (mam 
nadzieję) procentującym w przyszłości doświadczeniem. Si-
lnym akcentem tegorocznych wyścigów były markowe puch-
ary Kii. bardzo atrakcyjna walka o zwycięstwa, widowiskowa 
i zacięta rywalizacja sprawia, że satysfakcję z tych pucharów 
mamy wszyscy wielką. Współpraca, ku zadowoleniu kibiców, 
zawodników, organizatorów i twórców markowych wyścigów, 
Kia Motors Polska i Polskiego Związku Motorowego, będzie 
kontynuowana.

 Rallycross

Uatrakcyjnieniem dyscypliny było rozgrywanie mistrzostw 
Polski z udziałem zawodników Litwy, Węgier, Czech i Austrii. 
Polacy nie bardzo sobie radzili z kryzysem i wywalczyli tytuły 
mistrzowskie jedynie w klasie narodowej (Fiaty Seicento i Ci-
nquecento). W tej dyscyplinie kryzys odcisnął wielkie piętno, 
zawodnicy nie bardzo sobie radzą ze zgromadzeniem 

budżetu na konkurencyjne w stawce międzynarodowej auto, 
stąd niska frekwencja. Na osłodę mamy wielki sukces orga-
nizacyjny w mistrzostwach Europy, przeprowadzonych na 
torze w Słomczynie; jeśli idzie o rangę zawodów, to można ją 
porównać z rundą mistrzostw świata jaką był w tym roku Rajd 
Polski. Wysokie oceny dają pewność spotkania najlepszych 
zawodników świata w tej dyscyplinie w 2010 roku.

 Rajdy terenowe
Rewolucja organizacyjna to przejście na zgodne ze stan-

dardami międzynarodowymi zawody typu „baja”. Odbyły się 
dwie imprezy, w Szczecinie-Gorzowie i w Dolinie Sanu. Obie 
na wysokim poziomie rokującym rozwój tej dyscypliny. Nowe 
regulaminy powodują, że samochody spełniają wymagania 
techniczne FIA, takie same jak na Dakar. Jednocześnie 
utrzymaliśmy możliwość startu dotychczas używanymi 
samochodami, jeśli tylko spełniają wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa.

 Wyścigi górskie

Ta dyscyplina utrzymuje stabilizację na wysokim pozi-
omie. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że wyścigi 
górskie się rozwijają. Bardzo ciekawa, wyrównana  rywaliza-
cja, wiele ciekawych i bardzo szybkich samochodów, świetni 
zawodnicy i sprawna organizacja, Do tego nowe, ciekawe 
trasy i w Polsce w poza granicami… Wszystko to bardzo 
dobrze rokuje na przyszłość.
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Tłumy zwiedzających odwiedziły stoisko Żywego Warsztatu 

na tegorocznych Międzynarodowych Targach Technik Motoryza-
cyjnych w Katowicach, które odbyły się w dniach 9-11 paździer-
nika. Patronat medialny nad tym przedsięwzięciem sprawowała 
redakcja pisma „Lakiernik”.

W trakcie trwania imprezy, w Żywym Warsztacie swoje 
najnowsze rozwiązania technologiczne prezentowały firmy 
TROTON, LAUNCH oraz HERKULES. Na stoisku nieustannie 
przedstawiano poszczególne etapy procesów związanych z 
panelową naprawą karoserii bez demontażu poszczególnych 
jej elementów. Zwiedzający mieli okazję wypróbowania wszyst-
kich, najnowszych urządzeń, znajdujących się w ofercie byd-

goskiej firmy HERKULES. 
Zgodnie z przewidywania-
mi, ogromnym zaintereso-
waniem cieszył się spoter 
blacharski EZSPOT 3500A, 
którego premiera miała 
miejsce właśnie na kato-
wickich targach. Urządze-
nie to charakteryzuje się 

przede wszystkim tzw. synergią, która zapewnia dobór opty-
malnych parametrów pracy oraz oszczędność energii. Spoter 
EZSPOT 3500A przeznaczony jest zarówno do precyzyjnego 
i niemal bezinwazyjnego usuwania uszkodzeń mechanicznych 
profili zamkniętych, jak i obkurczania blachy oraz przygrzewa-
nia bolców, podkładek itp. 

Nie bez echa przeszedł również pokaz napraw karoserii przy 
użyciu lutospawarki DUO-GYS Auto, wyprodukowanej przez 
francuskiego potentata firmę GYS. Urządzenie to przeznaczone 
jest do spawania stali wszystkich gatunków, aluminium oraz luto-
spawania. Pracę ułatwia zastosowanie systemu dopasowującego 
prędkość posuwu drutu podczas spawania. Urządzenie oferowa-
ne jest z 3 uchwytami: jeden uchwyt pistoletowy zewnętrzny 
Spool Gun i dwa uchwyty do spawania stali oraz lutospawania za 
pomocą drutów CuSi lub CuAl. Firma HERKULES po raz kolejny 
zaprezentowała również jedną z najmocniejszych zgrzewarek 
dostępnych aktualnie na rynku. GYSPOT BP.LX - bo o niej mowa 
- dzięki natężeniu sięgającym 13 000 A i sile nacisku wynoszącej 
do 550 daN, na wielu zwiedzających ponownie wywarła mocne 
wrażenie.

W Żywym Warsztacie swoje najnowsze rozwiązania tech-
nologiczne zaprezentowała również firma TROTON produkująca 
profesjonalne materiały lakiernicze. Zwiedzający mieli okazję 

zapoznać się m.in. z nowoczesnymi podkładami akrylowymi o 
wysokiej zawartości suchej masy. Firma TROTON zaprezentowała 
również poliestrowe szpachlówki natryskowe, przeznaczone do 
nanoszenia pistoletem natryskowym. Dla prawdziwych profe-
sjonalistów ciekawy okazał się z pewnością pochodzący z linii 
MASTER dwuskładnikowy akrylowy lakier bezbarwny o nazwie 
C2007. Jest to produkt o wysokiej zawartości części stałych (High 
Solid),  przeznaczony do użytku profesjonalnego, w systemie 2:
1. Tworzy on twardą powłokę o wysokim połysku i nadaje się do 
lakierowania samochodów po wszelkiego rodzaju naprawach la-
kierniczych. Znaczne zainteresowanie wzbudziła również pocho-
dząca z linii Eco Line szpachlówka poliestrowa ACER. Podstawową 
zaletą tego produktu jest stosunkowo mała uciążliwość zapachu. 
Zwiedzający mieli również okazję zapoznania się z aktualną ofertą 
firmy TROTON z zakresu kompleksowego wyposażenia dla lakier-
ników. Zaprezentowano takie produkty, jak odzież roboczą, środki 
ochrony osobistej, akcesoria do aplikacji materiałów lakierniczych, 
urządzenia do szlifowania i polerowania powierzchni, taśmy oraz 
pianki lakiernicze czy bitumiczne płyty wygłuszające 

Z kolei firma LAUNCH przedstawiła m. in. wyważarkę do 
kół oznaczoną symbolem KWB-402. Przyrząd ten posiada trzy 
programy do obręczy aluminiowych oraz program ukrywania 
ciężarka. Kolejną przydatną cechą maszyny jest funkcja auto-
matycznego startu po opuszczeniu osłony koła. Firma LAUNCH 
zaprezentowała również inne urządzenia takie jak podnośniki, 
demontażownice opon, przyrządy do obsługi klimatyzacji sa-
mochodowej czy diagnoskopy  przeznaczone do silnika oraz 
elektroniki.

Oprócz możliwości 
wypróbowania wszystkich 
wymienionych produktów, 
każdy zwiedzający miał 
niepowtarzalną okazję do 
zaczerpnięcia fachowej wie-
dzy od specjalistów w za-
kresie prowadzenia napraw 
blacharsko-lakierniczych.

Uwaga! Dobra informacja dla wszystkich tych, którym nie 
udało się dotrzeć na Międzynarodowe Targi Technik Motoryza-
cyjnych w Katowicach. W związku z dużym zainteresowaniem 
zwiedzających, organizatorzy tegorocznej edycji Żywego 
Warsztatu wyrazili już chęć uczestnictwa w kolejnej odsłonie 
tego przedsięwzięcia.

    WRed

Żywy Warsztat wciąż na topie!
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Co tydzień na samochodowej gieł-
dzie w Słomczynie, przy torze wyścigo-
wym w Poznaniu, w Miedzianej Górze w 
Kielcach i innych podobnych miejscach 
w całym kraju, tysiące ludzi kupuje i 
sprzedaje. Nie tylko samochody, ale 
rowery, materiały budowlane, narzę-
dzia ogrodnicze, meble, odzież, opony, 
części zamienne czy elektronikę.

Ponoć jako cywilizowany kraj i cy-
wilizowani ludzie będziemy coraz mniej 
towarów kupować na bazarach i na 
giełdach. Jeżeli giełdą nazywa się mniej 
czy bardziej udany handel na miejskim 
skwerze, w parku czy wręcz na ulicy, to 
oczywiście jest to przedsięwzięcie bez 
przyszłości. Zwłaszcza giełdy samocho-
dowe, które ze swej natury potrzebują 
bardzo dużo przestrzeni, nie mają racji 
bytu w miastach. Wyprowadzenie giełdy 
samochodowej z Warszawy było rze-
czywiście cywilizacyjną koniecznością. 
Podobnie nie mają racji bytu samocho-
dowe targowiska w innych miastach. 
Zatkane ulice dojazdowe, ogromne 
utrudnienia dla mieszkańców okolicz-
nych osiedli i rosnąca ciasnota sprawiają, 

że nikt nie jest zadowolony. Ani sprzeda-
jący, ani kupujący, ani organizatorzy, nie 
wspominając o mieszkańcach dzielnicy. 
Po przeniesieniu samochodowej giełdy 
z Bemowa do Słomczyna, wieszczono 
jej szybki koniec. Bo daleko, bo ludzie 
nie przyzwyczajeni, bo giełdy nie mają 
przyszłości. Okazało się, że jest zgoła 
inaczej. Czy to oznacza, że jesteśmy 
mniej cywilizowani niż reszta Europy? 
Ależ skąd. Giełdy, jarmarki, targowiska i 
tym podobne miejsca są wszędzie, bo po 
prostu są potrzebne.

Od wiosny, od kiedy bywam tam 
regularnie, trwa wielkie ożywienie na 
giełdzie w Słomczynie czy w Poznaniu. 
Podobnie jest i na innych giełdach sa-
mochodowych w Polsce. W ofercie, co 
niedziela dziesiątki i setki najróżniejszych 
marek i modeli samochodów. W takim 
bogactwie każdy zdecydowany na zakup 
auta używanego może znaleźć dla siebie 
odpowiedni egzemplarz. Wybierać moż-
na wśród bardzo leciwych i całkiem świe-
żych, dużych i małych, drogich i tanich, z 
wyższych klas z bogatym wyposażeniem 
i popularnych, w których poza regulo-
wanym nawiewem i radiem nie ma nic 
więcej. Wśród najtańszych samochodów 
królują Nexie, Polonezy, Lanosy, znacznie 
starsze Volkswageny Golfy i Polo, Ople 
Astry rzadziej Corsy. Trafić można też 
i na Kadetta. Są to jednak samochody 
mało atrakcyjne. Zainteresowanie budzą 
raczej tanie (do 3 tys. zł) i młodsze (od 
1995 roku) auta rodzimej produkcji. 
Znacznie częściej uwagę przykuwają sa-
mochody w wieku od trzech do sześciu 

lat. Tych na każdej giełdzie jest bardzo 
wiele, w różnym stanie technicznym i wi-
zualnym. W cenie do 20 tysięcy złotych 
można stać się posiadaczem samochodu 
praktycznie każdej marki, w niezłym 
lub dobrym stanie. Koniecznie trzeba 
jednak przed sfinalizowaniem transakcji 
sprawdzić w serwisie stan samochodu. 
Moda na cofanie licznika kilometrów po-
woli mija, jednak należy i ten parametr 
sprawdzać. Kupno samochodu używa-
nego na giełdzie nie musi być loterią, 
pod warunkiem zachowania zdrowego 
rozsądku i sprawdzeniu, przed podpisa-
niem umowy, co kupujemy.

Powiększa się oferta stoisk towa-
rzyszących targowiskom samochodo-
wym, bogactwo najróżniejszych części 
i podzespołów samochodowych, opon, 
narzędzi, akcesoriów typowo samocho-
dowych, ale także odzieży, wyposażenia 
mieszkań, sprzętu AGD, elektroniki, 
narzędzi ogrodniczych, staroci, mebli 
może przyprawić o zawrót głowy. Dobra 
pogoda sprzyja handlowaniu na świeżym 
powietrzu, a jeśli prognozy pogody do-
bre, to najbliższe niedziele na giełdach 
przyciągną tłumy.

Mirosław Rutkowski

Giełdy kwitną
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Wiosną kwiaty staną się sym-
boliczną nagrodą za serce dla 
kołobrzeskiego Hospicjum. Orga-
nizatorzy mają nadzieję, że za rok 
takich pól będzie więcej.

„Pola Nadziei” to ogólnopolska 
kampania na rzecz osób terminalnie 
chorych. Kołobrzeskie Hospicjum 
Domowe, które od roku działa jako 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej, wzięło udział w tworzeniu Pola 
Nadziei po raz pierwszy. 

– Pieniądze na cebulki pochodzą z 
ofiarowanego nam przez podatników 
jednego procenta. Teren udostępnił 
nasz wierny sponsor, firma Troton 

– powiedziała nam Jadwiga Goldy-
szewicz, kierowniczka kołobrzeskie-
go hospicjum. – Na wiosnę chcemy 
zorganizować akcje charytatywne. 
Żonkile będą podziękowaniem dla 
tych, którzy zechcą wesprzeć nasze 
hospicjum. Mam nadzieję, że za rok 
naszych Pól Nadziei będzie więcej. 

Do sadzenia pod okiem dyplomo-
wanej ogrodniczki Marianny Bielec-
kiej, zabrali się z zapałem lekarze, 
pielęgniarki, rehabilitanci, wolonta-
riusze i sympatycy kołobrzeskiego 
hospicjum.

– Naszym zadaniem jest nie 
tylko ulżenie w cierpieniu naszych 

podopiecznych. Czasem to dopiero 
nas mają odwagę zapytać „czy już 
czas?”. Zdarza się, że to my trzyma-
my ich za rękę w tym najważniejszym 
momencie – zwierzyła się w rozmo-
wie z nami Jadwiga Goldyszewicz.

Musimy więc odkryć w sobie z 
jednej strony wielkie pokłady wraż-
liwości, z drugiej siły. Jesteśmy też 
z bliskimi naszych chorych, bo stają 
przed wyzwaniem, któremu bardzo 
trudno sprostać. Służymy im pomocą 
psychologa, staramy się być blisko i 
w żałobie. A w każdą drugą sobotę 
miesiąca spotykamy się na wspólnej 
mszy w Kaplicy Aniołów Stróżów w 
Ośrodku Caritasu przy ul. Kaspro-
wicza.

Dwa tysiące cebulek żonkili trafiło 
na pole w Ząbrowie

Firma Troton zakończyła  restruktury-
zację swojej sieci handlowej polegającą 
na zmianie sposobu dystrybucji towarów. 

Od 1 kwietnia wszystkie dostawy prowa-
dzone są bezpośrednio z magazynu w Ząbro-
wie. Zamówienia można składać u przedsta-

wicieli, za pośrednictwem biur handlowych, 
a w przypadku problemów z komunikacją, 
z wybranym przedstawicielem, również w 
siedzibie firmy w Ząbrowie.
Dostawa zamówionych towarów odbywa się 
za pośrednictwem firmy Schenker.

Maksymalny czas realizacji zamówienia to 
48 godzin.

Firma TROTON zakończyła restrukturyzację 
swoich oddziałów handlowych
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„A może morze” - na to hasło właściciele zabytkowych aut 

zjechali nad Bałtyk. Przez trzy dni, z dumą prezentowali swoje 
poddane renowacji, motoryzacyjne skarby.

 
- Jako chłopiec zbierałem „resoraki”. Z czasem zabawki 

trzeba było powiększyć - pytany o zamiłowanie do motoryza-
cyjnych antyków Wiesław Kuczma, sypał żartami jak z rękawa. 
Całkiem już poważnie dodał: - Nie sposób opisać, co się czuje, 
gdy w końcu można uruchomić silnik takiego odrestaurowa-
nego samochodu. Zwłaszcza, jeśli spędziło się przy nim każdą 
wolną chwilę ostatnich dwóch lat. 

Wiesław Kuczma zajechał na kołobrzeski plac 18 Marca 
fordem A, z 1929 roku. Na piąte Spotkanie Pojazdów Starych 
i Zabytkowych organizowane przez Stowarzyszenia Miłośni-
ków Dawnej Motoryzacji z Kołobrzegu, przyjechał z Legnicy. 
10 innych, odrestaurowanych przez siebie zabytkowych aut, 
zostawił w domu. 

Swoją ostatnią „zabawkę”, ściągnął aż z Australii. - Przy-
płynął do mnie statkiem, w kontenerze - opowiadał nam w 
sobotę. - Właściwie nad każdym jego detalem pracowałem 
sam. Tylko lakier i tapicerkę robił ktoś inny. A decyzję o kolorze 
karoserii, oczywiście zostawiłem żonie – podkreślił znacząco.

W Sianowie, Osiekach, Unieściu, Kołobrzegu, Ustroniu 
Morskim, Grzybowie, Dźwirzynie i Dygowie, swoje zabytkowe 
samochody i motocykle prezentowało ok. 60 pasjonatów daw-
nej motoryzacji. 

Między adlerami, mercedesami, volkswagenami czy war-
szawami, uwagę odwrotnie proporcjonalną do gabarytów 
auta, przykuwał polski mikrus. Maleńkim autkiem produkowa-
nym od 1957 do 1960 r. przyjechał z Piaseczna pod Warszawą 
Roman Mirkowski z synem Michałem. Spośród 1728 wypro-
dukowanych w Mielcu samochodzików, ma cztery. Wraz z 
dziewięcioma innymi markami, w tym citroenem BL 11 z 1942 
r., tworzą jego kolekcję. - W mikrusie się urodziłem - wyjaśnił 
krótko swój sentyment do ważącego 450 kg autka. - Te auta 
wywołują dziś wesołość u oglądających. Niesłusznie, bo to 
prawdziwa rzadkość. Cenią je kolekcjonerzy z zagranicy. 

Maksymalna prędkość, jaką rozwija mikrus to 85 km na go-
dzinę. Samochód projektowano na bazie kupionych z Niemiec 
samochodów gogomobil. Nadwozie było jednak oryginalne. 

Janusz Wejman ze Szczecinka, zadebiutował jako kolekcjo-
ner fordem T z 1921 roku. Znalazł go w internecie i ściągnął ze 
Szwecji. Osobiście pojechał po jego odbiór. – Byłem pierwszą 
osobą, która go znów uruchomiła po tym, gdy został wyreje-
strowany w 1967 roku. Niesamowite uczucie. Teraz, po mojej 
renowacji mógłbym dostać za niego jakieś 120 tys. zł, ale nie 
mam zamiaru go sprzedać. Za nic nie zamieniłbym go też na 
wart tyle samo nowoczesny samochód. 

Starsi mają pierwszeństwo!

Wiesław Kuczma i jego ford A: - To ogromna przyjemność móc 
pokazać efekt swojej pracy. 

Janusz Wejman przyjechał ze Szczecinka 88 letnim fordem T: - 
Na trasie kierowcy nowych aut przepuszczali go pokrzykując: 
„starsi mają pierwszeństwo!” 

Andrzej Gaborski z Koszalina, kolekcjoner pamiątek, w tym 
pojazdów, związanych z Milicją Obywatelską, tym razem poja-
wił się milicyjnym polonezie z 1983 roku 

Roman i Michał Mirkowscy i ich ważący raptem 450 kg mikrus
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ECUACOLOR ul. Kolonia Ochota 27, Gdańsk 058 303 31 78 ecuacolor@neostrada.pl
BAKISTA ul. Artylerzystów 4, Lębork 059 863 74 00 www.bakista.pl
BOSMAN ul. Rudzka 129, Łódź 042 681 79 57 www.bosman.sklep.pl

RAKSA Sklep Żeglarski Al. Wojska Polskiego 80, Olsztyn 089 527 19 18 www.raksa.com.pl
JASSKOR ul. Lindleya 16, Warszawa 022 621 30 07 jasskor@wp.pl

AURA ul. Przestrzenna 13, Szczecin 091 461 39 92 www.aura.szczecin.pl
CMS ul. Przestrzenna 3, Szczecin 091 431 43 00 www.farbyjachtowe.pl

LAMINOPOL ul. Słowackiego 45, Augustów 087 643 25 71 www.laminopol-dystrybucja.com.pl
CENTRUM LAKIERNICZE ul. Stodólna 56, Włocławek 0502 203 589 clw@onet.pl
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Krzyżówka Lakiernicza 

Pionowo   
A1) narzędzie do obróbki np. szpachlówki; może być pneumatycz-
na lub elektryczna. A12) … za …, ząb za ząb. C1) jeden z para-
metrów powłoki lakierowej, wyrażany w mikrometrach. D7) służy 
do wbijania gwoździ. E11) jeden z zaimków wskazujących, rodzaj 
żeński. G1) końcowa operacja w procesie pielęgnacji powłoki lakie-
rowej, nadaje głęboki połysk. I4) symbol pierwiastka chemicznego 
- krzem. J1) członek narodu zamieszkującego tereny na granicy 
Hiszpanii i Francji, nad Zatoką Biskajską. J7) kiedy rolnik ma duże 
zbiory plonów to mówi się, że ma duży ... ... L1) gatunek pięknego 
krzewu, np. koralowa lub pomponiasta; również rzadkie imię kobie-
ce. N7) „słowo się rzekło, … u płota”; zwyczajowo tak nazywa się 
jedno z narzędzi blacharskich. P1) urządzenie pomiarowe - war-
stwomierz. P11) na przykład porowatość lakieru.

Poziomo 
1J) drzewo liściaste o srebrzystej, gładkiej korze. 2A) urządzenie 
do zgrzewania metali lub tworzyw sztucznych. 2L) włókno synte-
tyczne, tworzywo sztuczne,, lakier lub farba otrzymywane z żywic 
akrylowych. 3J) jedna z najpopularniejszych przypraw. 4E) jedna z 
cech estetycznych powłoki lakierowej, gdy jej brak lakier jest ma-
towy. 5L) boginka o postaci pięknej dziewczyny, uosabiająca siły 
przyrody i jej piękno. 6F) jeden z „pasiastych” owadów, zaatakowa-
na żądli. 7C) owad, motyl nocny. 8F) rozdrobniony materiał ścier-
ny, stosowany do wyrobu części roboczych narzędzi ściernych. 
10A) jedna z kart w talii, najwyższa w kolorze; również mistrz w 
jakiejś dziedzinie. L11) miejsce łączenia blach, wykonane metodą 
spawania. 11C) na przykład część meczu tenisowego, meczu siat-
kówki. N2) regularne powtarzanie się czegoś w odstępach czasu; 
ustalona kolejność zdarzeń, procesów. 11L) przemieszczanie się 
wody z góry w dół; na  przykład kajakowy. 12A) jednostka oporu 
elektrycznego. 12D) zdrobniale o miejscu do lakierowania (z nawie-
wem, wyciągiem, filtrami etc…). 14A) urządzenie wentylacyjne do 
usuwania zanieczyszczeń powietrza w miejscu ich powstawania. 
14K) … kulszowa- ból nerwu kulszowego.

Rozwiązania proszę przysyłać 
pocztą na adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 78-120 Gościno, 
a wśród 5 dobrych odpowiedzi 
rozlosujemy nagrody w postaci 
wyrobów lakierniczych firmy TROTON.

  Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.            Utworzone słowa stanowią rozwiązanie krzyżówki.
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TECZKA LAKIERNIKA
Wymagania prawne, obowiązujące procedury i gotowe do 
wykorzystania dokumenty -  przygotowanie do kontroli:

§ Państwowej Inspekcji Pracy,
§ Państwowej Straży Pożarnej,
§ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Solidne podstawy merytoryczne wynikające z aktualnych 
aktów prawnych dotyczących działalności autoserwisów 
i lakierni

Ponad 40 gotowych do wykorzystania dokumentów w 
tym:  Instrukcje BHP, oceny ryzyka zawodowego, dokumen-
tacja wypadkowa, instrukcja ppoż., zestawienie informacji o 
zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należ-
nych opłat (zgodnie z wymogami obowiązującymi od 1 lipca 
2009) i inne formularze

Wszystkie dokumenty do edycji i wydrukowania 
– na dołączonej do teczki płycie CD

Zamów już dziś i przygotuj się do kontroli
- miej pewność, że wypełniasz aktualne obowiązki wynikające z prawa!

Miejsce na pieczątkę firmową ………………………………………………...
Podpis osoby zamawiającej

Tak, zamawiam …… egzemplarzy Teczki Lakiernika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Troton Sp. z o.o.  (Wydawcę czasopisma Lakiernik) 
z siedzibą w celach realizacji niniejszego  zamówienia oraz marketingu własnych produktów i usług firmy Troton i czasopisma 
Lakiernik. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne.

Dane do wysyłki 
(proszę wypełnić jeśli są inne niż dane do faktury):

……………………………...…………………
Nazwa firmy lub imię i nazwisko

……………………………………………...…
Miejscowość i kod pocztowy

……………………………………………...…
Ulica i numer domu/lokalu

………………………………………………...
Nr telefonu/fax
  
………………………………………………...
Adres e-mail

UWAGA! 
Wypełniony kupon zamówienia 
proszę przesłać:
Pocztą na adres: 
Troton Sp. z o.o.
78-120 Ząbrowo 14 A
lub faxem na nr: 
+48 94 35 126 22
lub via e-mail na adres: 
troton@troton.com.pl

Dane do faktury

………………………………………………...
Imię i Nazwisko zamawiającego

………………………………………………...
Nazwa firmy 

…………………………………………….…..
Miejscowość i kod pocztowy 

………………………………………………...
Ulica i numer domu/lokalu 

………………………………………………...
NIP 

………………………………………………....
Nr telefonu/fax, adres -mail  

TECZKA LAKIERNIKA
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl

CZY ZNASZ SEKRET 
BURSZTYNOWEJ SZPACHLÓWKI?

Biura Handlowe

Gliwice
ul. Chorzowska 44b
44-100 Gliwice
tel. 032 235 60 23
gliwice@troton.com.pl

Poznań
ul. Starołęcka 193
61-341 Poznań
tel. 061 88 70 052
poznan@troton.com.pl

Warszawa
ul. Gen. J.Hallera 2a, 
Kobyłka 05-230
tel./fax 022 678 89 21
warszawa@troton.com.pl

Przedstawiciele:

Gliwice
Tomasz Mężyk
tel. kom. 0 664 434 885
t.mezyk@troton.com.pl

Poznań
Grzegorz Szewczuk
tel. kom. 0 602 712 435
g.szewczuk@troton.com.pl

Warszawa
Marek Muchowski
tel. kom. 0 692 427 491
m.muchowski@troton.com.pl 

Gdańsk
Tomasz Grzendzicki
tel. kom. 0 664 434 988
t.grzendzicki@troton.com.pl

Kraków
Grzegorz Bieniek 
tel. kom. 0 664 435 877
g.bieniek@troton.com.pl

Materiały lakiernicze

Siedziba

Troton Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
tel./fax +48 94 35 126 22
e-mail:troton@troton.com.pl


