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Rok 2014 to czas bardzo ważnych dla 

Polaków rocznic. Świętujemy 25 rocz-

nicę pierwszych, częściowo wolnych 

wyborów w naszej części Europy i 15 

rocznicę  wstąpienia Polski do NATO. 

Pamiętamy o tym, że 100 lat temu 

wybuchła I wojna światowa, a przed 

70 laty wojska alianckie wylądowały w 

Normandii. Nasza redakcja ma w 2014 

r. także swoją, skromną rocznicę.

W 1999 roku wydaliśmy pierwszy 

numer naszego pisma. Wtedy nikt z 

nas, zaangażowanych w ten projekt 

nie przypuszczał, że nasza przygoda 

z lakiernictwem będzie trwała tak 

długo. Mamy nadzieję, że nie zmar-

nowaliśmy tego czasu i publikowane 

przez nas materiały były pomocne 

przy realizacji Państwa pasji, czy też w 

pracy zawodowej.

Tę rocznicę świętujemy pod hasłem: 

NASZA WIEDZA-TWÓJ SUKCES. Mamy 

nadzieję, że będzie ono aktualne na-

stępne 15 lat, a może i dłużej. 

Dziękujemy Państwu za to, że jeste-

ście z nami.

Redaktor Naczelny

Krzysztof Gierszewski 

Wielkie rocznice 
i nasz mały jubileusz

Pierwszy nr Lakiernika, kwiecień 1999 r.
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str.5Dwadzieścia pięć lat temu, w styczniu, zniesiono kartki na 
benzynę, talony na samochody i kwity na węgiel, nadal 
utrzymano kartki na mięso i jego przetwory. Potem był 
Okrągły Stół, wybory, nowy rząd i obowiązujący wcze-
śniej system odszedł w niebyt. Piętnaście lat temu Polska 
została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a 
pięć lat później stała się członkiem Unii Europejskiej. O 
tych bardzo ważnych dla kraju i każdego z nas wydarze-
niach media opowiadają na okoliczność przypadających 
rocznic. My, Polacy, mamy prawo do satysfakcji. Osią-
gnęliśmy wspólnie bardzo dużo, choć wielu ma pewien 
niedosyt; chciałoby się więcej. Ale przecież trudno nie 
docenić nadzwyczajnego skoku cywilizacyjnego, kulturo-
wego, materialnego czy mentalnego. Ćwierć wieku temu 
marzeniem motoryzacyjnym wciąż pozostawał mały czy 
duży Fiat, zachodnie marki cieszyły się niemal nabożną 
czcią. Otwarcie granic dało możliwość sprawienia sobie 
Toyoty, Volkswagena, Renault czy Seata, co prawda nie 
pierwszej młodości, ale znacznie bardziej prestiżowego. I 
technologicznie z całkiem innej bajki. W pierwszych latach 
po transformacji polski rynek samochodowy był najbar-
dziej dynamiczny na kontynencie, a może i na świecie. 
W FSO zadomowiło się koreańskie Daewoo, z fabryki w 
Tychach wyjeżdżały tysiącami Cinquecento; w sumie w 
rekordowym 1999 roku sprzedano 640 tysięcy nowych 
samochodów. Jednocześnie rósł prywatny import aut 
używanych, głównie powypadkowych lub mocno wyeks-
ploatowanych. Wszystkie te samochody wymagały zręcz-

nych rąk blacharzy i lakierników. Szybko okazało się, że 
zręczne ręce to zbyt mało jak na oczekiwania posiadaczy 
aut i wymogi standardów technologicznych. Potrzebne 
były jeszcze odpowiednie narzędzia i materiały. No i rzecz 
najważniejsza – wiedza. I w tym miejscu, bez posądza-
nia o tanie klakierstwo mogę rozpocząć część laurkową 
dotyczącą czasopisma Lakiernik. Bo od piętnastu lat tu 
właśnie nie tylko można znaleźć informacje gdzie szukać 
takiej fachowej wiedzy, ale i ją samą zarówno w wymiarze 
praktyki, technologii jak i teorii.

Wieloletni, wierni Czytelnicy Lakiernika doskonale wiedzą, 
o czym mówię, bo to właśnie na łamach tego czasopisma 
odnajdywali dziesiątki rozwiązań najróżniejszych proble-
mów zawodowych, tu znajdowali fachowe wsparcie, tu 
mogli wymieniać się doświadczeniami i pochwalić osią-
gnięciami. Warto, celebrując rocznice ważnych wydarzeń 
i doceniając osiągnięcia w skali kraju, pamiętać również o 
jubileuszach mniejszego formatu. Takich, jak piętnastole-
cie Lakiernika. Bo przecież na sukces wspólny składa się 
pracy dziesiątek, setek, tysięcy firm, środowisk i ludzi. 

I dlatego, z okazji 15 lat pracy, całej ekipie czasopisma La-
kiernik należą się słowa uznania za cegiełkę dołożoną do 
wspólnego, polskiego sukcesu. Przy tej okazji nie wolno 
zapominać o Czytelnikach. Wam również wielkie podzię-
kowanie za wspólne piętnaście lat.

Mirosław Rutkowski

Jubileusz 
i powody do...

15 LAT 
LAKIERNIKA



st
r.4

kw
ar

ta
ln

ik
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.5

BR: Jak zareagował Pan na propozycję rozmowy oraz wykonanie 
zdjęcia na okładkę jubileuszowego numeru LAKIERNIKA?

MT: Byłem zaskoczony ale nie wahałem się ani chwili z wyra-

żeniem zgody. Jestem bardzo zaangażowany w swoją pracę i 

chętnie podzielę się własnymi spostrzeżenia oraz doświadcze-

niami z ponad 20-letniej praktyki zawodowej.

BR: Czyli karierę zawodową jako lakiernik samochodowy roz-
począł Pan na początku lat 90-tych? Od kiedy pracuje Pan na 
własne konto, prowadzą działalność gospodarczą?

MT: Jak rozpoczynałem naukę zawodu to podobał mi się efekt 

końcowy lakierowania czy piękne powłoki lakiernicze oraz ich 

pielęgnacja. Nie spodziewałem się jak złożony jest to proces i 

ile trzeba włożyć pracy, jaką trzeba mieć wiedzę  aby uzyskać 

właściwy efekt końcowy... Ale ciągła chęć rozwoju, praktyka u 

doświadczonych lakierników, doszkalanie zawodowe pozwoliły 

mi na zdobycie umiejętności gwarantujących wykonywanie 

prac lakierniczych wysokiej jakości. Około 10 lat temu posta-

nowiłem rozpocząć działalność we własnej firmie. Wspierała 

mnie i cały czas pomaga mi moja żona. 

BR: Pracuje Pan sam w swojej firmie?

MT: W początkowym okresie działalności pracowałem sam 

próbując znaleźć odpowiednich pracowników. Nie było łatwo... 

Była bardzo duża rotacja lakierników, którzy pracowali czasami 

tylko kilka dni. Aktualnie mamy ustabilizowaną sytuację jeżeli 

chodzi o kadrę, ale nadal uważam, że znalezienie prawdziwych 

fachowców posiadający dodatkowo umiejętność pracy w ze-

spole to nie niej łatwa sprawa.

Lakiernik Maciej poleca...
czyli: LAKIERNIK jest ważnym źródłem wiedzy i informacji dla lakierników.

Z Maciejem Tomczykiem z firmy AUTO-EXPRESS rozmawia Bogusław Raatz
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BR: Jak Pan ocenia koniunkturę na rynku napraw lakierniczych.

MT: Czasami słyszę narzekanie na brak pracy oraz niską ren-

towność usług blacharsko-lakierniczych... Moim zdaniem aktu-

alnie jest dobra koniunktura na rynku napraw. Z opłacalnością 

bywa różnie. Trzeba pamiętać o trzymaniu odpowiedniej 

jakości usług, a to pozwala na stosowanie cen gwarantujących 

opłacalność. To moim zdaniem cała tajemnica. Obecna sytu-

acja skłania mnie do myślenia o dalszym rozwoju firmy.

BR: Jaki to kierunek rozwoju? Większa firma?

MT: Nie tylko. Obserwując poziom wyszkolenia młodej kadry 

lakierników to uważam, że istnieje nadal potrzeba zmiany po-

dejścia do kształcenia zawodowego w naszej branży. Marzy mi 

się firma, w której poza wykonywaniem usług odbywałoby się 

szkolenie lakierników. To jest moje marzenie.

BR: Chciałbym jeszcze zapytać o LAKIERNIKA... Rozmawiamy z 
okazji 15-lecia pisma LAKIERNIK.  Zaproponowałem Panu rozmo-
wę między innymi dlatego, że wiem, iż jest Pan stałym czytelni-
kiem tego pisma. Co Pan o nim sądzi?

MT: Jest dla mnie jednym z ważniejszych źródeł wiedzy facho-

wej. Poza sporą ilością reklam, które też w zasadzie są źródłem 

informacji o pojawiających się nowościach rynkowych, można 

w nim znaleźć sporo ciekawych, fachowych artykułów tech-

nicznych zarówno o tematyce lakierniczej, blacharskiej jak i 

wyposażenia ogólnego warsztatu samochodowego.

BR: Dziękuję za rozmowę i życzę w imieniu członków redakcji 
LAKIERNIKA dalszych sukcesów.

MT: Dziękuję.
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Pierwszym etapem każdej renowacji powłoki lakierowej pojaz-

du jest przygotowanie podłoża. Od jakości przeprowadzonych 

prac przygotowawczych w dużej mierze zależy efekt końcowy 

naprawy lakierniczej. Błędy popełnione podczas tej fazy są nie 

do nadrobienia w kolejnych etapach pracy i wymagają zwykle 

rozpoczęcia całego procesu od początku. W kolejnych fazach 

procesu technologicznego również należy bezwzględnie ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta materiałów lakierniczych 

oraz ogólnych podstawowych zasad. Wszelkie odstępstwa od 

technologii mogą być przyczyną niepowodzenia, a co za tym 

idzie wzrostu kosztu naprawy w wyniku konieczności wykona-

nia ponownego lakierowania lub wydłużenia poszczególnych 

faz. W celu opisu poszczególnych technologii stosowanych w 

lakiernictwie samochodowym przedstawiony zostanie skróco-

ny proces technologiczny:

1. Maskowanie elementów

Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności w obrębie na-

prawianego pojazdu konieczne jest staranne zabezpieczenie 

karoserii przed uszkodzeniem. Stosuje się do tego zwykle folie 

oraz specjalne papiery maskujące. Do mocowania zabezpieczeń 

maskujących stosuje się taśmy lakiernicze.

2. Prace przygotowawcze

Powłoki przeznaczone do renowacji często są w dobrym stanie 

pozwalającym na to, aby ich nie usuwać całkowicie z elementu. 

Należy jednak dokładnie sprawdzić stan takiej powłoki lakiero-

wej i usunąć ewentualnie fragmenty o słabej przyczepności. 

3. Szlifowanie

Podczas przygotowania powierzchni należy między innymi 

zastosować prace szlifierskie aby uzyskać odpowiednią jakość i 

przyczepność podłoża. Przed rozpoczęciem szlifowania należy 

odtłuścić element. Konieczne jest również usunięcie wszyst-

kich ognisk korozji.

Gradacja materiałów ściernych musi być dobrana do poszcze-

gólnych etapów naprawy: inna gradacja do szlifowania podłoża, 

inna do przygotowania powierzchni dla lakieru nawierzchnio-

wego.

Należy pamiętać o doborze właściwej gradacji materiałów 

ściernych. Zbyt mała gradacja to zbyt długi czas obróbki, ale 

zastosowanie zbyt dużej gradacji materiału ściernego spowo-

duje głębokie rysy, które w następnych fazach procesu sprawią 

wiele kłopotów.

4. Szpachlowanie

Po wykonaniu powłoki antykorozyjnej następnym etapem 

jest wypełnienie ubytków masą szpachlową. Aktywny podkład 

antykorozyjny znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia korozji. 

Masę szpachlową czyli popularną szpachlówkę dobiera się w za-

leżności od zakresu naprawy. Do wypełnienia znacznych ubyt-

ków należy zastosować odpowiednie szpachlówki wzmacniane 

włóknem szklanym. Są to tzw. szpachlówki konstrukcyjne. 

Należy przeprowadzić analizę miejsca naprawy w celu określenia 
odpowiedniej technologii. Zbyt duże uszkodzenia należy w miarę 
możliwości naprawić metodami blacharskimi, natomiast pozosta-
łe nierówności uzupełnia się masami szpachlowymi. Szpachlówka 
to nie materiał konstrukcyjny.

Proces naprawy lakierniczej cz.3

Technologie w lakiernictwie
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Zwykle proces wypełniania ubytków szpachlówkami przepro-

wadza się w dwóch podstawowych krokach:

 wypełnianie zgrubne,

 wypełnianie dokładne. 

W przypadku zastosowania szpachlówek wysokiej jakości w 

większości przypadków istnieje możliwość nakładania wypeł-

nień o większej objętości. Doskonale nadaje się do tego np. 

szpachlówka z włóknem szklanym. Posiada ona znacznie lepszą 

odporność mechaniczną niż zwykłe masy szpachlowe. Należy 

pamiętać, że dobór szpachlówki zależy również od rodzaju 

naprawianego podłoża. Do wypełniania ubytków blachach w 

aluminiowych oraz stalowych ocynkowanych należy zastoso-

wać materiały wypełniające od bardzo dobrej przyczepności. 

Zwykle materiały te posiadają osobne oznaczenie oraz ich 

zastosowanie jest opisane na opakowaniu produktu. Do wypeł-

nień w elementach z tworzyw sztucznych stosuje się elastycz-

ne szpachlówki poliestrowe o bardzo dobrej przyczepności i 

średnim stopniu wypełnienia.

5. Aplikacja gruntów i podkładów

Po wykonaniu wypełnień i prac szlifierskich wykonuje się kolej-

ne czynności związane z przygotowaniem elementu do aplikacji 

lakieru. Inne materiały stosuje się na niepokrytą  lakierem lub 

szpachlówką blachę a inne w przypadku gdy blacha jest już 

pokryta warstwami materiałów lakierniczych. W tej fazie wyko-

nuje dwa zasadnicze procesy:

 gruntowanie,

 podładowanie.

Spotyka się również połączenie tych dwóch materiałów w 

postaci farby gruntująco-wypełniającej, która ma własności 

zarówno gruntu jak i podkładu.

6. Aplikacja lakieru bazowego.

Jednym z końcowych etapów renowacyjnej naprawy lakier-

niczej jest aplikacja lakieru nawierzchniowego. W przypadku 

lakierów bazowych metalizowanych i perłowych konieczne jest 

jeszcze zabezpieczenie powłoki warstwą lakieru bezbarwnego.

1.C. Podstawowe zasady bezpieczeństwa
W lakierni samochodowej stosowane są różne środki chemicz-

ne oraz urządzenia elektryczne i pneumatyczne. Istnieje sze-

reg zagrożeń, które pojawiają się w przypadku niestosowania 

zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń producentów materiałów 

i urządzeń. Należy pamiętać o stosowaniu środków ochrony 

osobistej, a w szczególności:

 odzieży ochronnej,

 sprzętu zabezpieczenia układu oddechowego,

 sprzętu ochrony twarzy,

 sprzętu chroniącego ręce i stopy,

 sprzętu do tłumienia hałasu.

PROCES NAPRAWY

I. PRZYGOTOWANIE ELEMENTU
Oględziny miejsca naprawy, określenie wielkości uszkodzeń do-

bór metody naprawy i doboru metody, narzędzi i materiałów to 

bardzo istotny moment. Od właściwej oceny uszkodzenia oraz 

optymalnego doboru technologii będzie zależała jakość oraz 

opłacalność naprawy. Warto dokładnie przeanalizować wszyst-

kie aspekty związane z naprawą, to zawsze się opłaca.

1.

Warto się zastanowić czy przed przystąpieniem do szpachlo-

wania nie wykonać dodatkowej naprawy blacharskiej co pozwoli 

na skrócenie procesu nakładania mas wypełniających. W przy-

padku zastosowania nowoczesnych technologii napraw panelo-

wych jest to niezwykle skuteczne oraz niezbyt skomplikowane 

nawet w przypadku gdy wykonuje to lakiernik bez wielkiego 

doświadczenia blacharskiego. Warto więc zaopatrzyć się w 

podstawowe narzędzia oraz spoter blacharski. O naprawach 

panelowych pisaliśmy wielokrotnie więc dostęp do wiedzy na 

ten temat nie powinien stanowić żadnego problemu.

2.

Przed rozpoczęciem właściwej naprawy należy wykonać prace 

demontażowe oraz inne stanowiące niezbędny etap wstępny. 

Należy do nich między innymi usuwanie za pomocą krążka ze 

specjalnej gumy resztek taśmy dwustronnej, która służyła do 

mocowania elementów ozdobnych.
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3.

W celu uniknięcia podczas dalszej naprawy np. z kryciem ma-

teriałów lakierniczych niezbędne jest właściwe odtłuszczenie 

powierzchni zmywaczem czyli usunięcie zanieczyszczeń z po-

wierzchni przeznaczonej do naprawy.

4.

Po zastosowaniu jakichkolwiek środków i preparatów zmywa-

jących należy dokładnie wytrzeć powierzchnię naprawianego 

elementu i odczekać minimum 30 minut aż z powierzchni od-

parują niewidoczne dla oka resztki zmywacza. c.d.n.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl

Konkurs 
na Facebooku

Facebook.com/Lakiernik

REKLAMA
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Sytuacja na polskim rynku napraw bla-

charsko-lakierniczych jest niewiele mniej 

skomplikowana niż sytuacja polityczna na 

Ukrainie. Wielu ludziom spoza naszej bran-

ży kojarzy się pewnie jedynie z dużymi 

serwisami przy salonach sprzedaży samo-

chodów, nowoczesnymi i zapewniającymi 

wysoki standard usług. Tam jednak trafiają 

wyłącznie samochody nowe, najwyżej kil-

kuletnie, a proszę nie zapominać, że średni 

wiek auta w Polsce to sporo ponad 10 lat. 

W dodatku prywatny import używanych, 

powypadkowych samochodów kilkukrot-

nie przewyższa sprzedaż nowych aut. Wy-

starczy rzut oka na zawartość lawet zmie-

rzających do nas z Zachodu, żeby zwątpić, 

czy trafią one do autoryzowanych punk-

tów naprawy. Kilkunastoletnie Astry, Golfy 

czy Passaty muszą być naprawione najniż-

szym możliwym kosztem, aby ich import 

w ogóle był opłacalny. Również eksploato-

wane już u nas stare auta, o wartości kilku 

tysięcy złotych, zazwyczaj nie mające polis 

AC. Oczywiście każdy właściciel w razie 

stłuczki, szuka jak najtańszej możliwości 

ich naprawy. W obu przypadkach z pomocą 

przychodzi wielka szara strefa warsztatów, 

a raczej „warsztatów” blacharsko-lakierni-

czych, w których rządzi tylko pieniądz. A 

jakość – jakoś to będzie…

Składanie auta z kilku innych, porozbija-

nych z różnych stron, to oczywiście już 

skrajność, chociaż wcale nie tak rzadko 

spotykana. Stosowanie części zamiennych 

z rozbiórki innych aut – sprowadzanych 

z Wysp Brytyjskich (dużo tańsze od 

odpowiedników z kierownicą po lewej 

stronie) czy powypadkowych – to abso-

lutny standard. Niskie ceny takich części 

powodują, że opłacalne są nawet duże 

naprawy starych samochodów. Oczywiście 

do kompletu, niezbędne jest stosowanie 

jak najtańszych technologii i materiałów 

lakierniczych. Podkład antykorozyjny – a 

co to w ogóle jest? Tu króluje szpachlów-

ka prosto na goły metal, najczęściej w 

warstwie o grubości tynku budowlanego. 

Izolacja – podkład akrylowy nakładany naj-

grubiej jak się da, żeby zamaskować błędy i 

nierówności powierzchni. No i lakier – byle 

się „świecił” przez kilka miesięcy, a że póź-

niej odpadnie albo zżółknie – to już nie jest 

problem warsztatu, który daje gwarancję 

obowiązującą jedynie do bramy posesji…

Jak nietrudno się domyślić, materiały la-

kiernicze używane do takich napraw nie 

pochodzą z górnej półki. Rozcieńczalniki 

nitro, „uniwersalne” utwardzacze (to taka 

sama głupota jak „uniwersalne klocki ha-

mulcowe pasujące do każdego samocho-

du”), produkty opisane tylko jako „Made 

in EU” – bo nikt nie ma odwagi nawet 

swojego adresu na nich umieścić. Ponie-

waż popyt na takie tanie produkty istnieje 

oczywiście nie tylko w Polsce, również duzi 

i poważni producenci materiałów lakierni-

czych próbują zaistnieć na tym rynku. 

W asortymencie firmy NOVOL w tym 

segmencie rynku jest linia ULTRA. Aby 

być konkurencyjnym, niezbędne było 

oczywiście obniżenie ceny wyrobów, przy 

jak najmniejszym uszczerbku na jakości 

produktów. Udało się to zrobić przez 

zastosowanie nowych surowców i uprosz-

czenie technologii produkcji. Dotyczy to 

jednak wyłącznie tych obszarów, które 

nie łamią standardów obowiązujących w 

firmie NOVOL. Na przykład – w podkładzie 

akrylowym Ultra obniżyliśmy odporność 

antykorozyjną jaką gwarantują nasze pro-

dukty z linii PROFESSIONAL i SPECTRAL, 

ale już przyczepność do różnych podłoży 

pozostała na identycznym, wysokim po-

ziomie. Poniżej znajdą Państwo krótką 

charakterystykę produktów ULTRA, która 

powinna je przybliżyć i wskazać obszary 

rekomendowanych zastosowań.

Szpachlówki poliestrowe Multi i Fiber 

przeznaczone są do dużych napraw. Gwa-

rantują dobrą przyczepność do podłoża 

oraz elastyczność, która eliminuje ryzyko 

pękania nawet przy nakładaniu grubych 

warstw. Odpowiedni dobór wypełniaczy 

mineralnych ułatwia szlifowanie, a włók-

no szklane w Ultra Fiber dodatkowo ją 

wzmacnia i zmniejsza skurcz objętościowy 

(osiadanie szpachlówki). 

Fuller 100 to typowy przedstawiciel bar-

dzo lubianych przy tanich naprawach pod-

kładów o wysokiej lepkości. Pozwala to na 

nakładanie grubych warstw, maskujących 

niedoskonałości podłoża. Duża ilość wy-

pełniaczy mineralnych zapewnia świetne 

szlifowanie i wyrównywanie powierzchni. 

A wady w porównaniu z topowymi pod-

kładami NOVOL – to niższa odporność 

chemiczna i antykorozyjna – czyli parame-

try mniej istotne dla tej grupy docelowej 

klientów.

Klarlack 400 to kolejny kompromis między 

ceną, a jakością. Szybkie schnięcie i wysoki 

połysk to zdecydowane zalety dla wielbi-

cieli tego typu lakierów. Niezbyt wysoka 

zawartość części stałych co prawda nie 

gwarantuje rekordowej wydajności, ale za 

to ułatwia aplikację i poprawia rozlewność 

nawet przy malowaniu niskiej jakości pi-

stoletem lakierniczym. Wiele lakierów z tej 

półki cenowej posiada zerową odporność 

na promieniowanie UV i żółknie już po kil-

ku miesiącach. Klarlack 400 ma co prawda 

mniej drogich stabilizatorów UV niż nasze 

lakiery z linii SPECTRAL i PROFESSIONAL, 

ale wystarczające do zapewnienia kilku-

letniej trwałości. Podobna sytuacja jest z 

dodatkami ceramicznymi – jest ich mniej 

niż w naszych topowych lakierach, ale i tak 

znacząco podwyższają powierzchniową 

twardość powłoki i trwałość połysku.

Kolejną zaletą produktów z linii Ultra są 

niewielkie opakowania. Małe, „garażowe” 

warsztaty nie chcą inwestować kilkuset 

złotych w komplet 5l lakieru czy podkłady 

w 3,5l puszkach. Tu często materiały kupu-

je się na konkretny samochód, w absolut-

nie niezbędnej ilości. Stąd dużą popularno-

ścią cieszą się półlitrowe opakowania Ultry, 

zarówno jeśli chodzi o podkład, jak i lakier. 

Łukasz Kelar
Dyrektor Działu Szkoleń

ULTRA LINE - sprawdzona w każdych warunkach
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Czarna
Szpachlówka Poliestrowa

Współczesne pojazdy samochodowe są zespołem bardzo 

dużej ilości podzespołów wykonywanych z wielu różnych ma-

teriałów konstrukcyjnych. Jednym z nich jest również szkło. 

W przeszłości udział szkła  w produkcji pojazdów samochodo-

wych był zdecydowanie mniejszy niż obecnie. Teraz materiał 

ten jest stosowany w coraz szerszym zakresie i decyduje w 

znacznym stopniu o wyglądzie i stylistyce produkowanych 

pojazdów samochodowych. 

W dzisiejszych samochodach szkło wykorzystywane jest 

przede wszystkim przy wytwarzaniu szyb. Budowa i właści-

wości obecnie produkowanych szyb samochodowych różni się 

w znaczący sposób od tych sprzed wielu lat. Obecnie dobrze 

wklejona szyba samochodowa poza swoimi podstawowymi 

funkcjami, związanymi z zapewnieniem widoczności kierowcy 

i pasażerom oraz osłonięcia ich przed warunkami atmosfe-

rycznymi panującymi poza wnętrzem pojazdu spełnia również 

częściowo funkcje konstrukcyjne, polegające na zwiększeniu 

odporności nadwozia na odkształcenia przy skręcaniu.

We współczesnych samochodach odpowiednio wyprofilowana 

szyba, dzięki odpowiedniemu kształtowi i pochyleniu w nadwo-

ziu zapewnia optymalne właściwości aerodynamiczne pojazdu 

oraz istotny wpływ na końcowy efekt wizualny samochodu. 

W tylnych i coraz częściej w przednich szybach samochodo-

wych wbudowane są specjalne systemy odpowiednich grzałek 

zapewniających ich ogrzewanie, które zapobiegają przed ich 

zaparowywaniem. Obecnie wytwarzane szyby samochodowe 

posiadają właściwości antyrefleksyjne, gwarantujące należytą 

widoczność w czasie jazdy w różnych warunkach pogodo-

wych. 

Szyby samochodowe wykonywane są w 73% z piasku, 12% z 

sody, 7% z wapnia, 3% z domitu i 1% z tlenku glinu. Poprzez 

odpowiedni dobór składników zapewnione musi być spełnienie 

specjalnych wymagań i zagwarantowanie odpowiednich, dość 

specyficznych właściwości charakterystycznych dla konkret-

nego usytuowania szyby w pojeździe. 

Szyby przednie wykonywane są ze szkła laminowanego, po-

siadającego pomiędzy dwiema warstwami szkła mocną prze-

zroczystą folię z poliwinylobutylu. Tego typu szyby są w pełni 

bezpieczne, ponieważ po pęknięciu wszystkie kawałki szkła 

utrzymywane są razem. Poza tym nawet przy całkowitym 

pęknięciu szyba tego typu cały czas zachowuje przejrzystość. 

Szyby boczne i tylne wytwarzane są z kolei najczęściej ze szkła 

hartowanego, które jest odporne na uderzenia oraz naprężenia 

zginające. Szyby tego typu po uderzeniu ostrym przedmiotem, 

pęka na drobne kawałki, zmniejszając tym samym ryzyko po-

wstawania okaleczeń i obrażeń kierowcy i pasażerów pojazdu, 

w przypadku kolizji lub wypadku drogowego. Szyby hartowane 

posiadają znaczną odporność mechaniczną, ale jednocześnie 

są stosunkowo kruche. Nie mogą być one jednak stosowane 

jako szyby przednie, bowiem przy pękaniu na drobne kawałki 

stają się całkowicie nieprzejrzyste, co może stanowić ogromne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Inną odmianą szyb samochodowych są tzw. szyby warstwowe. 

Są to szyby specjalne posiadające funkcję podgrzewania. W 

związku z tym, że muszą zapewniać odpowiednią przejrzy-

stość przewody oporowe muszą być wykonane z cienkiego 

drutu wolframowego rozłożonego poziomo lub pionowo na 

powierzchni całej szyby.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przednie szyby samo-

chodowe muszą muszą zapewniać przepuszczalność światła w 

zakresie światła w zakresie widzialnym 

Szyby samochodowe i technologie 
ich wklejania Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Oznaczenie homologacyjne szyby samochodowej

Proces gruntowania specjalnym preparatem
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Czarna
Szpachlówka Poliestrowa

co najmniej w 75%. Pozostałe szyby znajdujące się w polu 

widzenia kierowcy, czyli szyby boczne przednie muszą gwaran-

tować przepuszczalność powietrza w zakresie co najmniej do 

70%. Szyby boczne oraz szyba tylna wykazywać mogą prze-

puszczalność w zakresie poniżej 70%. 

Stosowane w pojazdach szyby samochodowe muszą spełniać 

odpowiednie wymagania techniczne wynikające z konieczno-

ści zapewnienia kierowcy i pasażerom czynnego i biernego 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Potwierdzeniem speł-

nienia tych wymogów jest świadectwo tzw. homologacji, czyli 

dopuszczenia do użytkowania. Producent szyby zobligowany 

jest do umieszczenia w odpowiednim jej miejscu alfanume-

rycznego znaku homologacji, który jest równoznaczny z 

oświadczeniem, że parametry techniczne tej szyby są takie 

same, jak parametry produktu wzorcowego dla którego posia-

da potwierdzenie badań homologacyjnych. 

Badania homologacyjne, którym poddawane są przednie szyby 

samochodowe obejmują szereg rozmaitych testów. Podczas 

badań sprawdzana jest wytrzymałość na uszkodzenia mecha-

niczne, odporność na uszkodzenia udarowe oraz ścieranie. 

W ich trakcie, próbki szyb poddawane są również badaniom 

odpornościowym na działanie wilgoci, wysokiej temperatury, 

czynników chemicznych i promieniowania UV. Sprawdzane 

są również parametry optyczne badanej szyby. Badaniom 

homologacyjnym poddawane są również szyby boczne i tylne 

pojazdu. Metody badawcze w ich przypadku są podobne jak 

dla przednich szyb, lecz nieco inne są kryteria sprawdzające. 

Poza oznaczeniem homologacji na szybach samochodowych 

umieszczane są ponadto dodatkowe informacje obejmujące: 

nazwę producenta lub jego logo, markę pojazdu, określenie 

konstrukcji szyby, parametr określający przepuszczalność 

światła, a także odpowiedni  kod daty produkcji

Przykład oznaczenia szyby samochodowej.

//  -    oznaczenie szyby laminowanej

SAINT-GOBAIN SEKURIT – nazwa producenta szyby
E4  - oznaczenie homologacji europejskiej (cyfra oznacza kraj 

w którym przeprowadzona została homologacja, w przypadku 

polski 20)

DOT 772 – oznaczenie szyby z normą amerykańską

M250 – certyfikacja według standardu amerykańskiego

AS1 – oznaczenie rodzaju szyby wynikającej z jej umiejscowie-

nia (1 oznacza szybę przednią)

43R – certyfikacja według ECE R43

000064 – numer certyfikatu
(((  -  oznaczenie homologacji chińskiej 

9……  - kod daty produkcji (lipiec 2009)

Pojazdy samochodowe obecnie produkowane posiadają za-

równo szyby osadzone 

na stałe, jak również i otwierane. W konstrukcjach nadwozi 

samochodów osobowych w wersjach czterodrzwiowych 

przednie i tylne szyby osadzone są zawsze na stałe. Boczne 

szyby w tego typu nadwoziach są zwykle otwierane (opusz-

czane). Natomiast, w nadwoziach pojazdów dwudrzwiowych 

na stałe osadzone są poza szybą przednią i tylną również tylne 

szyby boczne.

Demontaż i montaż szyb przeprowadzany jest z powodu 

konieczności wykonania większych napraw blacharskich i 

malowania nadwozia oraz przy ich wymianie spowodowanej 

uszkodzeniem mechanicznym. Demontaż szyb otwieranych 

polega na mechanicznym rozłączeniu połączeń zawiasów 

i ograniczników otwarcia z nadwoziem (w przypadku szyb 

uchylnych) lub odłączenia mechanizmu podnoszącego (przy 

szybach opuszczanych). W pojazdach produkowanych jeszcze 

w niedalekiej przeszłości szyby osadzane na stałe mocowane 

były przy użyciu dodatkowych gumowych uszczelek. Obecnie 

wszystkie szyby osadzane są jednak w nadwoziu wyłącznie 

metodą wklejania. 

Osadzanie szyb mocowanych za pomocą uszczelki jest znacz-

nie prostsze niż szyb wklejanych. Demontaż tego typu szyb 

wymusza konieczność wypchnięcia jej od wnętrza pojazdu 

przy zachowaniu asekuracji drugiej osoby z zewnątrz pojazdu. 

W trakcie montażu na szybę zakłada się najpierw gumową 

uszczelkę opasaną specjalną linką monterską i całość osadza 

się w dolną krawędź otworu okiennego. Przy zapewnieniu do-

cisku szyby do otworu okiennego należy wciągać stopniowo 

koniec linki do wnętrza nadwozia, uzyskując tym samym od-

powiednie ułożenie się uszczelki w ramie otworu okiennego. 

W przypadku szyb wklejanych, demontaż i montaż jest bar-

dziej skomplikowany, lecz mniej czasochłonny. Niezbędne jest 

w tym przypadku zastosowanie odpowiedniego rodzaju kleju 

oraz jego jakości. Klej tego typu musi być odpowiednio twar-

dy, żeby mógł przenieść obciążenia wywołane pracą nadwozia 

w trakcie jazdy, a jednocześnie wystarczająco elastyczny, by 

nie pękał w trakcie przenoszenia obciążenia. Ponadto musi 

posiadać niską wartość parametru zmiany objętości przed 

Osadzanie uszczelki na szybę przed włożeniem w nadwozie pojazdu
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i po zaschnięciu, znaczną wytrzymałość początkową oraz 

odpowiednią lepkość, gwarantującą zachowanie właściwego 

kształtu po nałożeniu na szybę. 

Do osadzania szyb wklejanych w trybie awaryjnym tzn. przy 

wybitej szybie podczas włamania do pojazdu stosowane są 

kleje dwuskładnikowe szybkoschnące, umożliwiające eksplo-

atację pojazdu po godzinie od wklejenia szyby bez względu 

na warunki atmosferyczne (wilgotność czy temperaturę 

otoczenia). W przypadku wklejania szyby po naprawach bla-

charsko-lakierniczych, czyli wówczas, gdy nie ma konieczności 

uzyskania pełnej wytrzymałości kleju w krótkim czasie stosuje 

się inną grupę klejów dwuskładnikowych, które wymagają przy 

schnięciu odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza 

oraz znacznego czasu utwardzania wynoszącego od 24 do 

nawet 72 godzin. 

Najnowszą technologiczną grupą klejów do osadzania szyb 

samochodowych są kleje jednoskładnikowe, nakładane na 

gorąco w temperaturze 60 0C. Posiadają one odpowiednią 

wytrzymałość i przyczepność początkową bez względu na 

temperaturę otoczenia i wilgotność powietrza, czyli właściwo-

ści klejów dwuskładnikowych.

Sposób demontażu szyby wklejanej z nadwozia musi być od-

powiedni do zastosowanego kleju. W przypadku demontażu 

szyb wklejanych z użyciem kleju jednoskładnikowego stosowa-

na może zarówno mechaniczna, jak również i termiczna tech-

nologia oddzielania szyby od nadwozia, poprzez przerwanie 

spoiny na całym obwodzie szyby. Przy zastosowaniu metody 

termicznej następuje zmiękczanie spoiny w temperaturze 

około 250 oC. W procesie tym wykorzystuje się specjalny nóż 

z elektrycznie podgrzewanym ostrzem, który wprowadzany 

jest w warstwę spoiny i przesuwany jest stopniowo po obwo-

dzie w miarę topienia się kleju łączącego szybę z nadwoziem. 

W celu zabezpieczenia przed ponownym zastyganiem rozgrza-

nego kleju i powtórnym przyklejaniem się szyby do nadwozia 

wykorzystuje się mocowanie zewnętrznych wsporników z 

przyssawkami utrzymującymi szybę w ustalonej pozycji.

Przy zastosowaniu metody mechanicznej wykorzystuje się 

wibrujący nóż z napędem elektrycznym lub pneumatycz-

nym. Noże tego typu posiadają wymienne ostrza o różnych 

kształtach, umożliwiających bezpieczne rozdzielenie spoiny w 

różnych położeniach. 

Demontażu szyby wklejanej można dokonać również z wy-

korzystaniem ręcznego narzędzia w postaci drutu. Czynność 

ta realizowana jest poprzez przebicie spoiny odpowiednim 

szydłem i przeciągnięcie drutu przez wykonany otwór. Jedną 

końcówkę drutu, po wewnętrznej nadwozia osadza się na sta-

łe w odpowiednim uchwycie, a drugi koniec mocowany jest z 

kolei do specjalnego chwytaka, który przeciąga się, powodując 

stopniowe rozcinanie warstwy kleju. Proces ten realizowany 

jest małymi etapami i ponawiany każdorazowo po naciągnięciu 

i wyprostowaniu drutu. 

Proces właściwego wklejania szyb samochodowych poprze-

dzony musi być czynnościami przygotowawczymi. W celu 

zapobiegania szybkiemu oddzielaniu się kleju od szyby i nad-

wozia na skutek działania promieni ultrafioletowych szyby z 

czarnym nadrukiem, maskującym warstwę kleju łączącego 

szybę z nadwoziem) pokrywa się przed montażem odpowied-

nim podkładem w odpowiedni sposób, czyli ruchem ciągłym 

w jednym kierunku z użyciem nasączonego wacika filcowego. 

Czas schnięcia podkładu wynosi około 15 minut w warunkach 

otoczenia 23 oC i wilgotności powietrza 50%.

Przy szybach tzw. powlekanych, z fabrycznie nałożoną war-

stwą poliuretanową nie stosuje się podkładu. W tym przy-

padku wystarczy przemyć warstwę poliuretanu zmywaczem, 

który uaktywnia zewnętrzną powierzchnię warstwy. Przed 

wklejaniem szyby również powierzchnia otworu okiennego 

musi być starannie oczyszczona. Warstwa starego kleju musi 

być wyrównana do grubości 1,5 mm na całym obwodzie. 

Kolejną czynnością przygotowawczą jest nakładanie warstwy 

kleju w odpowiedni sposób z zastosowaniem specjalnej dyszy 

aplikacyjnej, polegający na uzyskaniu kształtu trójkąta. Szero-

kość warstwy kleju powinna mieć około 6 mm, a wysokość 

powinna wynosić około 2-3 mm. Klej można nakładać zarówno 

na szybę, jak i na nadwozie. 

Przed właściwym wklejeniem szyby, konieczne jest wykonanie 

tzw. suchego wklejenia, polegającego na wstępnym przymie-

rzeniu szyby w otworze okiennym nadwozia z wykorzystaniem 

specjalnych klocków dystansowych. Po ustaleniu właściwego 

położenia szyby wskazane jest oznaczenie jej położenia po-

przez naklejenie na szybę i nadwozie pasków taśmy samo-

przylepnej. 

Na zakończenie procesu wklejania, szybę po nałożeniu kleju 

osadza się w płaszczyźnie równoległej do otworu okiennego 

nadwozia. Korygowanie położenia szyby możliwe jest jedynie 

w zakresie do 3 mm. Szyby nie dociska się do nadwozia. Klej 

samoczynnie układa się pod naciskiem ciężaru szyby. 

Czarna
Szpachlówka Poliestrowa

Etap osadzania szyby w nadwoziu
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Podczas tegorocznych targów SAWO firma DuPont, specjalista 

w dziedzinie innowacyjnej ochrony ciała, po raz pierwszy w 

Polsce zaprezentowała nowy kombinezon Tyvek® 800 J. Sku-

teczność kombinezonu opiera się na właściwościach włókniny 

Tyvek®, która tworzy barierę ochronną. Dzięki zastosowaniu 

technologii nieprzepuszczalnego materiału, kombinezon za-

bezpiecza przed działaniem substancji oleistych oraz substancji 

chemicznych na bazie wody, nawet w postaci strumienia cieczy, 

a jednocześnie przepuszcza powietrze. Jest to innowacja w 

dziedzinie kombinezonów ochronnych Kategorii III Typ 3 (nie-

przepuszczalnych dla cieczy). 

Nowy kombinezon będzie 

dostępny na rynku począw-

szy od drugiego kwartału 

2014 roku.

– Pracownicy zajmujący się 

czyszczeniem lub konserwa-

cją obiektów przemysłowych 

często muszą pracować przez 

długi czas w wilgotnych, 

niewygodnych warunkach, 

czasami dodatkowo prze-

bywając w ograniczonych 

przestrzeniach – komentuje 

Tomasz Redzimski, Territory 

Manager DuPont Protection 

Technologies. – Używana 

przez nich odzież ochronna 

może stwarzać ryzyko prze-

grzania organizmu w trakcie 

pracy w takich warunkach, 

jeśli materiał, z którego jest 

wykonane ubranie, nie prze-

puszcza powietrza ani pary 

wodnej. Nowy kombinezon 

Tyvek® 800 J chroni przed 

zagrożeniami w postaci sub-

stancji chemicznych niedu-

żego ryzyka, a jednocześnie 

jest wygodny i wytrzymały 

– dodaje.

Ochrona przed działaniem cieczy (Typ 3) połączona z przepusz-
czalnością powietrza
Dotychczas kombinezony wykonane z włókniny Tyvek® zapew-

niały doskonałą ochronę przed drobnymi cząstkami stałymi, 

włóknami oraz cieczami i aerozolami substancji chemicznych 

na bazie wody. Dziś, dzięki technologii nieprzepuszczalnego 

materiału zastosowanej w nowym kombinezonie Tyvek® 800 J, 
właściwości ochronne kombinezonu są jeszcze lepsze (Katego-

ria III Typ 3) i obejmują nieprzepuszczalność dla cieczy (w posta-

ci strumienia)  oraz oleofobowość. Nowy kombinezon, chociaż 

ograniczonego czasu użytkowania, jest bardzo wytrzymały, a 

jednocześnie – podobnie jak pozostałe kombinezony Tyvek® 

– przepuszcza zarówno powietrze, jak i parę wodną, zwięk-

szając komfort użytkownika. Kombinezon spełnia wymagania 

w zakresie ochrony przed czynnikami biologicznymi (norma EN 

14126), ochrony przed skażeniem cząstkami promieniotwór-

czymi (norma EN 1073-2), a ponadto chroni przed wyładowa-

niem elektrostatycznym (zgodnie z  normą EN 1149-5).

Kombinezon o ergonomicz-
nym kroju dopasowuje się 
do ruchów użytkownika
Tak jak w przypadku wszyst-

kich kombinezonów Tyvek®, 

ergonomiczny krój oraz do-

pasowanie do kształtu ciała 

i ruchów użytkownika było 

jednym z podstawowych 

parametrów przy opra-

cowywaniu kombinezonu 

Tyvek® 800 J.

Krój kaptura, rękawów, 

talii i nogawek został zop-

tymalizowany, by zapewnić 

odpowiednie dopasowanie 

kombinezonu do ciała i 

ochronę użytkownika, a 

zarazem nie krępować jego 

ruchów dzięki elastyczności 

i lekkości samego mate-

riału. Wśród elementów 

konstrukcyjnych kombine-

zonu znalazły się patka na 

podbródku zwiększająca 

ochronę przed działaniem 

cieczy i dopasowanie do 

maski pełnotwarzowej, pę-

telki na kciuki zapobiegające 

opadaniu rękawów podczas 

unoszenia rąk, elastyczne 

wykończenie wokół otworów, oraz pomarańczowa taśma za-

bezpieczająca szwy, która zapewnia dodatkową ochronę, jak 

również zwiększa widoczność użytkownika. 

Kombinezon Tyvek® 800 J będzie dostępny u autoryzowanych 

dystrybutorów począwszy od drugiego kwartału 2014 roku. 

Dodatkowe informacje na temat nowej odzieży są dostępne 

na stronach www.safespec.dupont.co.uk oraz www.chemical-

protection.dupont.co.uk.

DuPont wprowadza specjalistyczny kombinezon DuPont™ Tyvek® 800 J

Nowe rozwiązanie w dziedzinie 
kombinezonów ochronnych Typ 3
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Zapoznanie się z możliwościami nowo-
czesnego systemu doboru koloru jest 
interesujące dla niejednego lakiernika i 
kolorysty. Niestety nie zawsze ma on czas, 
aby zobaczyć lub nawet przeszkolić się w 
używaniu takiego systemu.

Firma Multichem wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom klientów uruchomiła 

Mobilne Centrum Szkoleniowe. Dzięki 

temu szkolenie lakiernicze może odbyć 

się w wybranym miejscu i czasie jakie 

odpowiada uczestnikom. Niewątpliwie, 

przeprowadzanie szkolenia w środo-

wisku „naturalnym” lakiernika pozwala 

mu na swobodniejszą pracę i łatwiejsze 

przyswajanie wiedzy.

Co wchodzi w skład takiego mobilnego 

zestawu? 

To przede wszystkim komplety zestaw 

doboru koloru BlueLine z maszyną mie-

szalniczą włącznie, która pozwala utrzy-

mywać równomierne zapigmentowanie 

kolorantów w puszce. 

BlueLine to zestaw lakierów 1K oraz 2K 

który pozwala na uzyskanie dowolnego 

koloru samochodu. Do przygotowania 

gotowej mieszanki służą nam program 

recepturowy zintegrowany z wagą 

elektroniczną oraz dokumentacja kolo-

rystyczna w postaci chromatycznego 

wzornika kolorów (ColorTool). 

ColorTool to wymalowane wzorniki 

umieszczone w estetycznej szafce, 

ułożenie wg kolorów pomaga w prosty 

sposób odnaleźć każdą poszukiwaną 

recepturę nawet w wypadku, gdy nie 

znamy kodu koloru.

Mając przygotowany gotowy lakier 

możemy z niego skorzystać lakierując 

dowolny element w pełni wentylowa-

nej, przenośnej kabinie lakierniczej. To 

w kabinie istnieje możliwość zaprezen-

towania pełnych możliwości jakie dają 

produkty marki Profix.

W tym mini warsztacie mamy możli-

wość odtworzenia kompletnej powłoki 

lakierniczej, poczynając od szpachlówek, 

podkładów poprzez warstwę lakieru 

barwnego na polerowaniu powierzchni 

finalnej kończąc. 

W przypadku gdy uczestnicy zechcą 

pogłębić zdobytą w trakcie szkolenia 

wiedzę zostaną zaproszeni do stacjo-

narnego Centrum Szkoleniowego, które 

mieści się w siedzibie firmy. Mogą tam 

zapoznać się z całą gamą produktów i 

systemów mieszalnikowych PROFIX. 

Osoby zainteresowane prezentacją pro-

szone są o kontakt z przedstawicielami 

regionalnymi firmy Multichem (dane 

kontaktowe na stronie www.multi-

chem.pl) lub napiszą na adres szkolenia-

@multichem.pl

Mobilne Centrum Szkoleniowe PROFIX
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Marka Cromax jest młodą, dyna-

miczną marką na rynku lakierów 

renowacyjnych, która stawia sobie 

za cel wspieranie warsztatów la-

kierniczych w rozwijaniu ich biz-

nesu. Nasze niekonwencjonalne, 

świeże podejście do współpracy z 

klientami oraz proponowanie nie-

typowych rozwiązań nie zamyka 

się jedynie w sztywnych ramach 

biznesowych, lecz jest ukierunko-

wane na partnerstwo i wymianę 

doświadczeń. 

Zmieniając swoje oblicze, wprowa-

dzamy powiew świeżości nie tylko 

wizualnie, ale również aktywnie - 

angażując się w edukację młodych, 

przyszłych lakierników, którzy 

dzielą nasz entuzjazm do działania i 

ciągłej poprawy swoich wyników.

Pełni świadomi trudu nauki tego 

niełatwego zawodu, jaki młodzi 

ludzie podejmują pragniemy wes-

przeć ich poprzez organizację 

profesjonalnych szkoleń w naszym 

Centrum Szkoleniowym w Broni-

szach pod Warszawą, w czasie któ-

rych staramy się przybliżyć naszym 

młodszym kolegom tajniki zawodu 

lakiernika. Teoria to dopiero począ-

tek drogi do osiągnięcia biegłości 

w tej profesji, dlatego by zapew-

nić lepszy start uczniom szkoły 

lakiernicznej, aby na mecie swojej 

edukacji byli jeszcze lepiej przygo-

towani na wyzwania rynku, marka 

Cromax udostępnia swoje produk-

ty, narzędzia i szkoleniowców.

W dniach 3-4 kwietnia 2014 roku po 

raz kolejny edukowaliśmy uczniów 

klas lakierniczych z Centrum Edu-

kacji Zawodowej ze Stalowej Woli. 

W ostatnim szkoleniu prowadzo-

nym przez Ireneusza Wiechetka, 

Doradcę Technicznego marki Cro-

max wzięło udział 9 uczniów z II 

klasy zasadniczej szkoły zawodowej 

na kierunku lakiernictwo.

„Nasza placówka oświatowa dzięki 

funduszom z Unii Europejskiej 

jest dobrze wyposażona w sprzęt 

umożliwiający edukację w zakresie 

lakiernictwa. Dostrzegamy jednak-

że potrzebę zapewnienia naszym 

uczniom możliwości nauki w „nie-

szkolnych” warunkach, najbardziej 

zbliżonych do tych, z jakimi zetkną 

się po ukończeniu trzyletniego 

kształcenia”, powiedział Stanisław 

Życzyński, nauczyciel klasy lakier-

niczej Centrum Edukacji Zawo-

dowej.

Cromax® to jedna z globalnych 

marek renowacyjnych systemów 

lakierniczych Axalta Coating Sys-

tems, umożliwiająca uzyskanie 

lepszej wydajności - od przyjęcia 

pojazdu do naprawy, aż do oddania 

go właścicielowi. Oferuje ona roz-

wiązania technologiczne zapewnie-

niające łatwość, szybkość i dokład-

ność aplikacji, wsparcie biznesowe 

i marketingowe oraz pragmatyczne 

innowacje, które upraszczają i 

skracają czas wykonania naprawy 

lakierniczej. Marka Cromax® po-

maga warsztatom lakierniczym w 

rozwijaniu ich biznesu.

Świeżość i dynamizm - edukacja 
w wydaniu marki Cromax® 
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W trakcie normalnej eksploatacji samochodu nie-

uniknione jest, że w trakcie i po opadach deszczu 

na nadwoziu pojazdu osadza się warstwa tłustego 

błota, rozpylanego spod kół innych pojazdów uczest-

niczących w ruchu drogowym. Tłuste resztki owadów 

rozbitych podczas jazdy oraz substancje smoliste z 

nagrzanych i roztopionych powierzchni dróg to do-

datkowe zanieczyszczenia powstające na nadwoziu 

pojazdu podczas okresu letniego. Zalegające na dro-

gach błoto, zawierające dodatkowo związki chemiczne 

przyspieszające topnienie śniegu i powodujące trwałe 

przywieranie do lakieru charakterystycznego osadu, 

to z kolei zanieczyszczenia nadwozia i kół pojazdów w 

porze zimowej.

Regularne dbanie o czystość swego pojazdu jest obec-

nie naturalną czynnością, wykonywaną praktycznie 

przez każdego właściciela samochodu. Mycie nadwozia 

i czyszczenie wnętrza pojazdu wykonywane jest jednak 

obecnie nieco inaczej i przy użyciu innego sprzętu niż 

to miało miejsce w przeszłości. Jeszcze 20-30 lat temu 

bardzo popularne były powszechnie organizowane 

osiedlowe myjnie samochodowe, na których właściciel 

pojazdu za drobną opłatą przy użyciu wiadra i węża z 

wodą oraz gąbki samodzielnie mógł doprowadzić swój 

samochód do stanu należytej czystości. Niestety niskie 

ciśnienie wody na tego typu myjniach oraz brak odpo-

wiednich środków chemicznych do mycia powodował, 

że czynność ta była bardzo czasochłonna. 

Wraz z rozwojem techniki i rozpowszechnieniem pro-

dukcji tego typu sprzętu wprowadzono do użytku, 

najpierw w organizowanych specjalistycznych myjniach 

samochodowych, a następnie coraz powszechniej dla 

każdego przeciętnego właściciela pojazdu, specjali-

styczne myjki wysokociśnieniowe, umożliwiające szyb-

kie i skuteczne mycie pojazdu we własnym zakresie.  

Prawidłowo, czyli skutecznie, a zarazem bezpiecznie 

dla lakieru nadwozia przeprowadzony proces mycia i 

pielęgnacji pojazdu powinien obejmować następujące 

etapy:

- odmoczenia, polegający na odspojeniu cząstek 

brudu od zanieczyszczonej powierzchni z użyciem 

wody z dodatkiem chemicznych środków zmięk-

czających, stosowanych najczęściej w postaci spe-

cjalnych szamponów. Najlepsze efekty odmoczenia 

uzyskuje się przy zastosowaniu wody o podwyż-

szonej temperaturze;

- usunięcia odklejonych cząstek zanieczyszczeń z 

możliwie maksymalnym zastosowaniem ich wypłu-

kiwania obfitym strumieniem wody i minimalnym 

użyciem tarcia z użyciem szczotki lub gąbki;

- usunięcia wody z mytej powierzchni nadwozia;

- ewentualnego nałożenia środków konserwujących 

i pielęgnacyjnych, zwiększających połysk i regene-

rujących zewnętrzne warstwy lakieru.

 Skuteczność mycia nadwozia pojazdu uzależniona 

jest od trzech czynników:

- agresywności zastosowanych środków chemicz-

nych,

- siły ścierającej zanieczyszczenia,

- ciśnienia i temperatury wody.

Dla warstwy lakieru nadwozia samochodowego naj-

korzystniejsze, a zarazem najbezpieczniejsze warunki 

mycia uzyskuje się więc przy użyciu silniejszych środ-

ków chemicznych, wysokiego ciśnienia i podwyższonej 

temperatury wody i zastosowaniu minimalnej siły 

ścierającej. Odpowiednio wysokie ciśnienie wody nie-

zbędne do skutecznego mycia nadwozia uzyskuje się 

obecnie wykorzystując tzw. myjki wysokociśnieniowe, 

posiadające specjalne lance do podawania wody o 

różnych długościach i rozmaitych konstrukcjach 

końcówek, zapewniających właściwy dobór kształtu 

(punktowy lub płaski) i strumienia wody. Zdecydowa-

nie najlepsze efekty mycia uzyskuje się jednak przy 

zastosowaniu dyszy obrotowej. 

Myjki wysokociśnieniowe posiadają zwykle wbudowany 

zbiornik na detergent (odpowiedni środek chemiczny) 

poprawiający skuteczność mycia. Jest nim najczęściej 

preparat w postaci tzw. aktywnej piany. Jest to słabo 

pieniący się wysoko skondensowany koncentrat al-

Mycie i czyszczenie pojazdów oraz utrzymywanie 
czystości wewnątrz warsztatu Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Coraz po-
wszechniej-
sze w użytki 

są samocho-
dowe myjnie 
samoobsłu-
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kaliczny, rozcieńczany w proporcjach 1:20 – 1:100 w 

zależności od pory roku i temperatury otoczenia (zimą 

zagęszczenie koncentratu jest większe). Do myjek 

tego typu wykorzystuje się również środki chemiczne 

o wyspecjalizowanym działaniu np. środek do usuwa-

nia resztek owadów, żywic, plam oleju, czy nalotów na 

obręczach kół. 

Zdecydowanie lepszą skuteczność mycia nadwozi po-

jazdów osiąga się wykorzystując myjkę wysokociśnie-

niową na gorącą wodę. Wodę o odpowiednio wysokiej 

temperaturze uzyskuje się na bieżąco w specjalnym 

kotle z wężownicą w której przepływa woda, w którym 

spalany jest olej napędowy. 

Dbałość o czystość własnego pojazdu, to nie tylko my-

cie jego nadwozia. Równie istotne jest systematyczne 

czyszczenie wnętrza pojazdu. Skuteczne uzyskanie 

odpowiedniej czystości wnętrza samochodu możliwe 

jest z użyciem odpowiednio wydajnego odkurzacza, 

wyposażonego w funkcję prania i odświeżania ma-

teriałów tekstylnych. Poza skutecznym wciągnięciem 

suchych zanieczyszczeń i brudu z dywaników i siedzeń 

umożliwia on również odświeżenie poszycia siedzeń 

oraz tapicerki poprzez ich wypranie. W przypadku 

odkurzaczy piorących w zależności od rodzaju mate-

riału stosuje się odpowiednie detergenty czyszczące 

podawane podczas pro-

cesu czyszczenia (prania) 

ze specjalnego zbiornika 

znajdującego się w odku-

rzaczu. Skuteczność prania 

oraz odessania wilgoci z 

czyszczonych powierzchni 

gwarantują odpowiednio 

skonstruowane ssawki i 

końcówki zakładane na rurę 

odkurzacza. 

Właściciele pojazdów w przypadkach, gdy mają wła-

sne urządzenie myjące oraz teren na którym mogą to 

robić, radzą sobie obecnie z utrzymaniem czystości 

nadwozia samodzielnie, myjąc je wykorzystując myjki 

wysokociśnieniowe. Ci użytkownicy samochodów, 

którzy nie mają takiej możliwości zmuszeni są do 

zlecenia wykonania tej czynności istniejącym na rynku 

już w coraz mniejszej ilości myjniom ręcznym lub au-

tomatycznym myjniom szczotkowym. Niestety tego 

typu usługi nie należą do najtańszych, dlatego też ko-

rzystają z nich regularnie wyłącznie bardziej zamożni 

właściciele aut. 

Z ogromną korzyścią dla wszystkich właścicieli pojaz-

dów w ostatnich latach rozpowszechnione zostały 

na rynku usługowym w tym zakresie samochodowe 

myjnie bezdotykowe, w których korzystając odpłatnie 

z w pełni profesjonalnego sprzętu myjącego właści-

ciel pojazdu samodzielnie wykonuje czynności mycia 

pojazdu. Z punktu widzenia użytkowników pojazdów 

bezdotykowa myjnia samoobsługowa to chwili obec-

nej jedyna dostępna nowoczesna technologia mycia 

auta nie powodująca zarysowań lakieru na nadwoziu. 

Równie istotnym argumentem przemawiającym za 

korzystaniem z tego typu myjni jest aspekt ekono-

miczny, bowiem średni koszt umycia pojazdu wynosi 

około 10 zł. 

Technologia mycia bezdotykowego polega na użyciu 

profesjonalnej, bardzo skutecznej chemii oraz zmięk-

czonej, gorącej wody. To właśnie użycie w procesie 

mycia wody osmotycznej zwiększa znacznie efekt sku-

teczności mycia detergentem. Poza tym po myciu w 

taki sposób przygotowaną wodą na nadwoziu pojazdu 

nie pozostają żadne zacieki. 

Samochodowe myjnie bezdotykowe posiadają stan-

dardowo cztery etapy programu mycia pojazdu:

- mycie wstępne – w trakcie którego z lancy po-

dawany jest detergent zmieszany ze zmiękczoną 

wodą o ciśnieniu około 15-35 bar. Niższe ciśnienie 

podawania gorącej wody zapewnia w tym etapie 

równomierne rozprowadzenie detergentu na nad-

woziu pojazdu;

- spłukiwanie gorącą wodą o ciśnieniu około 100 bar 

wodą powstającą w procesie osmozy, gwarantują-

cą całkowite usunięcie z nadwozia brudu i pozosta-

łości detergentu:

- nałożenie wosku zmieszanego z gorącą wodą o 

ciśnieniu 20-35 bar, uzyskaną również w procesie 

osmozy. Zastosowanie niższego ciśnienia wody 

umożliwia zredukowanie ilości aplikowanego wosku 

z jednoczesnym uzyskaniem maksymalnego efektu 

nabłyszczenia lakieru nadwozia oraz skrócenie pro-

cesu schnięcia;

- spłukanie wodą osmotyczną o ciśnieniu około 100 

bar, gwarantującą skuteczne osuszania nadwozia w 

krótkim czasie i bez powstawania plam oraz zacie-

ków.

Najlepsze 
efekty mycia 

nadwozi 
pojazdów 

samochodo-
wych uzy-

skuje się przy 
użyciu myjki 

wysokoci-
śnieniowej

Do utrzy-
mania czy-

stości wokół 
warsztatu 
na utwar-

dzonych 
powierzch-
niach przy-
datna jest 

odpowiednia 
zamiatarka
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Bardziej rozbudowane stanowiska na myjniach samo-

obsługowych posiadają również dodatkowe programy 

obejmujące:

- mycie obręczy kół, w trakcie którego podawany 

jest z odpowiedniej lancy detergent o zwiększo-

nym stężeniu i ph poniżej 6,5;

- mycie z wykorzystaniem dodatkowej szczotki.

Myjnia samoobsługowa umożliwia samodzielne mycie 

pojazdu z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. 

Wyboru programów mycia dokonuje właściciel pojazdu 

z wykorzystaniem odpowiedniego panelu sterującego. 

Uruchomienie poszczególnych funkcji urządzenia my-

jącego realizowane jest poprzez system aktywowania 

w postaci wrzutnika na żetony lub monety, umożliwia-

jące korzystanie z myjni. Mikroprocesorowe sterowa-

nie umożliwia wybranie czasu  pracy poszczególnych 

etapów mycia.

Przy myjniach samoobsługowych zlokalizowane jest 

również stanowisko do czyszczenia wnętrz pojazdów, 

wyposażone w odkurzacz o odpowiedniej wydajności i 

ciśnieniu ssania. 

Czystość nadwozia pojazdu oraz jego wnętrza jest 

bardzo ważna dla każdego właściciela pojazdu. Dlatego 

też bez względu na specjalizację usług w branży moto-

ryzacyjnej i zakres wykonywanych napraw i usług coraz 

większa ilość warsztatów i serwisów samochodowych 

dąży do tego, aby po wykonanej usłudze naprawy, czy 

obsługi serwisowej wydawany pojazd był umyty i wy-

czyszczony wewnątrz, bowiem w związku z istniejącą 

coraz większą konkurencją na rynku usług motoryza-

cyjnych liczy się każdy argument, który może przyczy-

nić się do pozyskania nowych klientów. 

Równie istotne z punktu widzenia dbałości o wizeru-

nek prowadzonego warsztatu jest utrzymanie w nim 

należytego ładu i porządku oraz estetycznego wyglą-

du. Wpływa to w istotny sposób na decyzje potencjal-

nych klientów warsztatu. Zdecydowanie większe jest 

prawdopodobieństwo, że właściciel pojazdu wybierze 

warsztat, w którym dba się o porządek wewnątrz i w 

jego najbliższym otoczeniu, z nadzieją, że z taką samą 

starannością obsługiwany, czy naprawiany będzie rów-

nież jego samochód.

Odpowiedni porządek wokół warsztatu i wewnątrz 

obiektu można uzyskać oczywiście wykonując prace 

ręcznie, z użyciem miotły, szufelki i wiadra z wodą. 

Chcąc jednak uzyskać odpowiedni porządek i este-

tyczny wygląd warsztatu i terenu wokół niego znacz-

nie szybciej i z lepszym efektem końcowym, konieczne 

jest użycie profesjonalnego sprzętu czyszczącego, 

przynajmniej częściowo zmechanizowanego. Efektem 

tego jest korzystniejsze postrzeganie warsztatu przez 

klientów i zdecydowanie lepsze samopoczucie pra-

cowników. Poza tym, utrzymanie czystości posadzki 

w warsztacie jest kwestią priorytetową, ze względu 

na zapewnienie odpowiednich warunków związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przy utrzymywaniu czystości posadzki w warsztacie 

przydatne są zarówno myjka wysokociśnieniowa, 

umożliwiająca zmycie (spłukanie) zanieczyszczeń w 

postaci kurzu, piasku oraz błota, zwłaszcza w okresie 

zimowym, jak również odpowiedni odkurzacz do pra-

cy na mokro, zapewniający zebranie zanieczyszczeń 

płynnych. Są to bardzo przydatne urządzenia, spraw-

dzające się jednak jedynie przy małych powierzchniach 

warsztatu. 

Ze względu na fakt, że najczęściej posadzki wewnątrz 

warsztatów wyłożone są glazurą i terakotą oraz spe-

cyficzne warunki, związane z ciągłym nanoszeniem 

zanieczyszczeń przez koła pojazdów, a także występo-

waniem zanieczyszczeń oleistych utrzymanie czystości 

podłóg jest czynnością bardzo czasochłonną. Dlatego 

też, przy większych powierzchniach zdecydowanie 

korzystniejszym rozwiązaniem jest wykonywanie od-

powiedniej szorowarki do posadzek. Urządzenie tego 

typu jest zdecydowanie sku-

teczniejsze w usuwaniu za-

nieczyszczeń posadzki oraz 

znacznie bardziej wydajne. 

Wynika to przede wszystkim 

z faktu, iż konstrukcja szo-

rowarki i sposób czyszczenia 

podłoża zapewnia, niemal 

natychmiastowe schnięcie 

czyszczonej powierzchni za-

raz po jej umyciu. Maszyna 

tego typu wyposażona jest w 

wirującą szczotkę czyszczą-

cą posadzkę, która wykonuje 

ruch obrotowy w miejscu w 

miejscu w którym podawana 

jest jednocześnie woda z 

detergentem. W tylnej czę-

ści urządzenia umieszczona 

jest listwa zbiorczo-ssąca, 

Przy utrzy-
maniu czy-
stości dużych 
powierzchni 
posadzek 
utwardzo-
nych uzasad-
nione jest 
stosowanie 
szorowarek 
samojezd-
nych
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która zbiera z czyszczonej 

powierzchni pozostały po 

procesie czyszczenia zanie-

czyszczony płyn. Maszyny 

tego typu wykonywane są 

w postaci urządzeń prowa-

dzonych ręcznie (pchanych) 

przez obsługującego, w 

przypadku mniejszych 

powierzchni lub samojezd-

nych, w których obsługujący 

siedząc na odpowiednim 

siedzisku wyłącznie kieruje torem przejazdu maszyny, 

zdecydowanie bardziej wydajnych, stosowanych przy 

dużych powierzchniach warsztatowych. 

Na wizerunek każdego warsztatu samochodowego 

wpływ ma również utrzymanie należytego porządku 

wokół obiektów warsztatowych, zwłaszcza w przypad-

ku powierzchni utwardzonych. Ponieważ sprzątanie 

ręczne tego typu miejsc (ze względu na znaczne po-

wierzchnie) jest bardzo czasochłonne, korzystniejszym 

rozwiązaniem jest posiadanie odpowiedniej maszyny 

sprzątającej, wykonanej w formie zamiatarki. Może 

ona posiadać mechanizm obrotowy szczotki napędza-

ny ruchem pchanej przez obsługującego zamiatarki lub 

własnym silnikiem spalinowym. Wówczas obsługujący 

wytycza wyłącznie kierunek poruszania się zamiatarki. 

Maszyny tego typu posiadają okresowo opróżniany 

zbiornik na zebrane przy sprzątaniu zanieczyszczenia.
Utrzymaniu czystości wewnątrz pojazdu służą profesjonal-

ne odkurzacze (najczęściej z funkcją piorącą tkaniny)

W celu 
skutecznego 

usunięcia 
osadów 

na obrę-
czach kół 

konieczne 
jest użycie 
odpowied-
nio silnego 

detergentu
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Przełom w procesie suszenia
Rośnie liczba lakierni korzystających z promienników podczer-
wieni, takich jak IRT PowerCure. Postanowiliśmy więc go prze-
testować.

„W ostatnich latach zauważyliśmy wzrost zainteresowania na-

szych klientów systemami pozwalającymi na suszenie materiału 

lakierniczego przy użyciu promienników”, powiedział Mariusz 

Safarzyński, Technical Brand Coordinator marki Spies Hecker. 

Serię testów badających przebieg, skuteczność i ekonomicz-

ność procesu schnięcia przy wykorzystaniu technologii Spies 

Hecker oraz promiennika IRT PowerCure doradcy techniczni 

marki rozpoczęli już ponad rok temu. „Podczas wielu prób 

chcieliśmy dokładnie ocenić wpływ zastosowania tej metody 

schnięcia na ostateczny wynik naprawy lakierniczej”, wyjaśnia.

Dane techniczne obowiązkowo
„Suszenie promiennikiem jest rozsądną alternatywą dla meto-

dy suszenia w kabinie lakierniczej zakładając, że przestrzega się 

zaleceń technologicznych”, podkreśla Safarzyński. „Kluczową 

kwestią jest, by wszystkie podstawowe warstwy zostały do-

kładnie wysuszone za pomocą technologii podczerwieni oraz 

by ich grubość była zgodna z zalecaną w danych technicznych. 

Zasadnicze znaczenie ma także wybór właściwego do każdego 

podłoża programu suszenia tak, by temperatury powierzchni 

mieściły się w optymalnym zakresie”.

Z jakimi produktami promiennik PowerCure sprawdza się najle-
piej?
Marka Spies Hecker ma w swoim portfolio systemy produktów, 

dostosowane do suszenia promiennikiem. „Przeprowadzone 

testy potwierdziły, że przy zastosowaniu metody suszenia pod-

czerwienią szczególnie dobrze sprawują się takie produkty, jak 

na przykład nowy podkład Permasolid HS Performance Filler 

5320, szpachla Raderal IR Premium Putty 2035, Priomat Wash 

Primer 4075, lakier bezbarwny Permasolid HS Optimum Plus 

Clearcoat 8650 dobrze znany klientom system lakierów bazo-

wych Permahyd Hi-TEC 480”, powiedział Safarzyński. 

Rosnące zainteresowanie
Marka Spies Hecker od lat obserwuje krótko- i długoterminowe 

trendy rynkowe oraz opracowuje rozwiązania na miarę danych 

czasów. Obecnie klienci cenią sobie elastyczność bardziej niż 

kiedykolwiek wcześniej, poszukując ekonomicznych alternatyw 

systemowych, które zapewnią większą wydajność przy stosun-

kowo rozsądnych kosztach. Pojawienie się promienników oraz 

odpowiednich technologii produktowych umożliwiających wy-

bór metody schnięcia zyskuje na popularności, ponieważ proces 

ten oferuje wiele korzyści, m.in. oszczędność czasu i energii. 

Spies Hecker, jedna z globalnych marek renowacyjnych syste-

mów lakierniczych Axalta Coating Systems, zapewnia opty-

malne i praktyczne rozwiązania, które nie tylko w znacznym 

stopniu ułatwiają pracę warsztatów lakierniczych, ale również 

sprawiają, że staje się ona znacznie bardziej wydajna. Bazując 

na ponad 130 latach sukcesów, Spies Hecker przede wszystkim 

koncentruje się na swoich klientach. Wysokiej jakości technolo-

gie, doskonała obsługa i odpowiednio ukierunkowane szkolenia 

zapewniają procesy zgodne z wymogami środowiskowymi. Fir-

ma mająca swoją siedzibę w Kolonii (Niemcy), jest w czołówce 

światowych marek lakierów renowacyjnych, a jej produkty są 

dostępne w 65 krajach na całym świecie.

Spies Hecker – po prostu bliżej!
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Redakcja: Sądząc po naszej dotychczasowej rozmowie, fach bla-
charza wymaga użycia coraz to bardziej zaawansowanych techno-
logicznie narzędzi czy urządzeń, a funkcje i możliwości urządzeń 
są wręcz zadziwiające. Jak mogę wnioskować to tylko wierzchołek 
góry lodowej wyposażenia współczesnego warsztatu blacharskie-
go, stąd moje pytanie. Jaka innowacja stała się już tak niezbędna 
jak naprawy panelowe, lutowanie czy zgrzewanie?
Pan Marcin: Takim urządzeniem jest z całą pewnością podgrze-

wacz indukcyjny. Jeszcze nie tak dawno podgrzewacze induk-

cyjne były tylko hasłem, które kojarzyło się nam warsztatow-

com z dostarczaniem ciepła. Urządzenia były bardzo drogie, a 

co za tym idzie trudno dostępne. Najczęściej stosowało się je 

w przemyśle. Dzięki błyskawicznemu rozwojowi techniki urzą-

dzenia te z roku na rok stawały się coraz tańsze co umożliwiło 

wprowadzanie tej technologii do warsztatów blacharskich czy 

mechanicznych. Kiedy podgrzewacz pojawił się w naszej firmie, 

grono sceptyków przywoływało nadal imię palnika gazowego, 

jako tego skutecznego i niezastąpionego. Zdecydowanie nie 

mieli oni racji o czym oczywiście szybko przyszło  im się prze-

konać. Dzięki zastosowaniu podgrzewacza indukcyjnego w 

blacharstwie samochodowym uporałem się z wieloma niedo-

godnościami, które na co dzień spotykane są w naszej branży. 

Jedną z nich jest możliwość usuwania bezinwazyjnie uszko-

dzonych nawet w znacznym stopniu szyb samochodowych 

z uwzględnieniem szyb z zespoloną uszczelką. Umożliwia to 

specjalny adapter podłączany bezpośrednio do podgrzewacza. 

Pole indukcyjne, które jest przez niego emitowane rozgrzewa 

blachę podszybia co błyskawicznie doprowadza do podgrzania 

kleju mocującego szybę.

Redakcja: Szyba wytrzyma taką temperaturę?
Pan Marcin: Pole indukcyjne nie ma takiego wpływu na szkło 

jak na stal. Po przyłożeniu adaptera do czoła szyby wymagane 

jest prowadzenie go w linii, którą wyznacza położony na pod-

szybiu klej, dzięki czemu pole dociera do blachy, którą następ-

nie podgrzewa. Ta natomiast przekazuje swoje ciepło na klej, 

który ulega stopieniu.

Redakcja: Brzmi to niezwykle ciekawie. Wspomniał Pan o wyeli-
minowaniu kilku problemów, z którymi spotykacie się wy blacha-
rze. Gdzie jeszcze pomaga podgrzewacz indukcyjny?
Pan Marcin: Typowo w blacharstwie i detalingu samochodów 

pomaga również funkcja umożliwiająca usuwanie naklejek, 

emblematów i listew ozdobnych. Kiedy przypominam sobie 

niejedną nierówną walkę podczas usuwania zwulkanizowanych 

naklejek na karoserii samochodów firmowych, które potrafią 

być oklejone od góry do dołu, wzdłuż i wszerz, mam wrażenie, 

że jest to dla mnie jedna z najmniej lubianych przeze mnie 

czynności. 

Redakcja: Domyślam się, że proces odbywa się na podobnej 
zasadzie jak w przypadku szyb?
Pan Marcin: Tak. Wszystkie funkcje tych urządzeń opierają 

się na tej samej zasadzie działania. Zadaniem każdego z pod-

grzewaczy jest emisja pola indukcyjnego, które ma dla stali 

właściwości grzewcze. Działanie tych urządzeń, w zależności 

od mocy, pozwala także pokonać niebywale często spotykany 

w blacharstwie jak i w mechanice problem z tzw. zapieczonymi 

czy skorodowanymi śrubami i nakrętkami. Już kilka sekund 

Oczami fachowca cz. II
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potrafi doprowadzić do odpowiedniego obkurczenia elementu 

pozwalającego na jego odkręcenie. 

Redakcja: Naprawdę wiele zastosowań jak na tak niepozorne 
urządzenie.
Pan Marcin: To nie wszystkie z zastosowań. Jako ciekawostkę 

mogę jeszcze wspomnieć, że tego typu podgrzewacze, tyle że 

o większej maksymalnej mocy grzewczej, stosowane są mię-

dzy innymi do powypadkowego prostowania ram ciągników 

siodłowych samochodów ciężarowych. 

Redakcja:  Indukcja jak i funkcje urządzenia naprawdę robią 
wrażenie. Proszę powiedzieć jakie są te najważniejsze zalety 
wprowadzenia takiej innowacji.
Pan Marcin: Pierwszym aspektem mającym bezpośredni 

wpływ na decyzję o zakupie tego urządzenia, nie był fakt, 

że urządzenie posiada taką ilość funkcji. Głównym celem 

wdrożenia była poprawa bezpieczeństwa poprzez wyparcie 

z użycia palnika gazowego. Wszystko to sprowadzało się do 

poprawienia bezpieczeństwa pracowników naszego serwisu 

przy pracach związanych z odkręcaniem śrub, nakrętek czy z 

prostowaniem wszelkich konstrukcji. Stosowanie palnika niesie 

za sobą wiele niemożliwych do przewidzenia niebezpieczeństw 

od uszczerbku na zdrowiu do nieumyślnego spowodowania 

pożaru z udziałem naprawianego samochodu, a i budynku. 

Najważniejszą zaletą jest dopracowana technologia, w której 

zostały wykonane urządzenia, gwarantująca kontrolowane 

grzanie elementów stalowych bez ryzyka rozgrzania elemen-

tów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Dajmy na 

to, że podgrzewamy nakrętkę. Pole absorbowane jest przez 

nakrętkę, podgrzewając ją sukcesywnie do temperatury od-

powiedniej aby ją odkręcić. Dzięki temu wyeliminowano ryzyko 

związane z tzw. ulaniem śruby. Obie korzyści przyniosły kon-

kretną oszczędność czasu i wzrost komfortu pracy.

Redakcja: Mam wrażenie, że temat podgrzewaczy został wyczer-
pany.
Pan Marcin: Myślę, że wystarczy informacji.

Redakcja: Dużo nowego patrząc na zawód blacharza przez pry-
zmat klepadeł, ale proszę powiedzieć gdzie jeszcze nowoczesne 
technologie przyniosły wymierne oszczędności i poprawę kom-
fortu pracy?
Pan Marcin: Rewelacyjnie sprawdza się przecinarka plazmowa 

do karoserii, będąca zaawansowanym narzędziem oferującym 

wiele możliwości i korzyści. Plazma zapewnia cięcie wszystkich 

metalowych elementów karoserii od konstrukcji po poszycie 

(stal, stopy aluminium). Zasada działania jest bardzo prosta 

– łuk elektryczny podawany z uchwytu przez sprężone po-

wietrze. 

Redakcja: Co z bezpieczeństwem?
Pan Marcin: Z całą pewnością przecinarki plazmowe zapewniają 

większe bezpieczeństwo niż szlifierki kątowe. Dużą zaletą w 

porównaniu do wspomnianych szlifierek jest precyzja cięcia. 

Urządzenie, którego używam zostało zaprojektowane do ka-

roserii i oferuje równe cięcie o szerokości ok. 1mm. Inwestycja 

w taką innowacje pozwala w przyszłości zaoszczędzić sporo 

pieniędzy na samej eksploatacji, gdzie w przeciwieństwie do 

setek zużytych w ciągu roku tarcz do cięcia mówimy o 5 elek-

trodach za kilka złotych.

Koniec cz. II
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Naprawy panelowe wykonywane przy pomocy spote-

rów to obecnie standard w większości serwisów bla-

charstwa pojazdowego. Stały rozwój technologiczny 

urządzeń oraz ich wyposażenia dodatkowego pozwala 

na coraz częstsze ich zastosowanie zamiast trady-

cyjnych metod inwazyjnych. Główną zaletą napraw 

panelowych jest fakt, iż naprawa wykonana zostaje na 

najwyższej jakości elementach fabrycznych z zachowa-

niem ich właściwości wpływających na bezpieczeństwo 

użytkowników oraz oryginalnych zabezpieczeń anty-

korozyjnych. Tego typu naprawy są też często dużo 

tańszą alternatywą od praco i materiałochłonnych na-

praw konwencjonalnych. Przykładem może być zapre-

zentowana naprawa blacharska tylnego błotnika naj-

nowszego modelu Opla Corsy D (fot. 1). Uszkodzenie 

zostało naprawione za pomocą bitów przygrzanych do 

karoserii z wykorzystaniem niemieckiego spotera Ez 

Spot Plus (fot. 2). Przy użyciu młotka bezwładnościo-

wego oraz multihaków blacharz usunął wgniecenie od 

zewnątrz bez ponoszenia dodatkowych kosztów w po-

staci: nowego elementu (tylnego błotnika), drutu oraz 

gazu spawalniczego, mas szpachlowych, mas uszczel-

niających i natryskowych. Największą jednak zaletą 

zastosowania takiej techniki jest czas jaki zaoszczędził 

podczas pracy. W przedstawionym procesie naprawy 

blacharskiej okres zakończenia likwidacji szkody skrócił 

się o czas spędzony na demontażu starego błotnika, 

poszukiwanie i oczekiwanie na nową część, spawanie, 

obróbkę spawów, szpachlo-

wanie, odtworzenie uszczel-

niających mas antykorozyj-

nych. Na przedstawionych 

zdjęciach widać również, że 

większa ilość punktów, za 

które wyciągamy wgniecenie 

to również możliwość użycia 

większej siły i co za tym idzie 

możliwość użycia spotera w 

poważniejszych naprawach 

powypadkowych. 

Przydatnym przyrządem 

podczas napraw blacharskich 

z wykorzystaniem bitów jest 

RingMatic francuskiej firmy GYS (fot. 3), który pozwala 

na bardzo szybkie ich przygrzewanie w dużej liczbie do 

elementu. Jeżeli wyciągamy wgniecenie wewnątrz za-

łamania możemy użyć bitów skręconych, dzięki którym 

nadal możemy wyciągać krawędź liniowo. Nowością na 

rynku jest mini dozer blacharski EZpowerR, który po-

zwala na naprawę panelową tak newralgicznych miejsc 

jak progi czy słupki z zachowaniem ich struktury i 

szczelności (fot. 4). Urządzenie jest bardzo mobilne i 

łatwe w montażu dzięki kołom oraz specjalnym syste-

mom blokowania o podłużnice oraz progi. Wysokość 

oraz kierunek ciągnięcia jest w pełni regulowany co po-

zwala na stosowanie dozera w różnych konfiguracjach. 

W wyniku zastosowaniu siłownika hydraulicznego, 

EZpowerR może wyciągać wgniecenia z dużo większą 

siłą, niż którakolwiek wyciągarka ręczna. Wprawdzie 

urządzenie nie zastąpi typowej ramy naprawczej, ale 

jest dobrą alternatywą podczas usuwania małych i 

średnich uszkodzeń (fot. 5). 

Kontroli kształtu naprawianego elementu możemy do-

konać za pomocą wzornika konturu (fot. 6). Narzędzie 

poza funkcją sprawdzania profilu pozwala również na 

przeniesienie kształtu i odwzorowanie go na naprawia-

nym elemencie. Jak zawsze niezbędnym elementem 

napraw okazuje się również tarnik blacharski. Dzięki 

Naprawy panelowe nadal na topie

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6
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niemu można kontrolować płaszczyznę oraz wyrów-

nywać powierzchnię naprawianego miejsca.

Naprawy panelowe to również naprawy PDR, czyli bez 

usuwania powłoki lakierniczej. Nowością na tym polu 

mogą być pady z tworzywa sztucznego (fot. 7) do 

wyciągania większych wgnieceń, niż w przypadku stan-

dardowych kołków. Takie adaptery idealnie sprawdzają 

się przy naprawie dużych elementów z wgnieceniami 

bez ostrych krawędzi. Pady 

maja różne rozmiary i są 

bardzo elastyczne więc ła-

two można je dostosować 

do uszkodzenia. Dzięki zinte-

growanym uchwytom może-

my zastosować do ciągnięcia 

za nie różne wyciągarki: 

Easy Puller z adapterem, 

Lever Puller, Strong Puller 

lub EZpowerR. Pady są wie-

lokrotnego użytku ponieważ łatwo można je oczyścić 

z klejów do PDR. Do ewentualnej korekty po naprawie 

można wykorzystać pobijak z tworzywa sztucznego 

(fot. 8), który właściwie używany jest bezpieczny dla 

lakieru. Model ten jest bardzo ergonomiczny i posiada 

wymienne końcówki o różnym kształcie.

Innowacją wśród spoterów blacharskich są nowe sposo-

by montażu przewodu masowego. W ramach polepsze-

nia działania szybkiej masy doposażono ją w dodatkowy 

uchwyt magnetyczny (fot. 9). Takie rozwiązanie zapo-

biega niepożądanemu oderwaniu jej w wyniku prze-

pływu prądu przez uchwyt, które wprawia go w ruch. 

Innym sposobem na zmasowanie elementu jest zasto-

sowanie adaptera do uchwytu gwiazdy i podłączeniu do 

niego przewodu masowego (fot. 10). Wbudowany bolec 

miedziany, mocowany na sprężynie niweluje potrzebę 

poszukiwania miejsca do zamocowania przewodu masy. 

Takie rozwiązanie ogranicza też powierzchnię, z której 

musimy usunąć powłokę lakierniczą.

Francuska firma GYS wprowadziła do swojej gamy 

wyciągarek nowy model Quick Spot Air Gun (fot. 11). 

Urządzenie wymaga do pracy podłączenia do spotera 

blacharskiego z automatyczną funkcją przygrzewania 

oraz zasilania z instalacji sprężonego powietrza. Air 

Gun jest idealnym narzędziem do prostowania wgnie-

ceń punktowych. Wyposażony w progresywny spust 

oraz płynną regulację wysokości końcówki roboczej 

zapewnia bardzo wydajną pracę np. przy usuwaniu 

szkód powstałych po gradobiciach. Zaletą Air Guna 

jest też niska masa, długi przewód roboczy oraz małe 

wymiary. 

System napraw panelowych jest stale rozwijany o 

coraz to nowe technologie i urządzenia. Większość 

usprawnień to wynik potrzeb jakie ujawniły się pod-

czas codziennego stosowania przez blacharzy oraz 

lakierników samochodowych. Celem wszystkich dzia-

łań jest ułatwienie pracy użytkownikom, zwiększeniem 

efektywności oraz zmniejszenie czasu potrzebnego na 

wykonanie naprawy. Tak jak w przypadku innych usłu-

godawców, tak w przypadku 

napraw powypadkowych 

najważniejsza jest dewiza 

„czas to pieniądz”. Szybsza 

usługa, to większa ilość na-

prawionych pojazdów i wię-

cej zadowolonych klientów. 

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Fot. 10

Fot. 11
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Axalta Coating Systems odnotowała sprzedaż  30.000 sztuk 

spektrofotometrów w ciągu ostatniej dekady, dowodząc 

globalnego zaangażowania spółki w proces zapewniania inno-

wacyjnej technologii dopasowywania kolorystycznego swoim 

klientom. Sprzedaż 30-tysięcznego urządzenia klientowi w Eu-

ropie została uhonorowana w czasie ceremonii, która odbyła 

się u producenta BYK-Gardner w europejskiej centrali Axalta w 

Kolonii, w Niemczech. 

Wprowadzone na rynek w październiku 2004 roku ręczne cy-

frowe urządzenie do pomiaru kolorów zapewnia warsztatom 

lakierniczym możliwość uzyskania znakomitego dopasowania 

kolorystycznego szybko, niezawodnie i skutecznie. Do budowy 

tego urządzenia zostało wykorzystanych wiele z cyfrowych 

patentów w zakresie dopasowywania kolorystycznego Axal-
ta. Ponieważ technologia, na której opiera się to urządzenie, 

umożliwia znakomitą dokładność pomiaru kolorystycznego, 

znacznie obniża się ryzyko warsztatów lakierniczych w zakre-

sie konieczności wykonywania ewentualnych kosztownych po-

prawek na skutek niewłaściwego dopasowania koloru lakieru. 

W czasie ceremonii Sascha Bodtke, Colour Marketing Manager 
na Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki firmy Axalta, po-

wiedział: “Dzięki naszemu ukierunkowaniu na potrzeby klien-

tów oferujemy odpowiednie narzędzia, by znacznie ułatwiać 

ich pracę. Dzięki takiemu założeniu nasza firma mogła uzyskać 

globalnie wiodącą pozycję na rynku w zakresie koloru. Jest to 

pierwsza firma na tym sektorze, która oferuje możliwości do-

pasowywania kolorystycznego na tak dużą skalę. Sam fakt, że 

Axalta sprzedała 30.000 cyfrowych spektrofotometrów pod-

kreśla wagę tego, jakie znaczenie dla warsztatu ma dokładne i 

szybkie dopasowanie kolorystyczne.” 

Spektrofotometr jest sprzedawany przez każdą z trzech 

głównych renowacyjnych marek lakierniczych firmy Axalta 

– Cromax®, Spies Hecker® i Standox®. Każda z nich udostępnia 

zaawansowane techniczne spektrofotometry swoim klientom 

w ramach szerokiej oferty narzędzi przeznaczonych do wspar-

cia kolorystycznego. Urządzenia te dostępne są pod markami 

ChromaVision® i ChromaVision Pro Cromax, GeniusTM II i Genius 
iQ Standox, oraz ColorDialogTM i ColorDialog Delta-Scan Spies 
Hecker. Urządzenia te są również sprzedawane w USA, Amery-

ce Łacińskiej i regionie Azji i Pacyfiku pod nazwą Acquire RXTM 

i Acquire Plus EFXTM. 

Cyfrowe narzędzia, powiązane z zaawansowanym oprogra-

mowaniem i bazami danych związanymi z recepturami ko-

lorystycznymi każdej z marek, stały się nieocenioną częścią 

nowoczesnej pracy lakiernika. Mogą one przyspieszyć proces 

dokonywania naprawy i w ten sposób sprawiać, że warsztaty 

pracują bardziej wydajnie. 

Spektrofotometr umieszczany jest na karoserii pojazdu w po-

bliżu uszkodzonego miejsca i pobiera odczyty kolorystyczne 

pod trzema opatentowanymi kątami. Urządzenia drugiej ge-

neracji dokonują pomiarów efektów lakierniczych, jak również 

samego koloru. Po podłączeniu urządzenia do komputera, 

oprogramowanie kolorystyczne wykorzystuje te odczyty, aby 

na ich podstawie znaleźć najbardziej odpowiednią recepturę. 

Jeśli kolor do dopasowania jest inny niż standardowa formuła, 

oprogramowanie automatycznie dostosowuje recepturę, by 

zapewnić najdokładniejsze dopasowanie. 

Dr. Georg Schroeder, President BYK-Gardner GmbH, powie-

dział: “Z dumą wspieramy trzy globalne marki lakiernicze 

Axalta Coating Systems spektrofotometrami, które repre-

zentują najnowszą technikę dopasowania kolorystycznego 

dla serwisów lakierniczych. Poza innymi elementami, do 

oprzyrządowania wbudowany został aparat, który umożliwia 

analizowanie pigmentów z efektami, co umożliwia znacznie 

dokładniejsze dopasowywanie koloru oraz uzyskanie lepszego 

wyglądu. Są to rzeczywiście awangardowe przyrządy, których 

głównym celem jest ułatwienie codziennej pracy.”

Innowacyjne cyfrowe urządzenie 
dokonujące pomiaru koloru celem 
uzyskania idealnego dopasowania 
kolorystycznego

Axalta, wiodąca firma dostaraczająca materiały lakiernicze i ekspert w zakresie technologii 
dopasowania kolorystycznego, sprzedaje 30-tysięczny spektrofotometr.
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Gazowy 
promiennik 
ceramiczny

Prowadzenie każdego warsztatu samochodowego, 

bez względu na prowadzoną specjalizację i specyfikę 

wykonywanych usług oraz napraw, wiąże się z nieunik-

nionymi kosztami, wynikającymi z zapewnienia odpo-

wiednich warunków pracy. Szczególnego znaczenia 

nabiera to zwłaszcza w okresie zimowym, ze względu 

na specyficzne warunki pracy, wynikające z ciągłej wy-

miany powietrza z wewnątrz budynku z otoczeniem, 

spowodowanej dużą częstotliwością otwierania bram 

wjazdowych na stanowisko obsługowe. 

Dla zapewnienia odpowiedniej do pracy wewnątrz 

obiektu warsztatowego temperatury konieczne jest 

zapewnienie odpowiednio wydajnego, a zwłaszcza 

właściwego z ekonomicznego punktu widzenia ogrze-

wania. 

Jeszcze w niedalekiej przeszłości najczęściej wyko-

rzystywanym sposobem ogrzewania obiektów warsz-

tatów samochodowych był stosowany powszechnie 

system centralnego ogrzewania 

wodnego. Koszty wykonania 

takiego systemu ogrzewania 

są obecnie stosunkowo wyso-

kie, a koszty jego eksploatacji 

przy specyficznych warunkach 

prowadzenia warsztatu samo-

chodowego są znacznie wyższe 

niż innych możliwych obecnie 

metod ogrzewania tego typu 

obiektów. Spowodowane jest 

to koniecznością ogrzewania 

tego typu obiektów w okresie 

zimowym również w porze 

nocnej, aby zapobiec zamarznięciu wody w instala-

cji i uszkodzeniu systemu ogrzewania. Poza tym, ze 

względu na znaczną bezwładność tego typu systemu 

grzewczego, którego sprawność nie przekracza 40%, 

uzyskanie odpowiednich temperatur wewnątrz po-

mieszczeń warsztatowych trwa dość długo, a niestety 

przy bardzo częstym przewietrzaniu pomieszczeń 

spowodowanym otwieraniem bram wjazdowych po-

woduje ciągłe wyziębianie i niedogrzanie pomieszczeń 

w okresie zimowym. Nagrzanie wyziębionych w okresie 

zimowym pomieszczeń warsztatowych trwa nawet do 

kilku godzin. Przy tym systemie ogrzewania warsztatu 

samochodowego znaczne ilości ciepła są wytwarzane i 

marnowane bez najmniejszego pożytku. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, dzięki postępowi 

technicznemu w zakresie ciepłownictwa i ogrzewania 

obiektów pojawiły się z korzyścią przede wszystkim 

właśnie dla właścicieli warsztatów samochodowych 

nowe, alternatywne dla tradycyjnych, wodnych sys-

temów sposoby ogrzewania. To właśnie w tego typu 

obiektach, w których występują specyficzne warunki, 

związane ze znaczną wymianą ciepła z otoczeniem, 

nowe sposoby ogrzewania znajdują coraz szersze za-

stosowanie. 

Jedną z coraz powszechniej stosowanych metod 

ogrzewania obiektów warsztatowych jest wykorzy-

stanie powietrza, jako czynnika do bezpośredniego 

przekazywania energii cieplnej. Wielką zaletą tego 

sposobu ogrzewania jest z pewnością mała bezwład-

ność, zapewniająca sprawność systemu grzewczego 

w przedziale 80-90%. Dodatkowym argumentem 

przemawiającym za stosowaniem tego typu ogrze-

Sposoby ogrzewania warsztatów 
samochodowych Autor: mgr Andrzej Kowalewski
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wania  jest wymuszony ruch powietrza, co znacznie 

przyspiesza proces wyrównania się średniej tempe-

ratury wewnątrz ogrzewanego obiektu po nagłym 

wychłodzeniu. Wymaganą temperaturę w konkretnym 

miejscu wewnątrz obiektu uzyskuje się w bardzo szyb-

kim czasie, dzięki skierowaniu strumienia ciepłego po-

wietrza w nagrzewane miejsce. Stosowanie tego typu 

ogrzewania nie wiąże się z ciągłą pracą systemu grzew-

czego, jak to miało miejsce w przypadku systemu 

centralnego ogrzewania wodnego. W tym przypadku 

system ogrzewania pracuje wyłącznie w godzinach 

pracy warsztatu. 

Systemy grzewcze wykorzystujące nadmuch ciepłego 

powietrza mogą być zasilane: olejem opałowym, ole-

jem napędowym, gazem, energią elektryczną, a także 

przepracowanymi olejami (silnikowym, przekładnio-

wym, hydraulicznym i maszynowym). W przypadku 

spalania olejów niezbędne jest zastosowanie takich 

urządzeń i pieców grzewczych, które gwarantują brak 

powstawania wtórnych uciążliwości ekologicznych, czy-

li emisji szkodliwych składników spalin, będących efek-

tem procesu spalania. Zmiany parametrów spalania dla 

danego rodzaju oleju regulowane są przez tego typu 

urządzenia w trybie automatycznym. Spalanie paliwa o 

znacznej lepkości wymaga wielokrotnego podgrzewa-

nia oleju przed dostarczeniem go do palnika, dlatego 

też urządzenia tego typu posiadają odpowiednie pod-

grzewacze. W związku z tym, że przepracowane oleje 

są paliwem wyjątkowo zanieczyszczonym, wykorzy-

stywane do ogrzewania pomieszczeń warsztatowych 

piece muszą być wyposażone w co najmniej potrójne 

systemy filtrujące. Poza typowymi filtrami mechanicz-

nego oczyszczania w konstrukcjach tego typu pieców 

stosowany jest również specjalny filtr, którego zada-

niem jest rozfrakcjonowanie przepracowanego oleju i 

usunięcie z niego zanieczyszczeń chemicznych. Coraz 

doskonalsze konstrukcje tego typu urządzeń służących 

do ogrzewania pomieszczeń, zawierające fotokomórkę 

kontrolującą w sposób ciągły występowanie płomienia 

gwarantują pełne bezpieczeństwo użytkowania. Koszt 

zakupu urządzenia grzewczego na przepracowane 

oleje jest, co prawda, dwukrotnie wyższy od tradycyj-

nych pieców do spalania paliw typu olejowego, jednak 

ze względu na stały dostęp do przepracowanych ole-

jów w warsztacie, jego koszt zwraca się już po dwóch 

latach użytkowania. 

Przy systemach ogrzewania warsztatów samochodo-

wych wykorzystujących nadmuch ciepłego powietrza, 

ze względu na dużą bezwładność czynnika bardzo 

istotne jest właśnie jego rozprowadzenie wewnątrz 

obiektu. Ogromną rolę w tego typu systemach ogrze-

wania pełnią wentylatory wymuszające recyrkulację 

ogrzanego powietrza. W związku z tym, że ogrzane 

powietrze samoistnie unosi się do góry, urządzenie 

grzewcze musi być usytuowane bezpośrednio na pod-

łodze pomieszczenia warsztatowego. Odpowiednio 

skonstruowane wentylatory nakierowują unoszące 

się nagrzane powietrze w dolne partie pomieszczenia, 

tzn. w strefy pracy, tam gdzie najbardziej wymagane 

jest uzyskanie właściwej temperatury otoczenia. Im 

wyższe pomieszczenia obiektu warsztatowego, tym 

bardziej istotne jest znaczenie wentylatorów w tego 

typu systemach ogrzewania. 

Rozbudowaną odmianą systemu ogrzewania nadmu-

chowego jest system centralnego ogrzewania po-

wietrznego. Z urządzenia grzewczego ciepłe powietrze 

rozprowadzane jest po całym obiekcie warsztatowym 

specjalnymi kanałami. Tego typu system wymaga 

jednak znacznie większych nakładów finansowych, 

związanych z inwestycją w instalację układu kanałów 

grzewczych. System taki spełnia również funkcje 

układu wentylacyjnego poza okresem grzewczym w 

warsztacie. Wadą tego rozwiązania są straty ciepła 

spowodowane przez układ wentylacyjny, w celu za-

pewnienia wymaganej wymiany ciepła z otoczeniem.  

Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku ogrzewa-

nia obiektów warsztatu lakierniczego. W tego typu 

warsztatach stosuje się w związku z tym dodatkowe 

urządzenia, których zasada działania oparta jest wyko-

rzystaniu specjalnie skonstruowanego wymiennika, w 

którym nagrzane powietrze usuwane z pomieszczeń 

ogrzewa swoim ciepłem świeże powietrze doprowa-

dzane do obiektu. 

W ostatnich latach, z korzyścią dla wszystkich warsz-

tatów samochodowych pojawiło się na rynku wy-

posażenia warsztatów kilka nowatorskich rozwiązań 

konstrukcyjnych systemów ogrzewania pomieszczeń 

warsztatowych. Należą do nich między innymi gazowe 

promienniki ceramiczne, wykorzystujące bezpłomie-

niowe spalanie mieszanki powietrzno-gazowej na 

powierzchni płytki ceramicznej. Efektem tego typu 

Instalacja ogrzewania wykorzystująca gazowe promienniki 
ceramiczne
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spalania jest uzyskanie przez płytkę ceramiczną tem-

peratury około 850-900 0C. Dzięki temu wypromie-

niowanie energii jest bardzo intensywne, a tego typu 

urządzenie staje się bardzo skutecznym punktowym 

źródłem ciepła. Wyemitowana z tego typu promienni-

ka energia cieplna absorbowana jest przez osoby znaj-

dujące się w zasięgu działania urządzenia grzewczego. 

W tego typu promiennikach proces zapalania iskrą 

elektryczną mieszanki powietrzno-gazowej i dalszego 

spalania regulowany jest w sposób automatyczny. Pro-

mienniki tego typu podwieszane są pod sufitem lub na 

ścianach ogrzewanych pomieszczeń warsztatu. 

Innym, stosowanym powszechnie stosunkowo od 

niedawna rozwiązaniem systemu ogrzewania warszta-

tów samochodowych są gazowe rurowe promienniki 

podczerwieni, których zasada działania opiera się na 

transmisji ciepła realizowanej poprzez promienie 

rozchodzące się ze źródła ciepła. Urządzenia tego 

typu podwieszane są pod sufitem pomieszczenia 

warsztatowego. Na skutek spalania gazu zewnętrzna 

powierzchnia rury rozgrzewa się do temperatury 

około 380 0C, emitując ciepło z wykorzystaniem 

promieni podczerwonych, które dzięki wykorzystaniu 

odpowiedniego reflektora kierowane są na dolne par-

tie powierzchni ogrzewanego tym sposobem obiektu 

warsztatowego. Urządzenie grzewcze wyposażone 

jest w podwójny elektrozawór gazowy, elektroniczną 

jednostkę sterującą, kontrolującą pracę elektrozawo-

ru i zapłonu palnika oraz wentylator wyciągu spalin 

powstających w trakcie spalania gazu. Ten rodzaj 

systemu ogrzewania zapewnia wykorzystanie w 100% 

ciepła, odczuwalnego w dolnych, czyli użytkowanych 

przez pracowników warsztatu strefach obiektu. 

Wytworzone tą metodą ciepło ogrzewa bezpośrednio 

osoby i przedmioty znajdujące się  w zasięgu działania 

promieni, bez potrzeby ogrzewania powietrza, jak 

miało to miejsce w tradycyjnych systemach ogrze-

wania. Gwarantuje to odpowiedni komfort cieplny dla 

pracowników przy obniżonej temperaturze powietrza 

wewnątrz warsztatu. Zaletami tego typu rozwiązania 

przy ogrzewaniu obiektu warsztatowego są: możli-

wość ogrzewania wybranych stref, brak ruchu powie-

trza i pyłów, natychmiastowe otrzymanie ciepła oraz 

mała wrażliwość na straty termiczne. 

Ostatnią grupą urządzeń wprowadzoną stosunkowo 

niedawno do ogrzewania obiektów warsztatowych są 

elektryczne, krótkofalowe promienniki podczerwieni. 

Są one najbardziej wydajnym obecnie źródłem ciepła 

w warsztatach samochodowych. Promienniki kwarco-

wo-halogenowe są energooszczędnym źródłem ciepła 

przesyłanym bezpośrednio do odbiorcy. Fala podczer-

wieni, która jest nośnikiem energii zamieniana jest na 

ciepło dopiero w chwili zetknięcia się z powierzchnią 

na którą pada. W związku z tym, energia emitowana 

ze źródła przechodzi bez strat przez powietrze i na-

tychmiastowo ogrzewa osoby i przedmioty znajdu-

jące się w zasięgu działania promiennika. Ogrzewanie 

obiektu tą metodą, wykorzystującą właściwości krót-

kofalowego promieniowania podczerwonego, stoso-

wane jest w wysokich warsztatach, słabo izolowanych, 

w których inne systemy ogrzewania nie sprawdzają 

się. Metoda ta charakteryzuje się bardzo małą bez-

władnością i natychmiastową skutecznością ogrzewa-

nia oraz bardzo dużą elastycznością w zależności od 

aktualnego zapotrzebowania na ciepło. 

W przypadku wyjątkowej specyfiki pracy, związanej 

z częstym otwieraniem bram wjazdowych i ciągłym 

wyziębianiem powietrza w warsztatach samocho-

dowych skutecznym rozwiązaniem gwarantującym 

optymalizację kosztów ogrzewania jest stosowanie 

kurtyn zabezpieczających przed zbyt szybkim prze-

dostawaniem się ciepłego powietrza na zewnątrz przy 

chwilowo otwieranych podczas wjazdu i wyjazdu po-

jazdów bramach warsztatu. Kurtyny tego typu wyko-

nywane są w formie zawieszonej nad bramą wjazdową 

przesłony z PCV lub poprzez zapewnienie specjalnie 

ukierunkowanego nadmuchu ciepłego powietrza, 

zapobiegającego szybkiej utracie wytworzonego we-

wnątrz warsztatu ciepła. 

Nagrzewnica 
gazowa 
z wymuszo-
nym ruchem 
powietrza

PORADNIK BLACHARZA
SAMOCHODOWEGO
ISBN 978-83-932610-0-0

Celem książki jest przedstawienie w jak najbardziej 
przejrzysty  i jasny sposób niuansów związanych z 
naprawami karoserii współczesnych samochodów. 
Poradnik gromadzi niemal całą niezbędną wiedzę 
na ten temat. Bogato ilustrowane syntetyczne 
opisy stanowią ważny atut tej książki.

więcej informacji:  www.lakiernik.com.pl

zamówienia:  lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  
tel. +48 94 35 126 22 
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Z
mień design powierzchni przy pomocy „ściągalnego” 

lakieru plastycznego Sprayplast. W sposób bardzo indy-

widualny można zaprojektować wygląd np. felg, części 

samochodowych oraz innych przedmiotów. W dziedzinie 

tuningu samochodów ta metoda umożliwia szybką zmianę ko-

loru felg oraz wielu elementów karoserii. Jeśli kolor już się nie 

podoba, wystarczy ściągnąć powłokę, która została wcześniej 

naniesiona. SPRAYPLAST nadaje się nie tylko do designerskiego 

malowania felg, można nim zabezpieczyć lub odnowić również 

inne, gładkie powierzchnie, takie jak szkło, elementy plastikowe 

i metalowe, które znajdziemy np. w gospodarstwie domowym. 

Nadaje się również do malowania dużych powierzchni np. 

części samochodowych, warunkiem jest jednak położenie wy-

starczająco grubej powłoki lakieru (przynajmniej 5-6 cienkich 

warstw lakieru, w kilkuminutowych odstępach czasowych). 

Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz 

pomieszczeń. Wszystkie lakiery SPRAYPLAST, nieważne na któ-

ry produkt się Państwo zdecydują, są odporne na tłuszcze, 

oleje i kwasy. Wyjątkowość naszego produktu polega na tym, 

że można go ponownie malować! Dzięki temu można stworzyć 

absolutnie indywidualny efekt, na powierzchni pomalowanej 

lakierem SPRAYPLAST, która nadal pozostaje „ściągalna”.

ŁATWO I SZYBKO
Zastosowanie jest bardzo proste. Istotne jest to, aby elementy 

otaczające malowaną część, były tak zabezpieczone, aby nie 

dostała się do nich mgła powstająca podczas malowania i nie 

spowodowała zabrudzeń. Skrót do filmu instruktarzowego 

jest dostępny na kodzie QR na opakowaniu. Dostępne kolory - 

czarny połysk i mat oraz biały, antracyt, zielony, pomarańczowy 

a nawet bezbarwny- wszystkie w połysku- odzwierciedlają dzi-

siejsze trendy. Lakier w sprayu SPRAYPLAST jest oferowany w 

sprzedaży pojedynczo oraz w zestawach zawierających 2 sztu-

ki produktu. Ponadto wybrane kolory dostępne są w puszce 

750ml (lakier do malowania pędzlem lub pod pistolet). Spraye 

te są wyposażone w specjalny zawór umożliwiający stosowa-

nie lakieru 360 stopni, czyli natrysk jest możliwy pod każdym 

kątem, tak aby można było łatwo i równomiernie pomalować 

również trudnodostępne elementy.

Ściągalny lakier plastyczny 
SPRAYPLAST 

Uwaga:
Puszka 400ml wystarcza do pomalowania 2 felg, zestaw na poma-
lowanie 4 felg. Zestaw wyposażony jest dodatkowo regulowaną 
dyszę natryskową. Wskazówka: naniesiona folia nadaje się po 
wyschnięciu do malowania – dalej łatwo ją usunąć, tak więc nadal 
nadaje się do indywidualnych projektów/działań.
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str.41JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI:
 Wysokiej klasy jakość 

 Szybkoschnący 

 Naniesiona powłoka chroni przed odpryskami, zarysowa-

niami, zabrudzeniami, wilgocią 

 Odporny na kwasy, tłuszcze, oleje 

 Bardzo dobre krycie 

 Doskonała przyczepność do wielu materiałów, takich jak 

metale, tworzywa sztuczne (PP, PE, PVC), szkło 

 Nie należy stosować na porowatych powierzchniach, np. 

drewnie, betonie, kamieniu 

 Dobry przepływ, gładka powierzchnia 

 Nadaje się do malowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów 

 Może być ponownie pomalowana (a następnie bez pro-

blemu usunięta) lakierami: akrylowymi, nitro kombi, syn-

tetycznymi, wodnymi, 2K oraz farbą DC Alkyton i farbą do 

malowania ścian (dyspersja) 

 Nie stosować na lakiery jednoskładnikowe, tylko i wyłącznie 

na gołą powierzchnię metalu, powłoki 2K oraz oryginalny 

lakier samochodowy. 

 Bardzo dobra odporność na działanie zwykłych środków 

czyszczących (np. do czyszczenia felg) 

 W krótkim czasie odporny na środki używane w myjniach 

samochodowych

Dostępność produktu
Kolor Jakość spray  zestaw  puszka  puszka 
  400ml 2x400ml 750ml 375ml

Czarny mat Tak Tak Tak 
Czarny połysk Tak Tak Tak 
Biały połysk Tak Tak Tak 
Karbonowy połysk Tak Tak  
Zielony połysk Tak Tak  
Pomarańczowy połysk Tak Tak  
Transparentny połysk Tak Tak Tak 
Rozpuszczalnik       Tak
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Nasz bohater skończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu. 

Pracuje w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Lesku. Pociąg do strażackiego fachu odziedziczył w genach: 

strażakami  OSP byli jego dziadek i ojciec. On sam został ochot-

nikiem w wieku 11 lat. Od dziecka w rodzinie wiadomo było, że 

mały Marek ma plastyczny talent. – Mama pracowała w sklepie 

spożywczym – opowiada. – Kiedy po szkole przychodziłem do 

niej, żeby mnie czymś zająć, podsuwała mi papier śniadaniowy 

i kredki. 

Przez lata rysował na czym popadło, głównie ołówkiem albo 

długopisem. Przełom nastąpił gdy trafił do wojska. Tu malował 

na płótnie z demobilu. Sięgnął po pędzel i farby akrylowe. – Ale 

jak patrzę na niektóre swoje prace z tamtego czasu, cierpnie 

mi skóra – macha ręką. W wojsku zetknął się tatuażem. – Ale to 

nie było dla mnie. Co innego papier, czy płótno. Zrobisz błąd, 

zawsze można poprawić. Ale co jeśli popełnisz go na skórze? 

Bałem się. 

Również wtedy po raz pierwszy zetknął się z aerografem. Ko-

ledzy pokazali mu filmik. – Rewelacja! – mówi. Na przepustce w 

Rzeszowie zobaczył pokaz aerografii. Malowanie na specjalnych 

płytach umieszczonych na sztalugach. To było to. Pierwszy ae-

rograf, który kupił, firmy Paasche, wart był jakieś 1,2 tys. zł, a on 

zdobył  go za … 30. – Igła była trochę krzywa, ale jakoś z tego 

wybrnąłem – mówi z rozbrajającym uśmiechem. 

Mniej więcej od 16 roku życia obudziła się w nim miłość do mo-

tocykli. I tak już zostało. Dziś jest członkiem Klubu Motocyklo-

wego Templariusze z Bieszczad. W garażu rodzinnego domu 

stoi 12 maszyn, wśród nich 3 

sztuki K750 z koszem 

bocznym - rosyjskie 

Strażak z aerografem

Marek Szatkowski z Sanoka zawodowo gasi pożary, a w wolnej chwili chwyta za aerograf. Jego motocykl 
Bandit 1200N wszędzie robi wrażenie. Strażak ozdobił go obrazami Powstania Warszawskiego. 

System polerski BRAYT



st
r.4

2
kw

ar
ta

ln
ik

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.43

System polerski BRAYT

motocykle wojskowe, kilka MZ-etek, CZ-etki, Jawy. – Niedawno 

kupiłem nawet motorynkę – rzuca z uśmiechem. – Mama cza-

sem już ręce załamuje, że w garażu zaczyna brakować miejsca. 

Jakiś czas temu sprawił sobie motocykl do szybkiego przemiesz-

czania, a nie jak mówi, do modlenia się, żeby z punktu A do 

punktu B, dojechać bez awarii. Wtedy miał już za sobą ponad 

20 motocykli pomalowanych znajomym i przyjaciołom. Przyszła 

pora na dopieszczenie własnej maszyny. 

Wybrał motywy  Powstania Warszawskiego. – Bo zawsze intere-

sowała mnie historia II wojny światowej, zwłaszcza Powstanie, 

Armia Krajowa, Żołnierze Wyklęci. 

Wzorów zaczął szukać w Internecie. Co ciekawe, również wśród 

wzorów tatuaży. Głównym motywem na baku jego Bandita stał 

się wizerunek Pomnika Małego Powstańca. – Tylko ja usunąłem 

z tła cegły. Zastąpiłem je obrazem warszawskich kamienic. 

Jest też figura Chrystusa dźwigającego krzyż, sprzed Bazy-

liki Świętego Krzyża. Gdy pomnik runął, dłoń Chrystusa dalej 

wskazywała niebo. To również jeden z symboli Powstania War-

szawskiego. Na drugiej stronie zbiornika namalował uszkodzo-

nego Tygrysa. Przedni błotnik zdobi nalot samolotów Heinkel 

na Warszawę. – Tu muszę jeszcze trochę popracować, bo teraz 

uważam, że budynki wyszły mi jednak zbyt kanciaste. 

Pod siedzenie trafiły motywy z wzorów tatuaży: snajper i mło-

dzież przebiegająca z karabinami.  Całość uzupełniają fragmenty 

powstańczych piosenek i patriotycznych pieśni. Jest jeszcze 

napis „Warszawa 1944” i symbol Polski Walczącej. 

Całość utrzymana w czarno szarej kolorystyce z elementami bie-

li i czerwieni. – Jestem z niego zadowolony – mówi gdy pytamy 

o to, czy podoba mu się teraz jego motocykl. – Ale czasem, gdy 

wchodzę do garażu, czuję niedosyt. Jeszcze coś bym namalo-

wał,  ale nie ma na czym – śmieje się.  - Karoseria Bandita nie 

pozwala się za bardzo rozpędzić. 

Pracę nad swoim motocyklem zaczął w styczniu 2013 roku. 

Skończył w kwietniu. – Pracuję w straży systemie 24 na 48 

godzin. Dobę jestem w pracy, a potem mam dwa dni wolnego. 

Bywało tak, że malowałem dwie, trzy godziny, a innym razem ile 

byłem w stanie wytrzymać. 

Znajomym i przyjaciołom wcześniej mówił o swoim pomyśle, ale 

ludzie kiwali głowami, na zasadzie: „dobra, dobra, pożyjemy zo-

baczymy”.  – No ale kiedy wyjechałem, to już były inne komen-

tarze – śmieje się, a w jego głosie słychać dumę. 

Gdy parkuje, widzi jak obcy ludzie podchodzą obejrzeć jego dzie-

ło: - Niektórzy sądzą, że to jakieś naklejki, kalkomania. Zawsze 

wprawie mnie to w dobry humor! Cieszyłem się, gdy od fachow-

ców od aerografu usłyszałem po tej pracy słowa uznania: „No 

gościu, wszedłeś już na konkretny poziom”. No bo wcześniej, 

gdy malowałem komuś motocykl, najczęściej padały prośby o 

jakieś pioruny, ogień, albo czaszki. Trochę to jednak nuda. A ile 

razy byłem proszony o malowanie golizny!  Tłumaczyłem wtedy: 

„człowieku, po co ci to?!. Zaparkujesz, pójdzie jakaś moherowa 

babcia, walnie ci torebką w maszynę, przewróci i będziesz miał 

kłopoty”. Zwykle takie słowa trafiały do wyobraźni.

Najbardziej rozbawiła go taka scena: - Kiedyś zaparkowałem w 
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str.43Sanoku na rynku. Obok stoi dziadek i patrzy. Ogląda. Zerka na 

wydech, a tam napis „1944” . Mówi:  „ładny motocykl”. Ja na to: 

„dziękuję”. A on dodaje:  „Ładnie utrzymany, jak na taki stary”. 

Po jego Bandicie, zaczęli się do niego zgłaszać ludzie, którzy 

chcieliby podobnie ozdobić nie tylko motocykl, ale i np. cięża-

rowy samochód. 

Od tego czasu ma już na koncie kolejne prace. Ostatnio najbar-

dziej dumny jest z pewnego Indianina. – Sam pióropusz wodza, 

to było tyle precyzyjnych kreseczek! – mówi. 

Podkreśla, że jest absolutnym samoukiem. Ale gdy szuka po-

mysłów, albo podpowiedzi, ma wsparcie fachowca: dziewczyny, 

Kasi. – To absolwentka liceum plastycznego. Ma za sobą historię 

sztuki na Uniersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu – zaznacza 

z dumą. 

O zmianie fachu, nie myśli. – Za bardzo lubię pracę strażaka 

– mówi zdecydowanie.  – Na szczęście mam czas na swoją pasję. 

To mi wystarczy. 

Iwona Kalinowska

System polerski BRAYT
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Spośród nadesłanych prawidłowych 
rozwiązań wylosowaliśmy 10 osób, 
które otrzymały upominki od firmy 
TROTON:

Utworzone słowa stanowią rozwiązanie krzyżówki.

Rozwiązania proszę przysy-
łać pocztą na adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a, 78-120 Gościno 

25 osób, które nadeślą prawidło-
we rozwiązania otrzyma nagrody 
ufundowane przez marki TRO-
TON ADDS, SEALINE, PROFIX  
oraz firmy URBAN i NOVOL. 
Pełną listę nagrodzonych osób 
ogłosimy na naszym profilu face-
bookowym –www.facebook.com/
lakiernik w dniu 20 sierpnia 2014 
roku.

RADOSŁAW ORYL 
BYDGOSZCZ
J. SZMAJKOWSKA 
PUCK 
KAMIL RODZOCH 
ZABRZE
T. GRZENKOWICZ 
SIERAKOWICE
BARTŁIMIEJ SIKORSKI 
LEŚNA 

MATEUSZ MORUS 
KRZYSZKOWICE
JAR. MARCZYŃSKI 
GOLENIÓW
ADAM MAZURKIEWICZ 
ŚCINAWA 
PIOTR GÓRNY 
ABRAMÓW
KAROL TARASIUK 
BIAŁYSTOK 

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA 
– LAKIERNIK NR 42

Po rozwiązaniu haseł wpisz 
litery z oznaczonych pól.

WIELKA
KRZYŻÓWKA
LAKIERNIKA
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Pionowo 
A2 Czuwa nad procesem produkcji. B10 

Noga kurczaka. B15 Narzędzie pracy lakiernika. 
B24 Jedna z alotropowych form węgla, odkryta w 
2004 r, bardzo dobry przewodnik ciepła. C1 W niej 
podkład. D7 Światowa Federacja Piłki Nożnej. D17 
Zawodowiec w siodle. D24 Okazały dom. E5 „Spo-
tkanie” motocyklistów. E11 Obrabialny stop żelaza 
z węglem. F1 Globalny system pozycjonowania, 
określa współrzędne geograficzne przy pomocy 
satelitów. F7 Marnotrawny z Biblii. F18 Farby do 
stosowania na powierzchnie nagrzewające się. 
G16 Mocne piwo angielskie. H2 Sładnik najsku-
teczniejszych preparatów do usuwania powłok 
lakierowych. H25 Dokument kontroli technicznej. 
I16 Amory, umizgi. J1 Stroma często pionowa 
ściana brzegu morskiego. K5 Odzywka brydżowa. 
K16 Współczesne „wczasy pod gruszą”. L1 Zad 
konia lub rufa statku. L5 Yoko ..., żona Lennona. 
M13 Farby ekologiczne. N1 Kluczowe miejsce 
dla badań pogodowych powłok. O22 Bolesław, 
prezydent Polski. P1 Okazjonalny, sporadyczny. 
P8 Czarny pigment. P16 Wodospad na granicy 
Kanady i USA. Q13 „Most na rzece ...”, film. R8 
Hamulcowy - wlewany do samochodu. R19 Dawny 
władca Egiptu. R26 Filmik reklamowy. S3 Wyrób 
pigmentowany. T10 Mgła lakiernicza inaczej. T22 
Bożydar, dziennikarz sportowy. U1 Zawieszenie 
broni. V6 Szacunek, wycena, kosztorys. V17 polski 
jeep. V27 Dynastia. W1 Charakterystyczna nazwa, 
pod którą znajduje się określona strona interne-
towa. X8 Kreda i talk w podkładzie. X25 Ma tylko 
dach. Y18 Profil kształtowy lub gięty w ksztalcie 
litery L. Z1 Mała łyżka. Z10 Motyl nocny. AA14 Bu-
dowany w Świnoujściu. AB1 W kabinie lakierniczej 
pomalowanego elementu. AB22 Badanie składu 
substancji. AC13 Oblewa wybrzeże Polski. 

Poziomo
A2 Mysz zastępuje w laptopie. A4 Sieć do 

połowu fląder. A8 Górne granice wydatków. A10 
Produkt wulkanizacji kauczuku. A15 Inaczej 
żywica. A17 Wydziela się z roztworu. A20 Tech-
nologia będąca najbardziej efektywną metodą 
malowania natryskowego farbami mokrymi. A25 
Nad oczami. A29 czeskie tak. B13 np. Astra. B27 
Element instalacji wentylacji oczyszczający powie-
trze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. D7 Ten 
składnik niektórych farb wpływa na zmniejszenie 
populacji ryb. D24 Proces galwanizacji wymaga 
dużego jej zużycia. E5 Będzie harcerzem. E11 
Ścierniwo z huty. F18 Półmetal, liczba atomowa 
52. F26 Popularne rozpuszczalniki. F28 Uchwyt 
noża. G13 Sonda opracowana do pomiaru powłok 
nanoszonych w procesie elektroforezy. H3 Wada 
powierzchni malowanej widoczna”gołym okiem”. 
H23 Zimne dla ochłody. I16 Wada ta może się po-
jawić, gdy nałożymy zbyt grubą warstę lakieru. J1 
Zastąpiła znany i stosowany wcześniej proces ana-
forezy. J6 Marzenie dżudoki. K5 Pożądany tam, 
gdzie wymagane są wysokie walory dekoracyjne 
powłoki. K7 Proekologiczne ścierniwo do obróbki 
strumieniowo-ściernej powierzchni. K22 Popiersie, 
posąg, statua. K24 Stolica i największe miasto 
województwa zachodniopomorskiego. L29 Tuż po 
alfie. M18 Druga co do wielkości rzeka w Polsce. 
M27 Do łączenia elementów z wysokogatunkowych 
stali bez przegrzewania i uszkadzania powłoki gal-
wanicznej. O14 Marka samochodu niemieckiego. 
P8 Widoczna na zdjęciu. Q13 Lakier bezbarwny. 
Q29 Składnik dwukomponentowego układu. R6 
Całujesz ją, gdy nie ma gospodarzy. R11 Produ-
cent systemu SPECTRAL. R22 Odpychany przez 
katodę. S4 Proszkowanie, ścieranie. S18 Kolizja, 
zderzenie drogowe. T25 Napój alkoholowy z owo-
ców zalanych spirytusem. U1 Imię Pazury. U20 Do 
prostowania stali karoseryjnej. V10 np. dziecko: 
ululać, ukołysać. V13 Do lutowania. V15 Kolczaste 
drzewo. W23 Najprostszy węglowodór aromatycz-
ny. Z5 Metal z grupy potasowców, lekki. Z7 Używka 
z kofeiną. Z11 Trzymać, być w posiadaniu czegoś. 
Z27 Jeden ze stanów skupienia materii. AA14 Sza-
chy lub domino. AA18 Wiązka kluczy.

Milena Lewandowska



st
r.4

6
kw

ar
ta

ln
ik

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.47



st
r.4

6
kw

ar
ta

ln
ik

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.47

Piotr Parczewski, ex-prawnik z Elbląga, którego pasja do ry-
sowania i motoryzacji, stała się świetnym sposobem na życie, 
zaprasza na płatny kurs aerografii. 

- Nie ważne, czy osoba przyjeżdżająca do mnie na szkolenie 

trzymała już aerograf w dłoni, czy zrobi to po raz pierwszy 

– mówi zakochany w motocyklach 38 - latek, który zdobił już 

kaski legend żużla, pilotów myśliwców F-16, gwiazd telewizji 

i estrady. Organizuje kameralne szkolenia dla maksymalnie 

dwóch, trzech osób. Tworzy zespoły zbliżone umiejętno-

ściami, żeby osoba potrafiąca więcej, nie traciła czasu, gdy 

ta mniej doświadczona będzie zdobywać wiedzę od podstaw. 

– W każdym wypadku przeprowadzam swoich kursantów 

przez cały proces tworzenia: od rozmowy z zamawiającym, 

od którego musimy wydobyć jak najwięcej informacji na 

temat tego, czego od nas oczekuje, przez przygotowanie 

projektu, wykonanie pracy, aż do finału – mówi. 

Kurs otwiera nieco teorii: wprowadzenie ogólne do aerografii. 

Potem jest już tylko praktyka w pracowni, pod okiem mistrza, 

który najwyraźniej dojrzał do dzielenie się swoją wiedzą i do-

świadczeniem.  – Choć czasem słyszę uwagi w rodzaju: „po co 

ty człowieku tworzysz sobie konkurencję?” – zdradza Piotr 

Parczewski. – Ale to nie tak. Chyba faktycznie osiągnąłem w 

życiu taki etap, że gotów jestem się dzielić, co więcej sprawia 

mi to ogromną frajdę. Choć zaznaczam, daleko mi do od-

najdywania w sobie pedagogicznego powołania – znów się 

śmieje. – Te szkolenia organizuję już od około dwóch lat. To 

z jednej strony dwa dni nauki i pracy, ale z drugiej sympa-

tyczne, towarzyskie spotkanie z ludźmi, których wyobraźnia 

pomysły często mnie zaskakują. Ci ludzie bywają dla mnie 

inspiracją.  

Co ciekawe, z kursów częściej korzysta płeć piękna. – Jakieś 

60 procent kursantów to dziewczyny – potwierdza nasz 

rozmówca. – Też mnie to 

zaskoczyło. W niczym 

nie ustępują mężczy-

Aerograf bez tajemnic – dwa dni szkolenia

System polerski BRAYT
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znom. Jak widać płeć nie ma w aerografii żadnego znaczenia. 

Liczy się talent i wyobraźnia. 

Najstarszy uczestnik szkolenia miał ponad 50 lat. Najmłodszy 

był gimnazjalistą. – Często zdarza się tak, że przyjeżdżają do 

mnie ludzie, którzy po latach pracy w swoich zawodach, chcą 

wreszcie zrealizować niespełnione marzenie, rozwinąć pasję, 

spróbować sił w tym, co zawsze ich pociągało. Jedni podcho-

dzą do aerografu hobbystycznie. Są też tacy, który liczą na 

to, że aerograf  stanie się ich sposobem na życie. Jednych 

i drugich wspieram także po zakończeniu kursu. Jeśli staną 

przed jakimś problemem z aerografem, mogę podpowie-

dzieć rozwiązanie.  Wystarczy telefon, czy e-mail. 

Robią projekty związane z motoryzacją. – Bo ja specjalizuje 

się właśnie w motocyklach i samochodach – słyszymy. 

Biorący udział w kursie nie musi mieć własnego sprzętu. – Pra-

cujemy na sprzęcie Ivata, który zapewniam. Potem można 

też zakupić własny sprzęt na preferencyjnych warunkach. 

W programie m.in. nauka tzw. techniki wolnej ręki i techniki 

graficznej. - Przez te dwa dni przechodzimy przez całą paletę 

możliwości aerografu – mówi Piotr Parczewski. – Wspomi-

nając moje własne doświadczenia, uważam, że te dwa dni, 

przyspieszają proces samodzielnego edukowanie się w ae-

rografie o półtora do dwóch lat. Uczestnicy kursu dostają 

komplet informacji bardzo praktycznych, od doświadczone-

go praktyka. To nie jest kurs polegający na tym, że koleś w 

krawacie stoi przy tablicy i pokazuje coś wskaźnikiem durne 

tabelki. My siadamy i pracujemy w taki sposób, że po tych 

dwóch dniach kończymy z projektami, które spokojnie mnoż-

na byłoby oddać klientowi. Prace powstają na planszach PCV, 

wygodnych, bo dobrze przyjmujących farbę. Pracujemy też 

na profilach  które przypominają bak motocyklowy. 

Szkolenie odbywa się w Elblągu, w pracowni Piotra Parczew-

skiego. W cenę kursu 1,5 tys. złotych wliczony jest nocleg w 

hotelu na elbląskiej starówce i pełne wyżywienie. 

Iwona Kalinowska

System polerski BRAYT
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Niby samochód od swojego powstania zasadniczo się nie 

zmienił; ma cztery koła, kierownicę, silnik i skrzynię biegów. 

Ale obecnie podstawowe podzespoły jawią się niemal jedynie 

jako dodatek do rozbudowanych układów audiowizualnych, 

systemów sterowania zawieszeniem, hamulcami, kierunkiem 

jazdy, elektronicznego nadzoru i kontroli auta jako całości i 

poszczególnych jego elementów. No i zachowań kierowcy. 

Współcześnie samochód traktowany jest głównie jako środek 

transportu, dlatego przede wszystkim ma być bezpieczny, 

wybaczać, a niekiedy poprawiać błędy kierowcy i zapewniać 

stosowny komfort. Optymalizacja kosztów, unifikacja narzędzi 

projektantów, rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów oraz 

masowa produkcja spowodowały, że nie tylko poszczególne 

modele, ale wręcz marki straciły wiele ze swego indywidu-

alnego charakteru. Tylko dojrzały samochód z ubiegłego 

wieku może być realizacją marzeń, odwołaniem do legendy, 

sentymentalnym powrotem do przeszłości, wyzwaniem 

dla mechaników, wyznacznikiem statusu czy inwestycją, a 

najczęściej wszystkim tym jednocześnie. Zwłaszcza gdy ma 

swoje lata, urodą zachwyca, a z danym modelem czy marką 

wiąże się szereg anegdot i pasjonujących opowieści. Niemal 

wszystkie samochody z ubiegłego wieku wyróżniają się (a 

często fascynują) linią nadwozia, osiągami czy rozwiązaniami 

konstrukcyjnymi, a poszczególne modele trudno pomylić z 

innymi. Od dziesięcioleci fascynują i uwodzą, wśród nich Alfa 

Romeo. Niczym szczególnym się w tym legendarnym towa-

rzystwie nie wyróżnia; jest równie legendarna, ma wspaniałą 

historię, sukcesy w sporcie samochodowym, a z aut zdob-

nych w charakterystyczny znak Alfy Romeo można stworzyć 

wspaniałą i bezcenną  kolekcję. W takiej kolekcji znaleźć by się 

musiała Gulia. Produkowana była w latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych w kilku odmianach nadwozia. Auto zapisało 

się w historii polskiego sportu dzięki sukcesom jakie w polskich 

mistrzostwach rajdowych i wyścigowych osiągał Lelio Lattari, 

„polski” Włoch, którego dyplomatyczne, sportowe, biznesowe 

i osobiste przygody splatają się w arcyciekawą historię. Ale to 

inna opowieść.

Prezentowana Alfa Romeo Gulia 1,3 GT Junior (1,6 GT Junior) 

jest własnością dziennikarza zajmującego się tematyką moto-

ryzacyjną, wielokrotnego mistrza Polski w rajdach i wyścigach 

samochodowych, inżyniera i mechanika samochodowego. 

Samochód został kupiony w Polsce od osoby zajmującej się 

handlem samochodami. W czasie zakupu nabywca sądził, że 

doprowadzenie auta do stanu kolekcjonerskiego zajmie miesiąc, 

po oględzinach w garażu miało to zająć dwa do trzech miesięcy, 

okazało się, że minęło dwa i pół roku zanim całość renowacji 

można było uznać za skończoną. No, prawie skończoną. Jeszcze 

synchronizatory w skrzyni biegów wymagają pomocy, jeszcze 

silnik poci się olejem z wyczerpania, powłoka lakiernicza wyma-

ga dopieszczenia, trzeba usunąć drobne defekty tapicerki...

Dziś to czteromiejscowe, dwudrzwiowe coupé z silnikiem 

umieszczonym nad przednią osią cieszy swą niepowszednią 

urodą. Napęd przekazywany jest przez pięciobiegową skrzynię 

przekładniową na koła osi tylnej, drążek zmiany biegów umiesz-

czono na tunelu, dość wysoko. Wyposażenie samochodu, 

zwłaszcza według dzisiejszych standardów, jest skromne, nie 

ma wspomagania układu kierowniczego, radio jest wyposaże-

niem dodatkowym (w tym egzemplarzu nieoryginalne, ale „z 

epoki”) a jedyne luksusy to otwierana pokrętłem trójkątna szy-

ba w drzwiach, też pokrętłem regulowana wysokość zagłówków 

Bella znaczy piękna
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i samozwijające się pasy bezpieczeństwa. I spryskiwacz szyb, z 

pompką uruchamianą nogą. Tarczowe hamulce (wspomaganie 

hydrauliczne) na kołach obu osi świadczą o nowoczesnej (wów-

czas) technologii przyjętej przez konstruktorów samochodu. 

Gulia, w każdej z wersji, miała charakter samochodu sporto-

wego. Dobre i bardzo dobre osiągi (zależnie od silnika: 1300, 

1600, 1750 lub 2000) i typowe dla Alfy zalety zawieszenia 

sprawiały, że samochód nie tylko jednoznacznie kojarzył się 

jako sportowy, ale też rzeczywiście sprawdzał się na ów-

czesnych trasach rajdowych i torach wyścigowych. Obecny 

właściciel prezentowanej Gulii rozpoczynał swoją przygodę 

ze sportem samochodowym w 1977 roku, gwiazda Lattariego 

świeciła wówczas pełnym blaskiem, a jego Alfa Romeo była 

przedmiotem marzeń. Pytany o powody zakupienia właśnie 

tego samochodu wymienia nazwisko włoskiego mistrza Polski 

i oczywisty sentyment do Gulii.

– Szukałem samochodu, klasyka. Nie jestem zadeklarowanym 

„alfistą”, ale tę markę lubię trochę bardziej niż inne. Samochód 

ma stosunkowo prostą konstrukcję, wszystkie naprawy i re-

monty mogę więc robić samodzielnie. Wyzwaniem okazała się 

naprawa karoserii, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. 

Na przykład rdza prawie zjadła mocowanie górne tylnego 

amortyzatora; tam jest zamknięty profil złożony z czterech 

elementów. Całość trzymała się na zewnętrznej obudowie. Tych 

elementów nie można kupić, a miejsce jest bardzo ważne dla sa-

monośnej konstrukcji samochodu. To tylko jeden z przykładów. 

Kiedy ją kupowałem to wyglądała całkiem dobrze. Dopiero przy 

dokładnej kontroli podniesionego samochodu okazało się, że nie 

jest źle, ale bardzo źle. Przygotowując auto do sprzedaży ktoś 

poszedł po bandzie, zostało ono przygotowane tak, aby zrobić 

wrażenie; progi wymienione, całość polakierowana. Ale tylko z 

zewnątrz; progi wewnętrzne, podciągi, podłoga, nadkola... To 

była jedna katastrofa. Do tego lakier zgroza – czarny metalic. 

Tych samochodów nigdy nie pokrywano takim lakierem. Aku-

rat ta fabrycznie była w kolorze błękitnym, ale ktoś to zmienił. 

Ja zostawiłem czarny, w takim Gulia Junior była sprzedawana. 

Przedtem jednak musiałem praktycznie zrobić doktorat z prac 

blacharskich i spawania. Część reperatur kupiłem, większość jed-

nak, po kawałku, robiłem samodzielnie.  W Europie Gulia jest bar-

dzo lubiana i popularna, wszystkie części, reperaturki karoserii, 

detale ozdobne można kupić. Oczywiście nie w Polsce i drogo. A 

nawet bardzo drogo. Dlatego wiele fragmentów blach mozolnie 

wycinałem według kartonowego wzorca, następnie dokładnie 

młotkiem profilowałem tak, aby nie różniły się od pierwowzoru. 

Potem było wspawanie, szlifowanie, podkład, szpachla, podkład, 

lakier... W każdym, najlepszym nawet warsztacie taka metoda 

naprawy karoserii doprowadziłaby do plajty. Ja mogłem sobie 

pozwolić na mozolne i dokładne przymierzanie, wycinanie, od-

twarzanie, profilowanie i spawanie każdego fragmentu tak, aby 

był technicznie stuprocentowo sprawny i wizualnie nie różniący 

się od oryginału. No i teraz mam satysfakcję, piękny samochód, 

bardzo dobrze zrobiony, to co pozostało to praktycznie bieżące 

naprawy. Teraz tylko muszę o nią dbać, a z roku na rok moja Alfa 

Romeo Gulia Junior GT 1,6 będzie coraz bardziej wartościowa, 

również materialnie.

Alfa Romeo Giulia była produkowana od roku 1962. Ten sporto-

wy samochód wytwarzany był w wielu wersjach nadwoziowych 

z podstawowym czterodrzwiowym sedanem, Alfą Romeo Giulia 

Saloon 1600 TI. Silnik o pojemności 1600 cm3 pozwalał rozpę-

dzić auto do 165 km/h i osiągnąć prędkość 100 km/h w ciągu 

14,7 s. Gulia GT Junior miała nieco mocniejszy silnik i mniejsze 

opory powietrza, i osiągała w zależności od rocznika  182 - 183 

km/h. Wprezentowanym egzemplarzu pomiar przy pomocy 

programu GPS na tablet wykazał osiągnięcie 100 km/h w czasie 

ok. 12 s. To na owe czasy były bardzo dobre osiągi. Pierwszą 

Gulią z nadwoziem coupé była 1600 Sprint GT w 1963 roku, 

odmiana Junior powstała trzy lata później i produkowana była 

do 1976. Nadwozia dla tego modelu projektowane były przez 

Bertone, Pinifarinę czy Zagato. 

Od 1986 roku Alfa Romeo należy do Fiata. Niektórzy uważają, 

że to był koniec prawdziwej Alfy Romeo, ale wciąż posiada-

cze samochodów tej marki przy zakupie kierują się bardziej 

emocjami, niż racjonalną kalkulacją. Wierni marce do swoich 

Alf mają stosunek uczuciowy, nazywając je bella, czyli piękna.  

Ale też nie ma się co dziwić, nawet współczesne modele pro-

jektowane są tak, aby - na ile to możliwe - zachować charak-

terystyczne cechy marki. Alfa zawsze była piękna i sportowa, 

trochę niegrzeczna i bardzo powabna... 

Mirosław Rutkowski
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Wyobraźmy sobie sytuację, w której podczas wizyty na strychu 

zbudowanego na początku XX w. domu, znajdujemy pochodzącą 

sprzed ponad stu lat szablę, lub pamiętający czasy drugiej wojny 

światowej bagnet. Chwilę później, trafiamy na ważące kilkadzie-

siąt kilogramów ogniwa gąsienic, a następnie – walcowane płyty 

kadłuba czołgu. Wszystkie te elementy łączy wspólny mianow-

nik; materiał, z którego go wykonano – stal. Bez odpowiednich 

czynności podjętych niemal od razu w chwili odkrycia, zabytkiem 

tego rodzaju, niezależnie od jego gabarytów, posiadacz cieszyć 

się będzie krótko. By tak się nie stało, warto poznać kilka tajników 

konserwacji tego powszechnie spotykanego nie tylko w technice 

militarnej stopu.

Ekspertem w tej dziedzinie jest Przemysław Dominiak, archeolog-

bronioznawca, pracownik naukowy Muzeum Oręża Polskiego w 

Kołobrzegu, rekonstruktor i pasjonat dziejów wojen, nie tylko 

tych najnowszych. Jak sam wskazuje, problem zabezpieczenia 

różnego rodzaju metali jest jednym z głównych, jaki podjąć powi-

nien każdy, kto decyduje się na obcowanie z zabytkowymi przed-

miotami. – Na początek przyswoić trzeba jedno z praw, które 

rządzi światem nie tylko stalowych zabytków. Każdy metal, choć 

dla człowieka wydaje się być materią nieożywioną, dąży do tego 

by wrócić do stanu pierwotnego, czyli występującej w przyrodzie 

naturalnie, rudy – komentuje. Tajemnicy nie stanowi również fakt, 

że największym zagrożeniem dla stali jest korozja, dlatego zanim 

zdecydujemy się na podjęcie, jak określają to specjaliści w dziedzi-

nie, tzw. działań ratunkowych, należy zdiagnozować w jak dalece 

posuniętym stadium rdza ingeruje w znaleziony artefakt. 

Wstępne kroki

- Pierwszym posunięciem po znalezieniu zabytku, czy innego 

przedmiotu stalowego trawionego korozją, należy zrobić wszyst-

ko, żeby miał on jak najmniejszy kontakt z wilgocią, która potęgu-

je oddziaływanie na obiekt tlenu czy występującego w atmosferze 

chloru, a więc: rozprzestrzenianie się rdzy – zdradza Dominiak. 

Zaznacza, że nie ma możliwości odizolowania wilgoci w stu pro-

centach, nie mniej jednak, zabytek przechowywany w warunkach 

pokojowych, w mieszkaniu 

czy ogrzewanym garażu, po-

służy dłużej niż na przykład 

w chłodnym pomieszczeniu 

piwnicznym. 

Upewniwszy się, że artefakt 

został odpowiednio, wstępnie 

zabezpieczony zająć się moż-

na dalszymi, nieco bardziej 

skomplikowanymi działaniami. 

Zgodnie z radą specjalisty z 

kołobrzeskiego MOP, warto 

zacząć od oczyszczenia zna-

lezionego obiektu drucianą 

szczotką. Jeżeli korozja nie 

jest głęboka, pokusić się też 

można o przeprowadzenie 

elektrolizy, czyli przygotowa-

nia kąpieli w wodorotlenku 

sodu (na przykład popularne-

go preparatu do udrażniania 

instalacji odpływowych „Kret”) 

rozpuszczonego w wodzie demineralizowanej. – Oczyszczany 

przedmiot podłączyć należy do ujemnego bieguna 12-voltowe-

go akumulatora, po przeciwległej stronie umieszczając innego 

rodzaju czystą, stalową elektrodę, na przykład płytkę wykonaną 

z tego stopu – zaznacza nasz rozmówca. Co kilka godzin należy 

przedmiot wynurzyć i usunąć nalot mechanicznie. Po wyjęciu z 

roztworu przedmiot należy wygotować, najlepiej dwukrotnie, w 

wodzie demineralizowanej. W ten sposób usuwamy pozostałości 

wodorotlenku sodu.

Dodatkowa powłoka najlepszą ochroną

Oczyszczony z korozji zabytek to w procesie konserwacji w zasa-

dzie połowa sukcesu. Następnie przychodzi czas na zabezpiecze-

nie stali różnego rodzaju powłokami. – Na wstępie warto sięgnąć 

po preparaty zawierające taninę. Po ich zastosowaniu proces 

korozji powinien zostać niemal całkowicie zatrzymany. Następnie 

całość warto zmyć przy pomocy denaturatu, dzięki czemu usu-

niemy także drobinki rdzy, które przetrwały elektrolizę czy tarcie 

szczotką – komentuje Dominiak. Zaznacza, że istnieją takie grupy 

zabytków wykonanych ze stopów, których konserwacja na tym 

etapie się kończy. Przykład stanowić mogą chociażby lufy czy ele-

menty stalowe używanych w czasach nowożytnych armat. Pokry-

te stężałą taniną obiekty łatwo rozpoznać po charakterystycznej, 

niemal czarnej barwie.

Ostatnią z czynności, która zapobiec ma degradacji zabytku jest 

pokrycie go właściwą warstwą zabezpieczającą. Najprostszymi i 

najtańszymi są oleje oraz woski, choć po ich zastosowaniu przed-

miot wykorzystywać można w zasadzie jedynie do celów wysta-

wienniczych. - Jeśli chcielibyśmy przywrócić mu funkcje użytkowe 

Okiem eksperta: konserwacja stali 
w zabytkach

dr Łukasz Gładysiak

By zachować unikatowy charakter zabytkowych przedmiotów trzeba o nie zadbać. Jednym z materiałów, 
na który warto zwrócić szczególną uwagę jest ulegająca szybkiemu zniszczeniu stal.

Jak informuje archeolog i eks-
pert w zakresie konserwacji 
metali Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu, Przemysław Do-
miniak (zdj.) zasady konserwacji 
zabytków wykonanych ze stali są 
takie same w przypadku drobnych 
przedmiotów użytkowych, jak i 
obiektów wielkogabarytowych, 
na przykład czołgów.

Fragment gąsienicy czołgowej – przykład niewłaściwie przeprowadzo-
nego procesu konserwacji stali; tzw. bombaże wywołane korozją postę-
pującą pod warstwą farby nałożonej bezpośrednio na ognisko rdzy.
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Celem książki jest przedstawienie w jak 
najbardziej przejrzysty  i jasny sposób 
niuansów związanych z naprawami 
karoserii współczesnych samochodów. 
Poradnik gromadzi niemal całą niezbędną 
wiedzę na ten temat. Bogato ilustrowane 
syntetyczne opisy stanowią ważny atut 
tej książki.

więcej informacji:  www.lakiernik.com.pl

zamówienia:  lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  
tel. +48 94 35 126 22 

warto sięgnąć na przykład po lakiery akrylowe, które nie dość, 

że zabezpieczają powierzchnie stalowe, to nie wpływają na ich 

prezencję – wskazuje muzealny ekspert. Te ostatnie substancje 

warto stosować także wtedy, gdy zabytek przechowywany ma 

być tam, gdzie występuje duże ryzyko zawilgocenia (piwnice, 

magazyny, otwarta przestrzeń itd.). Jeśli w grę wchodzi renowa-

cja pojazdu, należy dodatkowo dokładnie rozpoznać rynek farb 

podkładowych. Wiele z nich w swym składzie zawiera odpowied-

nie substancje konserwujące, z taniną włącznie. Jak mówi nasz 

ekspert, warto też zwrócić uwagę na to, czy w składzie lakieru 

znajduje się denaturat, pozwalający dodatkowo osuszyć malowa-

ną powierzchnię.

Najczęstsze błędy

Jak wskazuje nasz rozmówca, przy konserwacji metalu łatwo o 

pomyłki, których efekty mogą być dla zabytków bardzo dotkliwe. 

Poważne błędy popełnić można już na etapie elektrolizy. Wbrew 

nierzadko spotykanemu twierdzeniu, nie powinno się w jej trakcie 

stosować roztworu soli kuchennej, czyli substancji zawierającej 

niszczycielski dla stali chlor. Podobna uwaga dotyczy kwasu 

szczawiowego, po który nierzadko sięgają domorośli amatorzy 

konserwacji czy zbieracze. – Wytrącająca się w procesie jego 

stosowania zielony barwnik nie jest rzekomą, pierwotną farbą, 

którą pokryto obiekt, ale efektem reakcji chemicznej wywołanej 

oddziaływanie kwasu – kończy archeolog zaznaczając, że wywoła-

ne tym najprostszym z dikarboksylów związkiem skutki wywołać 

mogą konieczność ponownej elektrolizy, tym razem prowadzonej 

zgodnie z prawidłami sztuki.

W przypadku obiektów większych gabarytów, na przykład po-

jazdów warto zadbać przede 

wszystkim o to, by kolejnymi 

warstwami lakierniczymi nie 

pokrywać miejsc, gdzie koro-

zji nie udało się usunąć. – To 

częsty błąd pojawiający się 

przede wszystkim tam, gdzie 

stalowe konstrukcje narażo-

ne są na stałe oddziaływanie 

czynników atmosferycznych. 

Trzeba podkreślić, że pokrycie 

ognisk korozji farbą nie tylko 

nie rozwiązuje problemu de-

gradacji stali, ale jeszcze go 

powiększa – mówi Dominiak. Wskazuje, że efekty takiego, nie-

właściwego postępowania dostrzegalne są bardzo często wtedy, 

gdy ratunku dla stali już nie ma. – Znam przypadki, w których tzw. 

bombaże, czyli wywołane ulatnianiem powstających w trakcie 

podwarstwowej korozji gazów, złuszczenia albo bąble pojawiały 

się dopiero po roku czy dwóch od malowania. Okazywało się, że 

ingerencja rdzy była tak znaczna, iż w arkuszach stali powstawa-

ły otwory na wylot – komentuje. To z resztą nie tylko problem 

zabytków, ale także niewłaściwie zabezpieczanych przed korozją, 

współczesnych samochodów.

Podsumowując, konserwacja zabytków stalowych wymaga nie 

tylko odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim dokładności 

oraz cierpliwości. W takim przypadku, co potwierdza nasz roz-

mówca, ewidentnym wrogiem staje się pośpiech. Warto także 

zapamiętać, że wskazane wyżej metody zabezpieczenia stopu 

można bez problemu ze sobą łączyć, co przynieść może jeszcze 

bardziej pozytywny efekt.

Efekt nakładania kolejnych warstw farby bez właściwego zabezpie-
czenia powierzchni stalowej przed rdzą. 

Lufy osiemnastowiecznych armat zabezpieczone przy użyciu korta-
niny, zachowane w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 

Brak konserwacji lub jej niewłaściwe przeprowadzenie skutkować 
może nieodwracalnymi skutkami nawet dla pierwotnie najsolidniej 
wykonanych arkuszy stalowych.

Odpowiednio wyczyszczony oraz 
zakonserwowany przez nałoże-
nie warstwy ochronnej oleju nóż 
szturmowy z czasów I wojny świa-
towej. Właściwie przeprowadzona 
konserwacja zabytku stalowego 
pozwala na zachowanie jego nie-
mal pierwotnej prezencji (zbiory 
prywatne).
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Na froncie wschodnim II wojny świato-
wej spotkać ich można było wiele, dziś 
stanowią ewidentny rarytas. Radzieckie 
wyrzutnie rakietowe BM-13, popularnie 
zwane „Katiuszami” to jedne z najbardziej 
charakterystycznych wozów bojowych XX 
w. W Poznaniu takiej maszynie przywróco-
no pierwotny blask, problem w tym, że o 
niej samej, jak i wcześniejszych naprawach 
wiadomo niewiele.

Historia szesnastoprowadnicowej „Katiu-

szy” BM-13, czyli wyrzutni rakietowej ka-

libru 132 mm na podwoziu samochodu 

ciężarowego produkcji amerykańskiej, 

Studebaker US-6, która dziś stanowią 

jedną z perełek kolekcji Muzeum Uzbro-

jenia w Poznaniu (oddział Wielkopolskie-

go Muzeum Walk Niepodległościowych) 

sięga co najmniej przedostatniego roku 

wojny. – W zasadzie wiemy o niej nie-

wiele, poza tym, że najprawdopodobniej 

w kwietniu 1964 r., jako pojazd tzw. V 

kategorii, czyli mówiąc wprost: złom po-

ligonowy, skreślona została z wojskowej 

ewidencji. W roku kolejnym można było 

ją już oglądać jako obiekt muzealny na 

poznańskiej Cytadeli – opowiada kierow-

nik placówki, Arkadiusz Maciejewski. To, 

kiedy i gdzie została skompletowana, po-

zostaje tajemnicą, ciekawostkę stanowi 

jednak fakt, że jako najprawdopodobniej 

jedyna w Polsce prezentuje odmianę 

typowo wojenną, o czym, co z dumą 

podkreśla nasz rozmówca, świadczy cha-

rakterystyczna podstawa pod celownik 

moździerzowy (w wariantach produko-

wanych po roku 1945 stosowano inny 

rodzaj, zapożyczony z dział przeciwpan-

cernych 76,2 mm ZiS-3). Znany jest także 

numer podwozia, czyli dostarczonej do 

ZSRR w ramach umowy pożyczki-dzier-

żawy (lend-lease act), ciężarówki Stude-

baker US-6 – 85773. Sama wyrzutnia, z 

której odpalano śmiercionośne rakiety, 

wyprodukowana została w 1944 r. i opa-

trzona numerem 858. – Niestety innych 

danych na temat na przykład służby tego 

egzemplarza czy jakiejkolwiek jego prze-

szłości nie posiadamy – kwituje kierownik 

poznańskiego Muzeum Uzbrojenia. Jed-

no jest pewne, pojazd to unikat również 

dlatego, że etatowo „Katiusze” trafiły do 

Polski dopiero w 1949 i w przeważającej 

części reprezentowały wersje osadzone 

na radzieckich ciężarówkach produkcji 

powojennej, przede wszystkim ZiS i ZiŁ.

Nie mniej tajemnicza jak sama historia 

wozu jest jego renowacja, która odby-

wała się częściami przez półtora dekady. 

– Pojazd trafił na Cytadelę cały, ale w 

bardzo słabym stanie. Znaczna część 

poszycia kabiny niszczona była przez ko-

rozję. Do tego sprawy nie ułatwiał fakt, 

że wyrzutnia była i niestety nadal jest 

eksponowana na wystawie plenerowej, 

a więc codziennie narażona na oddzia-

ływanie czynników atmosferycznych 

– mówi Maciejewski. W końcu, po ponad 

30 latach od przekazania w ręce muzeal-

ników, zapadła decyzja o jej gruntownym 

odnowieniu. 

W 2000 r. do pracy przystąpili pracownicy 

przedsiębiorstwa Wuzetmot w Poznaniu. 

Skupiono się przede wszystkim na pra-

cach blacharskich; z powodu braku ory-

ginalnych części zamiennych, na przykład 

drzwi, naruszone zębem czasu elementy 

dorabiano na wzór. Całość pomalowano 

dobierając zbliżony do jednego z licz-

nych odcieni oryginalnego, używanego 

standardowo w Armii Czerwonej koloru 

zielonego 4BO, typowy lakier stosowany 

Poznańska „Kaśka” z tajemnicą
dr Łukasz Gładysiak
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w Wojsku Polskim. Problem w tym, że w 

tamtym czasie albo dokładnej dokumen-

tacji naprawy nie prowadzono, albo nie 

przekazano jej muzeum.

Kolejne przedsięwzięcie, które ożywić 

miało popularną „Kaśkę” rozpoczęło 

się wiosną 2013 r. Tym razem chodziło 

przede wszystkim o przywrócenie ma-

szynie właściwości jezdnych. Urucho-

mienie zachowanego, co muzealników 

ewidentnie zaskoczyło, niemal w stu 

procentach oryginalnego silnika Herkules 

JXD, nie sprawiło olbrzymich trudności, 

choć jednostkę trzeba było rozebrać do 

niemal najmniejszej śruby. – Zauważyli-

śmy, że najprawdopodobniej w 2000 r. 

całość uzupełniła chłodnica samochodu 

marki Star, my wzbogaciliśmy tę kom-

binację o gaźnik od popularnego Żuka. 

Wymieniona została także w całości 

instalacja elektryczna oraz układ paliwo-

wy, przywrócono sprawność hamulców 

– wylicza kierownik muzeum na Cytadeli. 

Efekt wysiłku mechaników, muzealników 

i pasjonatów podziwiać można było po 

raz pierwszy w czasie III Pancernych Spo-

tkań zorganizowanych przez placówkę 

na początku października 2013 r. O wła-

ściwą oprawę dynamicznej prezentacji 

zabytkowego zestawu zadbali członko-

wie Stowarzyszenia Poznańska Grupa 

Rekonstrukcji „Warta”, którzy specjalnie 

z tej okazji wcielili się w obsługę wyrzut-

ni, czyli żołnierzy 1. Dywizjonu Artylerii 

Rakietowej – jednostki Armii Czerwonej, 

przyporządkowanej w 1945 r. sztabowi I 

Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. 

Zdecydowanie szersza, po kilkunasto-

tysięczna rzesza widzów miała okazję 

podziwiać „Katiuszę” w ruchu w lutym 

bieżącego roku, tuż przed inscenizacją 

historyczną „Bitwa o Poznań”. Wraz 

z egzemplarzami BM-13 oraz BM-14 

na podwoziach samochodów ZiS-151, 

sprowadzonymi specjalnie z tej okazji do 

Poznania z Muzeum Wojsk Lądowych w 

Bydgoszczy oraz Muzeum Ziemi Wałec-

kiej w Wałczu, stała się też ozdobą tego-

rocznej Nocy Muzeów na Cytadeli.

To jedyny pojazd tego rodzaju w Polsce, 

który przemieszcza się samodzielnie 

przy zastosowaniu oryginalnej jednostki 

napędowej. Jak nas poinformowano, 

w najbliższej przyszłości wyrzutnia 

wzbogacona zostanie o kilka zestawów 

oznaczeń taktycznych mocowanych za 

pomocą magnesów. W ten sposób bę-

dzie ją można prezentować w różnych 

kontekstach historycznych.

Wyrzutnie rakietowe BM-13 zadebiuto-

wały w boju w drugiej połowie lipca 1941 

r., podczas walk w rejonie Smoleńska. 

Rosjanie, nawiązując do popularnej wów-

czas piosenki, zaczęli nazywać je „Katiu-

szami”, ich przeciwnicy natomiast, ze 

względu na charakterystyczny, złowiesz-

czy odgłos, jaki wydawały opuszczające 

prowadnice rakiety – „Organami Stalina”. 

Osadzone na rozmaitego pochodzenia 

podwoziach samochodów ciężarowych, 

w Armii Czerwonej wykorzystywane były 

na szczeblu dywizjonów, brygad i dywizji. 

Te ostatnie, w ciągu niespełna 12 s mo-

gły oddać salwę z wykorzystaniem 3456 

pocisków. Formacje te wykorzystywano 

najczęściej na newralgicznych odcinkach 

frontu oraz w ramach większych zgrupo-

wań noszących status uderzeniowych. 

W chwili zakończenia II wojny światowej 

wojska radzieckie dysponowały ponad 

2,5 tys. egzemplarzy wyrzutni BM-13. 

Wersjami rozwojowymi tego wariantu 

stały się wprowadzone na służbę w 

latach pięćdziesiątych wersje 140 mm 

BM-14 oraz, dekadę później – BM-21 

Grad (122 mm). W czasach współcze-

snych, za następcę „Katiuszy” w Siłach 

Zbrojnych Federacji Rosyjskiej uchodzi 

zestaw gąsienicowy TOS-1 „Buratino” 

oparty o podwozie czołgu T-72.

Wyrzutnia BM-13 na podwoziu 
Studebaker US-6 

– dane taktyczno-techniczne:

Wymiary podwozia
Długość 6325 mm
Szerokość 2230 mm
Wysokość 2240 mm
Prześwit 248 mm

Masa podwozia 4875 kg
Moc silnika 95 KM
Zapas paliwa 150 l
Średnie zużycie paliwa 38 l/100 km
Prędkość maksymalna 70 km/h

Wyrzutnia BM-13
Kaliber rakiety 132 mm
Masa rakiety 42,5 kg
Donośność maksymalna 8,5 km
Czas oddania salwy 10-12 s
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Jako jeden z nielicznych teamów na świecie, bierzemy 
udział w regatach napędzanych energią fotowoltaiczną, 
od początku istnienia tych regat w Europie.  Pierwsze 
regaty ukończyliśmy na dziesiątym miejscu. Eliminacja 
błędów oraz ciągła modernizacja naszych łódek, dawała 
nam coraz lepszy wynik w następnych zawodach. Podczas 
regat w 2008 roku wychodziliśmy na podium cztery razy, 
co dało nam drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i 
jako pierwsi przełamaliśmy dominację Holendrów.
Na co dzień, każdy członek teamu zajmuje się projek-

towaniem oraz budową jachtów, co powoduje, że na 

bieżąco mamy styczność z nowatorskimi rozwiązania-

mi zarówno w konstrukcji, jak i technologii. Dzięki do-

kładnemu projektowaniu konstrukcji, nasza łódka jest 

najlżejszą z całej stawki i jest zawsze nominowana do 

nagrody za nowatorskie rozwiązania projektowe.

DONG Solar Challenge,  to regaty łodzi napędzanych 

energią elektryczną ze słońca, które od 2012 mają 

rangę mistrzostw świata. 

Do rywalizacji w trzech grupach przystępują teamy z 

całego świata, aby pokonać 250 km tylko dzięki energii 

słońca. W poprzedniej edycji udział wzięło 56 jednostek 

dopuszczonych do startu po bardzo skrupulatnej kon-

troli. Podczas całych zawodów nie można doładowywać 

baterii ani wykonywać znacznych zmian, napraw. Powo-

duje to, że samo dostanie się do regat i ich ukończenie 

jest dużym sukcesem. Teamy liczące się w rywalizacji 

są sponsorowane przez znaczące uniwersytety oraz 

firmy przemysłu energetycznego, aby profesjonalnie 

przygotować się do rywalizacji. FSC to regaty o na 

większym stopniu trudności oraz prestiżu o wymiarze 

ogólnoświatowym. Termin regat lipiec 2014 .

Projekt  solar 2014
Wiele osób pyta nas dla czego ścigamy się w tak nie-

typowej jak na Polskę, klasie regatowej. Odpowiedź dla 

nas jest bardzo prosta, ponieważ, udaje nam się łączyć 

naszą pracę zawodową - projektowanie jachtów, nowa-

torskie rozwiązania inżynieryjne i ekologię w jednym 

projekcie. W regatach nie ma nagród poza satysfakcją, 

więc jest to też projekt, który ma być samowystarczal-

ny, bez aspektu komercyjnego.

Mistrzostwa Świata odbywają się co dwa lata, co po-

woduje, że aby walczyć o czołowe miejsca w regatach, 

trzeba zaprojektować i zbudować od podstaw całą 

jednostkę. Postęp technologiczny głównie w akumula-

torach, panelach fotowoltaicznych i elektronice jest tak 

duży, że po dwóch latach łódka może pływać średnio 

20% szybciej od poprzedniej wersji. 

Etap projektowania
Projektowanie zaczynam tak naprawdę zaraz po ostat-

nich regatach, spisując wszystkie problemy, pomysły i 

rozwiązania u konkurencji ,jakie trzeba przeanalizować 

w nowej jednostce. Latem 2013 roku zostały opubli-

kowane nowe przepisy regat oraz całkowicie nowa 

trasa, konkurencje.  Wszystkie te dane są podstawą do 

wykonania projektu koncepcyjnego nowej jednostki. 

Główną modyfikacją w porównaniu do poprzednich lat, 

jest podział odcinków codziennych na dwa,  z czego 

końcówka to około 5 km. Powoduje to, że pierwszą 

część dnia będziemy płynąć z prędkością 4-5 m/s, a 

końcówkę z prędkością 6,5 m/s, co znacząco wpływa 

na kształt kadłuba oraz układ napędowy. Tak różne 

prędkości powodują konieczność zastosowania dwóch, 

różnych śrub napędowych, aby maksymalnie wykorzy-

stać energię ze słońca. 

Po zaprojektowaniu układu napędowego oraz elektro-

niki, przystępujemy do projektowania  kadłuba tak, aby 

zminimalizować opór i znaleźć prawidłowe zrównowa-

żenie dla różnych prędkości. Etap ten realizujemy przy 

wsparciu Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, 

zarówno pod względem obliczeń numerycznych, jak i 

weryfikacji obliczeń na basenie modelowym. 

Budowa   jednostki
Aby zminimalizować opór jednostki, konieczne jest 

uzyskanie jak najmniejszej masy wszystkich elemen-

tów, które są zainstalowane. Przepisy nakazują nam 

zastosowanie określonych paneli, maksymalnej masy 

Cree Yacht Solar Team
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Przygotowa-
nia do infuzji 

kadłuba - ukła-
danie folii

akumulatorów. Cała reszta osprzętu musi spełniać 

wymogi odnośnie wytrzymałości, bezpieczeństwa i 

funkcjonalności podczas regat. Dlatego głównym ma-

teriałem jaki stosujemy do budowy kadłuba jest włóko 

węglowe, wykonane w technologii próżniowej - infuzji.

Wszystkie prace zaczynam od budowy kopyt zarówno 

dla kadłuba, pędnika, jak i mniejszych elementów, z któ-

rych następnie ściągamy formy produkcyjne. 

Główna forma kadłuba jest wykonywana ręcznie, fre-

zowane wręgi są obite listwami z MDF, pokryte cienką 

warstwą laminatu oraz szpachlówką formierską Sea 

Line. Taka technologia umożliwia nam szybkie i tanie 

wykonanie kopyta z wystarczającą dokładnością. Aby 

zminimalizować pracę nad wykończeniem formy, ko-

pyto lakierowane jest poliuretanem i wygrzane w celu 

uzyskania wymaganej twardości powłoki lakierniczej. 

Tak przygotowane kopyto jest bazą do ściągnięcia for-

my kadłuba bez konieczności szlifowania i polerowania 

jej przed wykonaniem pierwszego wyrobu. 

 

Konstrukcja kadłuba 
Główny materiał konstrukcyjny kadłuba i mniejszych 

elementów, to zbrojenie z carbonu o gramaturze 

150-200g/m2 oraz pianki przekładkowej PE 4mm.  

Konstrukcja przekładkowa na takich materiałach daje 

nam wystarczającą sztywność oraz wytrzymałość na 

punktowe obciążenia. Miejsca takie, jak mocowanie 

pędnika, bocznych pływaków i paneli są wzmacniane 

dodatkowymi warstwami o grubości i kierunku włókien 

dopasowanym do naprężeń, jakie występują w kon-

strukcji. Skrupulatne projektowanie i budowa powodu-

je, że nasza jednostka jest zawsze najlżejsza na świecie, 

przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych. 

Masa najnowszego kadłuba,  z wszystkimi elementami 

kompozytowymi,  to zaledwie 12kg.

Technologia wykonania jaką stosujemy, to głównie in-

fuzja gdyż daje ona możliwość precyzyjnego ułożenia 

wszystkich materiałów i wykonania konstrukcji w jed-

nym procesie laminowania, ze wszystkimi wzmocnie-

niami lokalnymi kadłuba.

Jednym z trudniejszych elementów do wykonania jest 

kolumna pędnika,  która musi być smukła ze względów 

oporowych i wytrzymała, gdyż przenosi napór ze śruby 

i jest mocno narażona na kontakt z przeszkodami, taki-

mi jak mielizny, pływające drewno. Jest ich dość sporo 

w kanałach Holenderskich. 

Element ten jako jedyny wykonywany jest w technologii 

pre pregów - zbrojenia wstępnie przesyconego żywicą, 

Kadłub z 
ułożonym 

zbrojeniem 
zewnętrznym 
i przekładką z 

pianki
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który normalnie przetrzymuje się w zamrażarce, aby 

żywica się nie utwardziła. Materiał ten układany jest na 

stalowych formach pędnika, zamykany w worku w celu 

wytworzenia próżni i następnie umieszczany  w piecu, 

gdzie panuje temperatura 120’C. Wygrzewanie w takiej 

temperaturze powoduje, że uzyskujemy kompozyt 

o bardzo dużej sztywności i wytrzymałości  w ciągu 

zaledwie dwóch godzin. Jest to technologia stosowana 

w formule I, jachtach Pucharu Ameryki i daje ona naj-

lepszy stosunek masy do wytrzymałości.

Badania modelowe.
Przed wyposażaniem jednostki w docelową elektro-

nikę, kadłub poddajemy badaniom modelowym, aby 

ostatecznie zweryfikować projekt. Jest to ostatni etap, 

w którym wprowadzamy  modyfikację w wyposażeniu 

kadłuba i rozłożenie wszystkiego tak, aby uzyskać jak 

najlepszy efekt w czasie regat. 

  

Badania modelowe w Centrum Techniki Okrętowej
Regaty
Ostateczne sprawdzenie dwóch lat projektowania i bu-

dowy jednostki, następuje tak naprawdę na regatach. 

Tylko tam,  w warunkach rzeczywistych i przy udziale 

konkurencji, okazuje się czy projekt jest poprawnie 

zrealizowany. 

Dane dotyczące regat
Solar 2014, dane techniczne
Prędkość maksymalna  7m/s
Moc silnika 2400 W
Moc panel  920 W
Masa łódki ze sternikiem 183 kg.
Napęd - dwie śruby ciągnące
Masa kadłuba 12kg 
Konstrukcja carbon - sandwich, epoxyd

Wyniki Teamu 
 II miejsce w regatach Frsian Solar Challenge  2008
 Nominacja do nagrody innowacje w regatach Frsian 

Solar Challenge  2008
 VI miejsce w regatach Frsian Solar Challenge  2010
 III miejsce w regatach w Brandenburgii 2011
 Główna nagroda za design łódki w Brandenburgii 2011
 III miejsce w regatach Frsian Solar Challenge - Mistrzo-

stwa Świata  2012
 Główna nagroda za innowacje Frsian Solar Challenge 

- Mistrzostwa Świata  2012
 III miejsce w regatach w Brandenburgii 2
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Najnowszy samolot pasażerski Boeing B-787 Dreamliner 

(rys.7) jest nowoczesną konstrukcją wykonaną z lekkich ma-

teriałów kompozytowych i specjalnych, które oprócz dobrych 

właściwości mechanicznych zapewniają obniżony poziom hała-

su [26]. Materiały kompozytowe stanowią w ujęciu masowym 

aż 50%, co daje 80% udział objętościowy całego samolotu. 

Pozostałe materiały, z których jest wykonany ten samolot to: 

stopy aluminium (20%), stopy tytanu (15%), stal (10%) i inne 

materiały (5%). Z kompozytów wykonane są skrzydła, ogon i 

kadłub [26].

 Rys. 7. Samolot pasażerski Boeing B-787 Dreamliner [27].

Obniżenie masy samolotu umożliwia  zwiększenie zasięgu, 

możliwość zabrania większej ilości pasażerów i ładunku, uzy-

skanie lepszej manewrowości samolotu oraz  mniejsze zużycie 

paliwa. Ponadto w konstrukcji samolotu Boeing B-787 Dream-

liner zastosowano elementy typu sandwich. Jest to materiał 

złożony z dwóch cienkich polimerowych warstw połączonych 

grubszym rdzeniem o strukturze plastra miodu. Taka budowa 

zapewnia wysoką sztywność materiału. Ponadto użycie tego 

materiału zapewnia dużą wytrzymałość elementów na uderze-

nia, zmniejszenie kosztów eksploatacji, łatwiejszą produkcję 

skomplikowanych kształtów, minimalizację liczby elementów, 

a w konsekwencji zmniejszenie czasu montażu. Występują 

jednak trudności w produkcji masowej Dreamlinera, które 

wynikają z braku odpowiednich urządzeń i skomplikowanej or-

ganizacji procesu produkcyjnego tak dużych elementów [28].

Amerykański śmigłowiec AH-64A „Apache” jest interesują-

cym przykładem wykorzystania kompozytów polimerowych 

w lotnictwie wojskowym. Kadłub śmigłowca wykonany jest z 

kompozytów, a ponadto wiele elementów jak kabina, fotele 

załogi, zbiorniki paliwa, obudowy urządzeń elektronicznych, 

obudowy silników, osłony układów przekazywania mocy wyko-

nane są  z materiałów polimerowych wzmacnianych włóknami 

Kevlaru [29]. Dodatkową zaletą tych materiałów kompozyto-

wych jest odporność na ostrzał z broni małokalibrowej. Po 

wzmocnieniu kompozytu Kevlarem oraz dodatkowo włóknami 

boru uzyskano materiał odporny na pociski przeciwpancerne 

i odłamkowo-burzące kalibru 23 mm. Ze względu na tą wła-

ściwość wykonano z tego materiału płyty wzmacniające dolną 

część kadłuba, kabinę załogi i osłonę ściany dzielącej przednią 

i tylnią część kabiny. 

W samolocie bojowym Eurofighter 2000 osłonę radaru i uste-

rzenie wykonano z kompozytu na osnowie żywicy epoksydo-

wej wzmocnionej włóknem szklanym. Statecznik kierunkowy 

tego samolotu posiada rdzeń o strukturze plastra miodu z 

poliamidu aromatycznego. Łopaty wirnika wykonane są z po-

limeru wzmacnianego tkaniną z włókien węglowych. Trwałość 

zmęczeniowa takich łopat jest czterokrotnie większa od ob-

serwowanej dla łopat wykonanych ze stopów  metali i osiąga 

20 000 godzin lotu [29].

Przemysł lotniczy pracuje nad ciągłym obniżaniem wagi oraz 

poprawą ekonomii lotu przy jednoczesnym zachowaniu moż-

liwości sprawnego manewrowania samolotem. Linie American 

Airlines [30], mające do dyspozycji flotę ok. 600 statków 

powietrznych mogłyby oszczędzić do 40 000 litrów paliwa 

rocznie obniżając wagę samolotu jedynie o 0,5 kg! 

Jednym z najnowszych materiałów zastosowanych w samo-

locie Boeing 787 jest HexMC – specjalny kompozyt na osno-

wie żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem węglowym, 

przeznaczony do formowania tłocznego. Kilkaset elementów 

samolotu takich jak: ramy okien, uchwyty, złączki, zaciski i pod-

kładki charakteryzujące się dobrą wytrzymałością i sztywno-

ścią, łatwością w formowaniu oraz, co najważniejsze, lekkością 

są wykonane z tego materiału [31].

Obniżanie wagi pojazdu może dotyczyć elementów pozornie 

nieistotnych i na przykład firma  SABIC opracowała materiał do 

produkcji uchwytów tac na żywność – SABIC Innovative Pla-

stics Ultem®, który jest kompozytem na osnowie z żywicy po-

lieteroimidowej (PEI) wzmacnianej włóknem węglowym (rys.8). 

Wagowa procentowa zawartość włókien węglowych w tym 

kompozycie wynosi od 30-40%. W przypadku wspomnianych 

American Airlines (600 samolotów po średnio 200 miejsc w 

każdym) redukcja wagi samolotu uzyskana dzięki wymienieniu 

uchwytów tac pozwala na obniżenie rocznego zużycia paliwa 

floty samolotów prawie o 1.89 mln litrów [30].

Rys. 8. Uchwyt samolotowej tacy na żywność wykonanej 

z kompozytu na osnowie żywicy polieteroimidowej (PEI) 

wzmacnianej włóknem węglowym [32].

Zastosowania polimerów i kompozytów 
polimerowych w środkach transportu.

Zastosowania w przemyśle lotniczym i okrętowym cz. II Anna G. Dmitruk, Jacek W. Kaczmar
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Patria Aerostructures Oy (Patria) [33] jest fińską firmą i wiodą-

cym dostawcą elementów do samolotów Airbus. Prowadzone 

przez Patrię projekty obejmują np.: wytwarzanie spojlerów 

skrzydła do Airbusa A380 i kadłuba helikoptera NH90. Spojlery 

skrzydeł samolotu A380 składają się z 16 części rozmieszczo-

nych w dwóch grupach po 8 na każdym skrzydle, wykonanych 

z materiału o strukturze typu sandwich wzmocnionej włókna-

mi węglowymi T700. 

Indyjskie laboratorium CSIR-NAL jest w trakcie opracowywania 

projektu małego, posiadającego jedynie 14 miejsc, cywilnego 

samolotu o nazwie SARAS (rys.9). Skrzydła oraz usterzenie 

ogonowe tego samolotu są wykonane z kompozytu węglowo-

epoksydowego. Poszycie samolotu połączone z dźwigarami, 

żebrami oraz podłużnicami jest poddawane obróbce w au-

toklawie przy temperaturze 175°C i pod ciśnieniem 7 barów. 

Głównym celem projektu była oczywiście redukcja kosztów i 

wagi samolotu, co zostało osiągnięte. Porównanie mas ele-

mentów tego samolotu wykonanych ze stopów aluminium i 

kompozytów polimerowych przedstawiono w Tabeli 1.

 

Tabela 1. Porównanie części poszycia samolotu SARAS w 

dwóch wersjach materiałowych: ze stopów aluminium  i kom-

pozytów polimerowych [34].

W porównaniu do tego samego elementu wykonanego w ca-

łości ze stopu aluminium spadek masy w wersji kompozytowej 

sięga 25%. Połączenie części przed sieciowaniem w autoklawie 

pozwala na skuteczne zastąpienie wielu elementów jednym, 

co wpływa na obniżenie kosztów produkcji, skrócenie czasu 

wytwarzania oraz ułatwienie operacji montażu [34].

 

Rys. 9. Samolot pasażerski SARAS [35].

Firma Victrex Europa GmbH [36] oferuje szeroki wybór ma-

teriałów kompozytowych do zastosowań lotniczych, które 

docelowo mają być alternatywą dla tradycyjnie stosowanych 

stopów metali. Victrex® jest jednym z polieteroeteroketonów 

(PEEK) liniowych, aromatycznych, częściowo krystalicznych po-

limerów. W zestawieniu z metalami ten zaawansowany materiał 

charakteryzuje się niższą gęstością oraz większą wytrzymało-

ścią specyficzną, przy jednoczesnej wysokiej odporności ciepl-

nej (temperatura topnienia 343°C), korozyjnej, chemicznej a 

także mechanicznej (zużycie i ścieranie). Jako wzmocnienie w 

tych kompozytach stosowane są: cięte włókna szklane, cięte 

włókna węglowe oraz specjalne wysoko wytrzymałe włókna 

węglowe. Dotychczas Victrex® był stosowany do produkcji po-

kryw kół  w podwoziach samolotów Boeing 777, 787 Dreamli-

ner oraz klamek w najnowszej generacji samolotów Airbus.

Obecnie coraz szerzej stosowane są w przemyśle lotniczo-

zbrojeniowym, zwiadowcze samoloty bezzałogowe. Samoloty 

te powinny być jak najlżejsze, aby po jednym zatankowaniu 

paliwa mogły jak najdłużej utrzymać się w powietrzu. Bazujący 

na wcześniejszych projektach (Global Hawk UAV=Unmanned 

Aerial Vehicle) Triton (rys.10) odbył w dniu 22.05.2013 swój 

pierwszy samodzielny, 1,5-godzinny lot kontrolowany przez 

US Navy oraz firmę Northrop Grumman. Docelowo bezzało-

gowy samolot Triton ma być zdolny do lotu bez przerwy przez 

24 godziny na wysokości ponad 16 km, przelatując 18 500 

km bez dodatkowego tankowania. Samolot jest wyposażony 

w odpowiednie czujniki, które umożliwiają stały kontakt z kon-

trolerami lotu, przesyłanie obrazów i danych wywiadowczych. 

Skrzydła bezzałogowego samolotu Triton, które skonstruowa-

ła i wykonała firma Triumph Aerostructures zostały wykonane 

z  żywic epoksydowych wzmacnianych włóknami węglowymi  

oraz wysokomodułowych taśm jednokierunkowych [37]. 

Rys. 10. Samolot bezzałogowy Triton [38].

ZASTOSOWANIA POLIMERÓW I KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH 
W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM.
Materiały kompozytowe są coraz częściej stosowane są w 

przemyśle okrętowym i problematyka obniżania masy łodzi, 

statków i okrętów ma podobne znaczenie jak odporność na 

działanie  wody morskiej  i korozję. 

Łódź motorowa Revolver 42 [39] to efekt współpracy firmy Mi-

chael Peters Yacht Design i mediolańskiego studio o nazwie H30 

(rys. 11).  Łódź motorowa Revolver 42 wytwarzana jest w opar-

ciu o techniką infuzji żywicami wspomagana próżnią (VARTM = 

Vacuum Assisted Resin Transfer Molding). Łódź ta ma długość 

12.6 m, szerokość 3.4 m i masę 7 500 kg i jest w stanie osiągać 

prędkość maksymalną do 68 węzłów. Główny kadłub i pokład 

wykonane są z żywicy winyloestrowej (VE) Crystic®  i rdzenia z 

pianki Corecell™ wzmocnionego włóknem węglowym. 

Rys. 11. Łódź motorowa Revolver 42 [40].
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W Indiach powstała turystyczna łódź mieszkalna typu „house-

boat” zbudowana z kompozytu polimerowego, o długości 27 

m i szerokości 4.5 m, wzorowana na łodziach do transportu 

ryżu (rys.12). W projekcie tym pozostawiono niezmienny od 

40 lat kształt, ale w całości zmodernizowano strukturę ma-

teriałową. Ciężkie drewniane i stalowe elementy zostały wy-

eliminowane i zastąpione głównie tworzywami polimerowymi 

wzmocnionymi włóknem szklanym (GRP). Zabiegi te pozwoliły 

na obniżenie kosztów produkcji o 20%, natomiast czasu pro-

dukcji aż o 70-75%. Elementy omawianej łodzi wykonane z 

kompozytów to: dwie ściany boczne z otworami okiennymi, 

moduł wewnętrznego sufitu, kadłub oraz dach w stylu dachu 

pagody [41].

Rys. 12. Łódź mieszkalna w Kerali (region Indii) [42].

Hiszpańska stocznia Astilleros Santa Pola S.L. we współpracy z 

Aimplas - Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Walencji za-

stosowała na kadłuby łodzi materiał kompozytowy formowany 

przy użyciu techniki infuzji żywicami wspomaganej próżnią, wy-

konany z żywicy fenolowej z warstwami szklanych włókien typu 

S wymieszanych z włóknami aramidowymi [43]. To połączenie 

zapewnia doskonałe właściwości anty-balistyczne, a ponadto 

materiał cechuje dobra odporność korozyjna na działanie 

wody morskiej i promienie UV. Zastosowanie takiego materiału 

i technologii przewiduje się w wytwarzaniu łodzi patrolowych z 

wysokimi wymogami bezpieczeństwa. 

W związku z rosnącymi restrykcjami związanymi z regulacją 

utylizacji odpadów, z jakimi musi się zmierzyć przemysł okrę-

towy, producenci poszukują alternatywnych rozwiązań mate-

riałowych. Używanymi dotychczas osnowami dla kompozytów 

stosowanych w budowie łodzi były żywice: poliestrowa lub epok-

sydowa – wzmacniane włóknem lnianym, węglowym lub szkla-

nym. Firma NavEcoMat [44] osiągnęła zupełnie nowy poziom w 

rozwoju przyjaznych dla środowiska kompozytów złożonych w 

pełni z biomateriałów: osnowa z polilaktydu (PLA) wzmocniona  

przez włókna lniane. Wyrobem wykonanym w całości z tego 

materiału jest kanu Naskapi.  Jego właściwości mechaniczne są 

porównywalne do tych, jakie można uzyskać przy wzmocnieniu 

osnów polimerowych włóknem szklanym lub węglowym, zaś 

jego budowa jest w 100% oparta na surowcach naturalnych.

Firmy Kairos i Ifremer (Francja) połączyły swoje siły próbując 

sklasyfikować jak najwięcej biopolimerów i biokompozytów 

wraz z ich możliwymi zastosowaniami w przemyśle okrętowym. 

Pośród wielu rozważanych wzmocnień kilka zostało poddane 

testom odporności na działanie agresywnych czynników. Jeden 

z testów polegał na umieszczeniu w morskiej wodzie o tempera-

turze 40°C dwóch łodzi, o takich samych wymiarach, zbudowa-

nych z kompozytu o tej samej osnowie, na ten sam okres czasu. 

Łodzie różniły się tylko wzmocnieniem – jedna była wzmocniona 

włóknem szklanym, druga celulozowym. Wyniki opisanego bada-

nia były porównywalne dla obu łodzi [45].

PODSUMOWANIE.
Zaprezentowane w artykule przykłady zastosowań wskazują 

na dominującą rolę oraz ekspansywny charakter rozwoju 

tworzyw polimerowych i kompozytów na osnowie polimero-

wej w budowie środków transportu naziemnego, lądowego i 

morskiego. Zastosowanie tych materiałów wpływa na obni-

żenie masy środków transportu przy niezawodności i dużej 

wytrzymałości mechanicznej  elementów wykonanych z tych 

materiałów i niskich kosztach wytwarzania. 

Źródło: pismo „Materiały Kompozytowe”
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W pracowni cała masa projektów do zrealizowania, najbliższe 

wolne terminy za 3 miesiące, aerograf nie przestaje malować 

a ja prawie nie śpię. Tak wygląda okres zimowy gdy motocy-

kliści nie jeżdżą a za to dopieszczają swoje motocykle i kaski 

na nowy sezon. Nie miałem w planach brać kolejnych zleceń 

w najbliższym czasie ale to było wyjątkowe. Padła propozycja 

wykonania na kasku projektu przygotowanego dla członka 

naszej kadry narodowej w skokach narciarskich Maćka Kota. 

Zadzwonił do mnie projektant, przyjaciel Macieja, który przy-

gotował grafikę a teraz szukał kogoś, kto profesjonalnie zreali-

zuje jego wizję na kasku skoczka. Długo się nie zastanawiając 

przyjąłem zlecenie. Szkopuł polegał na tym, że było „na wczo-

raj”. Po ustaleniu szczegółów przyszedł czas na jak najszybszą 

realizację projektu tak aby Maciej Kot mógł wystąpić w kasku 

na pierwszych skokach w sezonie 2013.

1. Kask był fabrycznie nowy w kolorze białym. Przygotowując 

go do malowania przeszlifowałem skorupę kasku papierem 3M 

o gradacji 500 używając maszyny oscylacyjnej o skoku 2,5mm. 

Tak dobrany papier i skok dają w rezultacie idealną powierzch-

nię, która znakomicie trzyma farbę a jednocześnie nie widać 

rysy. Pierwsza warstwa koloru białego nałożona została z pale-

ty kolorów Custom Paint. Po przesuszeniu naniosłem logotypy 

firm sponsorskich używając folii ploterowej. Folia zabezpieczy-

ła miejsca, które w dalszych etapach miały pozostać białe. 

2.   Teraz przy użyciu aerografu Iwata HP-CR z dyszą 0,5mm 

miękko bez maskowania naniosłem kolor żółty Custom Paint. 

Dalej kolor ten wykorzystam do umieszczenia na szczycie ka-

sku autografu Maćka Kota. 

Jeśli masz wątpliwości, gazu!
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3. Wycięty ploterem wzór autografu przenoszę na kask przy 

użyciu folii transportowej. Trzeba robić to starannie i delikat-

nie tak aby folia maskująca przywarła do powierzchni równo 

i dokładnie. Dzięki temu dalej malując kolejnymi kolorami nie 

będziemy mieli przepyleń. 

4. No i przyszedł czas na główny kolor kasku, który jedno-

cześnie jest kolorem firmowym głównego sponsora naszego 

skoczka. Mając zabezpieczone logotypy, autograf oraz z boku 

część polskiej flagi, używając pistoletu Iwata W300WB z dyszą 

1,3mm nałożyłem niebieską bazę. 

5. Teraz najtrudniejsza rzecz w tym projekcie, tj. przeniesienie 

licznych napisów na powierzchnię kasku. Miały one stanowić 

tło a jednocześnie główny trzon grafiki. Motto, które wyko-

rzystano w projekcie „If in doubt flat out”  - „jeśli masz wątpli-

wości, gazu” pochodzi od nieżyjącego już kierowcy rajdowego 

Colina McRae.  Można zadać sobie pytanie a co jest trudnego 

w przeniesieniu takich napisów na kask. A trudne jest to, że 

powierzchnia kasku jest obła i uniemożliwia równomierne 

przyklejenie wyciętej folii na całej powierzchni. Stąd też należy 

przenosić takie elementy graficzne częściowo. 

6. Kolor zastosowany do napisów był kilka tonów ciemniejszy 

tego, którym wcześniej pomalowałem kask. 

7. Teraz przy użyciu szablonów i aerografu Iwata Kustom-CH 

tworzę nieregularne plamy imitujące farbę aplikowaną spray-

ami na ścianach. 

8. No i powoli zbliżamy się do ostatnich elementów graficz-

nych ale za to bardzo ważnych jakimi są polska flaga okalająca 

cały kask oraz wcześniej wymienione hasło na tyle kasku. Na 
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O nowy, bezołowiowy pigment w kolorze jasnopoma-

rańczowym NG 415 Bright Orange została wzbogacona 

linia produktów systemu dla samochodów użytkowych 

Permafleet. Produkt charakteryzuje się optymalnym 

kryciem oraz odpowiednią wytrzymałością wymaganą 

dla pojazdów użytkowych. 

Portfolio produktów systemu Permafleet łączy jakość 

z wydajną aplikacją w celu zapewnienia ekonomicznych 

rozwiązań lakierniczych zarówno dla sektora OEM 

(producentów samochodów), jak i dla warsztatów 

lakierniczych. Nowo opracowany pigment NG 415 sta-

nowi doskonałe uzupełnienie oferty dla samochodów 

użytkowych.

Jasnopomarańczowy pigment NG 415 jest dostępny w 

puszkach o pojemności 3,5 litra. Więcej informacji o 

nowym produkcie, jak też Karty Danych Technicznych 

znaleźć można na stronie internetowej www.spieshec-
ker.pl.

tym etapie należy zamaskować górną część już wymalowane-

go kasku a odkryć tę dolną, która wymaga wykończenia. Czar-

na folia ploterowa nadal zabezpiecza nam miejsca, które mają 

pozostać niezamalowane a w konsekwencji białe. 

9. Teraz jeszcze trzeba usunąć taśmy maskujące, które na 

początku naniosłem i dodać kilka drobnych elementów wy-

kończeniowych w postaci obrysówek wokół motta oraz flagi i 

kask możemy lakierować. 

10. Finalnie grafikę pokrywam 9 warstwami lakieru bezbarw-

nego. Oczywiście nie jest to robione w jednym procesie lakier-

niczym. Aplikacja odbywa się 3 krotnie, tj. 3 warstwy lakieru, 

pełne suszenie, matowanie powierzchni papierem o gradacji 

800, oscylacja 2,5mm. Kolejne 3 warstwy i powtórzenie całe-

go procesu, i kolejne 3 warstwy. Na koniec kaska jest polero-

wany na wysoki połysk przy użyciu past polerskich. 

Tak oto powstaje grafika, którą widzicie na kaskach wielu spor-

towców różnych dziedzin od rajdowców, motorowodniaków 

czy jak w tym przypadku skoczków narciarskich. 

Piotr Parczewski

Nowy pigment w portfolio 
marki Spies Hecker

Permafleet NG 415 Bright Orange 
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Aż dwa lata musieliśmy czekać na jedno z najważniejszych tar-

gowych wydarzeń „zaplecza” motoryzacji. Warto było czekać? 

Kto był, ten wie. Kto nie mógł dotrzeć do Poznania niech żałuje 

i już planuje przyjazd w 2016 roku! Dlaczego? TTM zaskoczył 

nie tylko liczbą wystawców, których w Poznaniu było aż 296 z 

14 krajów z całego świata, ale przede wszystkim ilością nowości 

rynkowych, wśród których aż 14 zdobyło prestiżowy tytuł Zło-

tego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich! Czymże 

jednak byłyby targi bez zwiedzających? I tu padł kolejny rekord 

frekwencji – przez cztery targowe dni, ekspozycję w pawilo-

nach i na terenie otwartym zobaczyło 14 701 zwiedzających! 

Targi Techniki Motoryzacyjnej TTM już od wielu lat służą jako 

łącznik pomiędzy firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi, 

a przedstawicielami związanymi z naprawą, diagnostyką i 

kosmetyką pojazdów. To właśnie w Poznaniu w swoisty spo-

sób przedstawiany jest trend rozwoju branży, przedstawiane 

są nowe technologie i urządzenia mające na celu ułatwienie 

i usprawnienie pracy warsztatów, stacji kontroli pojazdów 

czy też myjni samochodowych. Tym bardziej należy docenić 

starania wystawców, którzy w tegorocznej odsłonie Targów 

przedstawili niezwykle ciekawe propozycje produktowe i roz-

wiązania technologiczne. Warto od razu nadmienić, że już od 

drugiego dnia targów na wielu eksponowanych produktach 

pojawiała się znacząca kartka „sprzedane”! Na szczególną uwa-

gę zasługiwały produkty wyróżnione przez eksperckie jury za 

nowoczesność i wysoką jakość nagrodą Złotego Medalu MTP:

CDIF/3 system diagnostyczny 

Axes System sp. z o.o., Gdańsk

Stanowisko testowania pomp i pompowtryskiwaczy STP-4

Centrum Szkolenia Motoryzacji „Autoelektronika Kędzia”, Poznań

Stół testowy VINCI

EMMETEC SRL, Włochy

Zgłaszający F.A. Polska sp. z o.o., Gdynia

Elektroniczny tester ustawienia reflektorów z systemem kamerowym typ 

MLT 3000

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & CO. KG, Niemcy

Zgłaszający: MAHA Polska sp. z o.o., Tarnowskie Góry

TachoDrive 4

MATT R.P. Trączyńscy sp.j. Kościan

ilteQ System

NOIDSS sp. z o.o., Katowice

Program- AUTODATA ONLINE 3

Autodata Limited, Anglia

Zgłaszający : Precyzja -Service, Bydgoszcz

GeoTruck – komputerowy przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i 

osi pojazdu o dmc powyżej 3,5t 

Precyzja –Technik sp. z o.o., Bydgoszcz

Lampy diodowe zespolone tylne serii „HAMBURGER” ( ultra –płaskie)

W91, W92, W93. W 94, W 95

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ”WAŚ” Józef i Leszek Waś sp.j., 

Godzikowice

Zestaw narzędzi do testowania systemów; Denoxtronic 1-0986610800,

Denoxtronic 2- 0986610450, Denoxtronic 3.1-0986610500

Robert Bosch GmbH – Dział Techniki Motoryzacyjnej ( DIVISION AUTO-

MOTIVE AFTERMARKET), Niemcy

Zgłaszający: Robert Bosch sp. z o.o., Warszawa

Linia diagnostyczna CERTUS Race Line EVO2

W.S.O.P. sp. z o.o., Gliwice

Integra Car 7.5.3.mobile

Integra Software sp. z o.o., Koszalin

Integra Webshop 4.0 

Integra Software sp. z o.o., Koszalin

ATMX 6000 – system ruchu o 6 stopniach swobody (platforma Stewarta, 

Hexapod)

ODIUTAUTOMEX Sp. z o.o.. Gdańsk

Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne. Opis nagro-

dzonych produktów dostępny na stronie www.ttm.mtp.pl. 

Siła napędowa motoryzacji 
– Targi Techniki Motoryzacyjnej TTM
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Spróbuj sam
Pod takim motto zaprezentowana została przestrzeń specjalna 

Żywy Warsztat, organizowania przez wydawcę miesięcznika No-

woczesny Warsztat. To tutaj, na powierzchni blisko 300 m.kw. 

wszyscy zwiedzający mogli własnoręcznie wypróbować bądź zo-

baczyć pracę specjalistów na najnowszej generacji urządzeniach. 

Żywy Warsztat zaprezentował 4 w pełni wyposażone stanowiska 

warsztatowe przygotowane do prac blacharskich, diagnostycz-

nych, naprawy ogumienia, a także, po raz pierwszy, naprawy 

skomplikowanych systemów wtryskowych silników Diesla. 

Ucz się, ucz… 
Ile razy zdarzało nam się w życiu słyszeć te słowa powtarzane 

jak mantra? Widocznie dopiero teraz nabierają one większego 

znaczenia. Targowy piątek był bowiem przeznaczony na wizy-

ty szkół profilowanych, a te nie tylko nie zawiodły co wręcz 

zaskoczyły frekwencją! W Poznaniu „zameldowały” się szkoły z 

niemal całego kraju, przywożąc rzeszę młodych adeptów tech-

niki motoryzacyjnych! Tego dnia nie zabrakło też wielu atrakcji 

skierowanych właśnie ku młodzieży szkolnej. Najlepsi uczniowie 

szkół zasadniczych i technikum o profilu mechanicznym walczyli 

o indywidualne nagrody i prestiż dla reprezentowanych szkół 

w XX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej, organi-

zowanym przez Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej oraz 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, a których pomysłodawcami 

są nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku. Tego-

rocznymi laureatami zostali: w kategorii szkół zasadniczych - To-

masz Chylewski z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, 

w kategorii technikum - Jakub Gaworczyk z Zespołu Szkół nr 1 

w Bochni, który dodatkowo otrzymał nagrodę główną konkursu 

- indeks Politechniki Poznańskiej! Obie reprezentowane placówki 

wygrały również tegoroczny Ranking Szkół.

Równolegle odbywały się także III Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Młodych Mechaników, które po raz pierwszy zagościły w Po-

znaniu. Ciekawe, wymagające niezwykłej precyzji pod presją 

czasu zadania wykonywało 20 zespołów szkolnych z blisko 300 

zgłoszonych, które zakwalifikowały się do ścisłego finału. Najlep-

szymi młodymi mechanikami okazali się Krzysztof Lewandowski i 

Łukasz Witczak z Zespołu Szkół Samochodowych z Bydgoszczy. 

Na uczniów, ale również grono pedagogiczne, czekała jeszcze 

jedna atrakcja – przestrzeń specjalna Wzorcowa Szkoła gdzie, 

do dyspozycji wszystkich zainteresowanych nauczaniem bądź 

zdobywaniem wiedzy w szkole samochodowej, oddane zostały 

stanowiska prezentujące najnowsze urządzenia diagnostyczne 

i technodydaktyczne. W pełni wyposażone stanowiska szkole-

niowe, na jakich odbywają się zajęcia praktyczne były doskonałą 

okazją aby zobaczyć jak powinna wyglądać szkoła idealna. Ideą 

przestrzeni organizowanej przez STM oraz MTP jest promocja 

nowoczesnych programów nauczania. Sądząc po zaintereso-

waniu strefą Wzorcowa Szkoła mamy nadzieję, że już wkrótce 

prezentowane w niej urządzenia i stanowiska będą dostępne dla 

uczniów na co dzień. 

Polska ma nowego Mistrza Mechaników!
III Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników dzieliły się na dwa 

etapy – o pierwszym, dla uczniów, mówiliśmy nieco wcześniej. W 

sobotę 29 marca na arenie zmagań stanęli natomiast zawodow-

cy. Z 200 mechaników, którzy wzięli udział w eliminacjach do fi-

nału, do Poznania przyjechało 30 doświadczonych mechaników, 

specjalizujących się między innymi w serwisowaniu samochodów 

ciężarowych. Na zawodowców czekały te same konkurencje, lecz 

tutaj wieloletnia specjalizacja powodowała czasami rezygnację z 

pojedynczych konkurencji, bowiem na przykład nigdy nie regulo-

wali geometrii pojazdu. Z drugiej strony ogromne doświadczenie 

i własne techniki warsztatowe pozwalały im podczas rywalizacji 

zamieniać się w prawdziwe demony prędkości i precyzji. Tego-

roczną edycję z najlepszym wynikiem ukończył Maciej Kubisiak 

zyskując tytuł Mistrza Mechaników! Zawody poprowadził znany 

i ceniony dziennikarz motoryzacyjny, Włodzimierz Zientarski. Na 

kolejną odsłonę zmagań zapraszamy już w przyszłym roku, tym 

razem podczas targów Motor Show 2015.

Co w branży piszczy?
Nowe przepisy, technologie, praktyczne problemy, z którymi w 

codziennej pracy spotykają się mechanicy, diagności czy rów-

nież właściciele warsztatów bądź stacji kontroli pojazdów były 

przedmiotem rozmów podczas licznych konferencji, seminariów 

i spotkań w trakcie Targów TTM. Już po raz 12, firma Best Pro-

ducts przeprowadziła dwudniową konferencję dotyczącą nowo-

czesnych technik warsztatowych. Z kolei na stoisku Polskiej Izby 

Stacji Kontroli Pojazdów porad prawnych udzielał radca prawny, 

Dyrektor Biura PISK, Marcin Barankiewicz poruszając kwestie 

związane z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów, przepro-

wadzaniem badań technicznych, a także wykonywaniem zawodu 

uprawnionego diagnosty. 

O badaniach technicznych w stacjach kontroli pojazdów mogli-

śmy dowiedzieć się więcej w trakcie I Konferencji Technicznej 

organizowanej przez Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 

Politechniki Poznańskiej, skierowanej do uprawnionych diagno-

stów, przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych 

badaniami technicznymi pojazdów. Konferencja poruszyła istot-
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ne zagadnienia w tematyce zmian w prawie o ruchu drogowym, 

warunków technicznych pojazdów oraz zmian w zakresie sposo-

bu przeprowadzania badań technicznych pojazdów. 

TTM Truck – Salon Wielkich Możliwości
Ekspozycja wiodących firm i marek z całego świata to nielada 

gratka dla właścicieli flot, przedstawicieli firm transportowych, 

mechaników, przewoźników i kierowców. Aby sprostać ich 

oczekiwaniom, w ramach znanej już formuły Targów TTM, po 

raz pierwszy przedstawiony został Salon Transportu Drogo-

wego TTM Truck. Tym razem oferta wystawców obejmująca 

m.in. wyposażenie warsztatów oraz stacji diagnostycznych dla 

samochodów ciężarowych była jeszcze bardziej widoczna. Dzięki 

specjalnie oznaczonym stoiskom wystawców z łatwością można 

było odnaleźć najnowsze propozycje produktowe dla pojazdów 

wielkogabarytowych. 

W ramach Salonu Transportu Drogowego TTM Truck odbyły 

się także dwie niezwykle ciekawe konferencje przedstawiające 

najbardziej aktualne zagadnienia branży. Centrum Szkoleniowe 

HERKULES wraz z MTP zorganizowało I Konferencję Profesjona-

listów Branży Serwisowej Pojazdów Użytkowych, podczas której 

mogliśmy dowiedzieć się m.in. o aktualnej sytuacji na rynku na-

praw pojazdów pojazdów użytkowych czy także o podgrzewaniu 

indukcyjnym konstrukcji w trakcie napraw. 

Z kolei Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogo-

wych w Polsce zorganizowało konferencję pt. „Tnij koszty w 

transporcie – optymalizacja zarządzania finansami”. W trakcie 

konferencji poruszono niezwykle istotne dla branży zagadnienia 

jakimi są dbałość o koszty prowadzenia działalności gospodar-

czej i efektywne zarządzanie tymi kosztami. 

Motor Show 2014, czyli spełniona obietnica
Równocześnie z Targami TTM odbywała się największe i jedyne 

w Polsce motoryzacyjne show, tworząc razem Swięto Motory-

zacji. Motor Show postawił przed organizatorami bardzo ciężkie 

zadanie, przekonywali oni bowiem, że poziom wydarzenia będzie 

bardzo wysoki, a dzięki skali a dzięki skali wydarzenia uda się 

usatysfakcjonować zwiedzających z całego kraju. Czy cel został 

osiągnięty? Niech za odpowiedź posłużą liczby: 10 pawilonów 

wystawienniczych oraz teren otwarty, dając łącznie ok. 50 000 

m.kw. ekspozycji, liczniki bramek zatrzymały się na oszałamia-

jącej liczbie 96 013 zwiedzających (zabrakło zatem naprawdę 

niewiele do spodziewanych 100 000), a do tego niezliczona 

ilość dodatkowych atrakcji, jak choćby VIP Day – prezentacja 

polskich premier samochodów użytkowych czy też niecodzien-

ny, ekstremalny przejazd Skodą Yeti oraz Jeepem na specjalnie 

przygotowanych torach offroadowych. Warty zauważenia był 

także zlot Audi Quattro czy custom festiwal, gdzie wyobraźnia 

konstruktorów pojazdów przekraczała wszelkie granice. 

Kobiety w męskim świecie
Targi Motor Show zadbały także, aby żony, partnerki, dziewczyny, 

jednym słowem kobiety, dla których motoryzacja nie jest priory-

tetem, równie miło spędziły czas jak mężczyźni. To właśnie dla 

nich powstało Miasto Kobiet, gdzie mogły podziwiać m.in. me-

tamorfozy prowadzone przez Maję Sablewską oraz Dorotę Gar-

dias, korzystać z porad stylistów, dietetyków oraz wizażystów. 

Wśród wystawców tej przestrzeni znaleźli się także producenci 

wyrafinowanej biżuterii i designerskich mebli. Kobiety znaleźć 

mogły także coś dla ciała – salon fryzjerski i odzieżowy – oraz dla 

ducha – świeżo wyciskane soki i ręcznie robione lizaki. W Mieście 

Kobiet nie mogło jednak zabraknąć elementów motoryzacji: sa-

mochodów, skuterów i rowerów, których design przygotowywa-

ny był ze szczególną myślą o kobietach. Projekt z całą pewnością 

będzie kontynuowany, bowiem zainteresowanie Miastem Kobiet 

przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorów. 

Spotkajmy się ponownie…
Kolejna okazja do spotkania się z motoryzacją już za rok w 

ramach Targów Motor Show, które odbędą się 9-12 kwiet-

nia 2015. Następne spotkanie z profesjonalistami z branży, 

mechaników, właścicieli warsztatów, właścicieli flot pojazdów, 

właścicieli myjni samochodowych, stacji obsługi i kontroli pojaz-

dów, sklepów motoryzacyjnych, dealerów samochodowych czy 

też każdego amatora naprawy i dbania o swoje „cztery kółka” 

dopiero w 2016 roku. Cykl dwuletni pozwoli jednak na przygo-

towanie nowej palety urządzeń i sprzętu przez wystawców, a tu 

możemy ponownie spodziewać się, tak jak i w tym roku, wielu 

ciekawostek. 
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„TRUCK & SERVICE”
Tegorocznej edycji Targów Techniki Mo-

toryzacyjnej towarzyszyło szereg imprez 

bezpośrednio związanych z tematyką 

motoryzacyjną. Jednym z takich wyda-

rzeń była I Konferencja Profesjonalistów 

Branży Serwisowej Pojazdów Użytko-

wych TRUCK&SERVICE zorganizowana 

przez Międzynarodowe Targi Poznańskie 

przy wsparciu technicznym firm DBK i 

HERKULES. Konferencja miała charakter 

zamknięty, a zaproszenia uzyskały osoby, 

które zgłosiły organizatorowi chęć udzia-

łu i otrzymały zaproszenie. Tematem 

wiodącym były technologie naprawcze 

oraz sytuacja na rynku serwisowania 

pojazdów użytkowych. To właśnie temat 

likwidacji szkód w powypadkowych pojaz-

dach użytkowych otworzył konferencję. 

Interesująca prezentację przedstawił 

Sławomir Zawalich z firmy DBK, w której 

zawarł wiele ciekawych informacji oraz 

spostrzeżeń niekoniecznie zgodnych z 

typowym postrzeganiem tego tematu 

przez uczestników rynku napraw powy-

padkowych. Tematykę podstawowych 

technologii napraw konstrukcji ramowych 

omówił Bogusław Raatz z firmy HERKU-

LES, zwracając szczególną uwagę na wła-

ściwe wyposażenie oraz dobór technolo-

gii do możliwości warsztatu oraz potrzeb 

rynku likwidacji szkód. Prezentacja oparta 

była o najbardziej rozpowszechniony 

w Europie system naprawczy, którego 

podstawą jest kratownica osadzona w 

posadzce. Zaproszony na konferencję 

Damian Gustowski przedstawiciel firmy 

LEWOR omówił diagnozowanie geometrii 

pojazdów ramowych oraz w szczegóło-

wy sposób przedstawił technologiczne 

aspekty stosowania podgrzewania 

indukcyjnego konstrukcji ramowych 

podczas ich prostowania. Podstawowym 

problemem jaki został poddany analizie 

był wpływ podgrzewania konstrukcji po-

jazdu na jego późniejsze właściwości me-

chaniczne oraz różnice jakie wynikają z 

różnych sposobów ich podgrzewania. Do 

dyskusji na ten temat włączyli się również 

pozostali prelegenci. Gościem specjalnym 

konferencji był Andreas Scheck z firmy 

EZ-DENT SYSTEM, który w bardzo cie-

kawy sposób zaprezentował technologie 

napraw poszycia pojazdów użytkowych 

stosowane powszechnie przez większość 

firm serwisowych w Europie Zachodniej. 

Metoda ta z powodzeniem stosowana 

jest już w wielu serwisach w Polsce, lecz 

przeważnie na razie dotyczy to serwisów 

pojazdów osobowych. 

Była to pierwsza konferencja o tematy-

ce serwisowania pojazdów użytkowych 

TRUCK&SERVICE lecz wiele na to wska-

zuje, że nie ostatnia. Mamy nadzieję, że 

kolejne spotkanie profesjonalistów z tej 

branży odbędzie się wkrótce, a jego for-

ma obejmie szerszy zakres.
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To, że popularność usług oferowa-

nych przez wypożyczalnie samocho-

dów wzrasta, jest faktem. Badania 

tego segmentu prowadzone syste-

matycznie i publikowane przez np. 

Instytut Keralla Research wskazują, 

że największe firmy świadczące tego 

typu usługi odnotowują co roku 

wzrost klientów. Polacy nie są już 

społeczeństwem obawiającym się wy-

najmu pojazdów czy wykorzystywa-

nia form elektronicznych płatności w 

tego typu usługach. Klienci segmentu 

usług związanych z wynajmem to nie 

tylko grupa turystyczna krajowa i za-

graniczna, czyli klient indywidualny. To 

przede wszystkim grupa biznesowa 

krajowa i zagraniczna, a także coraz 

częściej cały segment B2B (Bussines 

to bussines), poszukujący pojazdów 

do wynajmu długoterminowego, a 

także ubezpieczalnie i warsztaty sa-

mochodowe w zakresie samochodów 

zastępczych.

Zasady działania rynku są dość pro-

ste. Najogólniej rzecz biorąc, można 

go podzielić w zależności od długości 

okresu wynajmu (STR-krótkotermi-

nowy, MTR- średnioterminowy, LTR 

– długoterminowy powiązany zazwy-

czaj z ofertą zarządzania flotą), od 

specyfiki wynajmowanych pojazdów 

(osobowe, dostawcze i ciężarowe, 

pojazdy specjalne) lub od wielkości 

wypożyczalni. To ostatnie kryterium 

pozwala wyróżnić na polskim rynku 

kilka segmentów:

 Największe wypożyczalnie siecio-

we, oferujące usługi dla klientów 

ceniących komfort i niezawod-

ność. Dysponują zazwyczaj nową 

flotą pojazdów, oferują obsługę 

klienta na wysokim poziomie, 

zwrot samochodu w dowolnej 

lokalizacji (zazwyczaj w dużych 

miastach na lotniskach czy dwor-

cach). 

 Wypożyczalnie w dużych miastach 

(wg starego podziału terytorial-

nego Polski) zazwyczaj niezrze-

szone, dysponujące flotą ok.20-50 

pojazdów. Coraz częściej spotyka 

się wśród nich takie, które oferują 

nową flotę i są bardziej elastyczne 

pod względem wyboru lokalizacji 

w obrębie miasta (pojazdy pod-

stawiane do klienta) oraz bardziej 

korzystne cenowo.

 Wypożyczalnie najmniejsze, do 

20 pojazdów (zdarzają się 3, 4 

pojazdowe), których flota jest 

nieco starsza, ale sprawna. Są 

one najkorzystniejsze cenowo, 

lecz z tego powodu często stają 

przed problemem nieuczciwych 

klientów. W zależności od sezonu 

i lokalizacji geograficznej ich flota 

jest zagospodarowana lub czeka 

na klienta.

Bez względu na wielkość, działają one 

w sektorze usług, czyli tam, gdzie 

szczególnie trzeba dbać o klienta. 

Jednak żeby mieć o kogo dbać, trzeba 

go w pierwszej kolejności pozyskać. W 

zależności od segmentu rynku, klien-

ta zdobywa się różnie. Wśród małych 

wypożyczalni w sezonie panuje prze-

konanie, że klient sam przyjdzie, flota 

jeździ, więc jest dobrze, po czym oka-

zuje się, że wprawdzie telefonów jest 

bardzo dużo (zainteresowanie duże) 

ale trudno dopasować samo zainte-

resowanie do dostępności floty w 

czasie. O ile łatwo można stwierdzić, 

który pojazd stoi na placu dzisiaj, o 

tyle bardzo trudno powiedzieć od 

razu, który pojazd będzie dostępny 

w przyszłym tygodniu. Duże wypo-

życzalnie bazują na klientach stałych, 

sprawdzonych, którzy skłonni są 

zapłacić więcej ale po podaniu nazwi-

ska przez telefon są pewni, że pojazd 

będzie na nich czekał pod lotniskiem 

czy dworcem. Wypożyczalnie te ko-

rzystają z systemu rezerwacji on-line, 

co również wpływa na rozwiązanie 

problemu przestojów floty. Najwięk-

sza walka o klienta odbywa się jednak 

w segmencie wypożyczalni małych i 

średnich, porównywalnych cenowo, 

w którym liczy się to, czy klient dotarł 

do danej wypożyczalni i czy wypoży-

czalnia ta dysponuje odpowiednim 

pojazdem w dogodnym dla klienta 

terminie.  raatz.pl

To tutaj widać wzmożone działania 

wypożyczalni skierowane w stronę 

e-biznesu. Liczy się bowiem łatwość 

i szybkość dotarcia do niej w inter-

necie. Działania te jednak polegają 

głównie na pozycjonowaniu swoich 

stron internetowych, które są bardzo 

dobre pod względem graficznym, 

czytelne etc., natomiast  problem 

dopasowania terminów pozostaje, 

gdyż wypożyczalnie nie dysponują 

systemami rezerwacji on-line. Nawet 

gdyby tak było, to prawdopodo-

bieństwo dotarcia klienta do takiej 

właśnie wypożyczalni jest niewielkie, 

jest ich bowiem bardzo dużo. Klienci 

indywidualni wolą przeszukać jedną 

stronę czy jeden serwis internetowy, 

niż obdzwaniać kilka wypożyczalni 

z zapytaniem o pojazd dostępny w 

Wypożyczalnia samochodów 
–  usługi motoryzacyjne czy e-biznes?

Bogusław Raatz
dr Aneta Sobiechowska-Ziegert
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interesującym ich terminie.  Wy-

chodząc temu naprzeciw, powstał 

pierwszy w Polsce portal internetowy 

skupiający małe i średnie wypożyczal-

nie pojazdów, którego zadaniem jest 

znalezienie pojazdu dowolnego typu 

w wybranym przez klienta terminie.  

Chodzi o nowy serwis NetCar4u 

[www.netcar4u.pl], który jest szansą 

dla wypożyczalni małych i średnich, 

gdyż zwiększa prawdopodobieństwo 

wyboru ich pojazdu. Tym samym 

poszerza się rynek odbiorców usług 

wynajmu. Ma to szczególne znacze-

nie w sytuacji firm oferujących po-

jazdy na wynajem długoterminowy, 

gdyż lokalizacja geograficzna siedzi-

by firmy nie jest tutaj kluczowym 

kryterium wyboru. Wypożyczalnia 

z siedzibą w jednym mieście może 

znaleźć klientów z odległych rejo-

nów kraju. W przypadku wynajmu 

krótkoterminowego, klient wpisując 

w wyszukiwarkę portalu termin wy-

najmu oraz lokalizację geograficzną, 

dokonuje wyboru pojazdu spośród 

wielu wyświetlanych, o tych samych 

lub podobnych parametrach. O ile 

korzyści dla klientów indywidualnych 

czy też biznesowych są oczywiste, 

pojawia się tu pytanie o korzyści z 

istnienia w takim serwisie dla wypo-

życzalni. Oponenci tego rozwiązania 

wskazują na walkę cenową między 

wypożyczalniami jednocześnie suge-

rując ceny, jako jedyne kryterium wy-

boru klientów. Nie musi być to jednak 

prawdą, gdyż klienci coraz częściej 

przedkładają jakość nad cenę lub też 

porównują stosunek ceny do jakości. 

W serwisie NetCar4u klienci dokonu-

jący wynajmu pojazdów, proszeni są 

o dokonanie oceny jakości obsługi i 

jakości wynajmowanego pojazdu, co 

w bardzo prosty sposób przekłada 

się na wysoką pozycję w serwisie. 

Serwis NetCar4u dba również o 

zabezpieczenie interesów obu stron 

wynajmu, bowiem zabezpiecza rezer-

wacje poprzez płatności internetowe. 

Z jednej strony klient jest pewny, 

że dokonał rezerwacji wybranego 

pojazdu, bo zapłacił część wartości 

wynajmu, z drugiej strony, poprzez 

tę samą płatność, następuje wstępna 

weryfikacja klienta dla wypożyczal-

ni. Dokonywanie rezerwacji przez 

serwis nie jest ostatnią korzyścią 

dla rejestrujących się nieodpłatnie 

poprzez formularz rejestracyjny wy-

pożyczalni. Mają one bowiem dostęp 

do aplikacji ułatwiającej zapanowanie 

nad swoją flotą. Aplikacja ta, bardzo 

intuicyjna w obsłudze, w prosty spo-

sób pozwala na zobrazowanie stanu 

obłożenia pojazdów w kalendarzu lub 

na wykresie, w wybranym przez wła-

ściciela wypożyczalni okresie. Poprzez 

zmianę cen i możliwość dokonywania 

swoich rezerwacji (z pominięciem 

serwisu) umożliwia ona optymalne 

wykorzystanie floty. Nie jest to może 

nowe rozwiązanie, gdyż zrzeszanie 

się firm w branży wynajmu pojaz-

dów umożliwia łatwiejszy dostęp do 

klientów i zapewnia im wysoki poziom 

usług. Rozwój usług informatycznych 

oraz powszechny dostęp do sieci 

internetowych sprawia jednak, że 

coraz częściej  firmy oferujące usługi 

wypożyczania pojazdów działają de 

facto w branży usług e-biznesowych. 

To w sieci bowiem odbywa się walka o 

klienta, gdyż jest to główne miejsce, 

w którym szuka się pojazdów.  

Więcej informacji o serwisie na 

stronie www.netcar4u.pl
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Na zbiórkę przy moście w Pustarach przyszli lub przy-

jechali z mniej lub bardziej oddalonych, okolicznych 

wiosek. Rękawy zakasali też mieszkańcy Gościna i 

Kołobrzegu. Uczniowie szkół, wędkarze, niezawodni 

i obecni od początku strażacy, nawet obecna tu po 

raz pierwszy grupa młodych ludzi z Ligi Obrony Kraju 

z Białogardu. Sprzątali brzegi i okolicę na przestrzeni 

kilku kilometrów od miejsca zbiórki. Strażacy przyj-

rzeli się Parsęcie i jej brzegom z łódki. Wszyscy byli 

zgodni: każdego roku śmieci jest trochę mniej, ale 

do zadowalającego wyniku trwającej od lat edukacji 

ekologicznej, jeszcze droga daleka. Na przyczepie wy-

lądowały przede wszystkim plastikowe butelki, mniej 

liczne puszki po napojach, trochę szkła, ale też np. 

samochodowy błotnik. 

- Poszłyśmy jak zwykle we trzy, bo my trzymamy się 

razem – mówiły nam siostry, panie po 70-tce: Jadwiga 

Osada, Teresa Istoczak z koleżanką Leokadią Olszak z 

Ząbrowa. – Tu śmieci jest mniej, w naszych wioskach: 

w Ząbrowie i Pustarach też czyściej, bo już śmiecić nie 

wypada. A do tego jest impreza, można usiąść, zjeść 

kiełbaskę, pośpiewać, posłuchać, pogadać. 

To tradycyjne spotkanie, to efekt działania Porozu-

mienia dla Parsęty, zawiązanego w 2005 r. z inicjatywy 

firmy Troton z Ząbrowa. Sygnatariusze porozumienia 

przystąpili do programu Zaadoptuj rzekę, realizowane-

go od 2005 r. przez najstarszą w Polsce organizację 

ekologiczną Klub Gaja z Bielska Białej, z chyba naj-

bardziej medialnym prezesem ekologiem – Jackiem 

Bożkiem na czele.  

- Pamiętam to nasze spotkanie z wójtami gmin dorze-

cza Parsęty, na którym podpisywaliśmy Porozumienie 

– wspomina prezes produkującego materiały do kon-

serwacji aut i łodzi Trotonu, Jan Wołejszo. – Bałem się, 

że oto zyskaliśmy kolejny papier, pod którym wprawdzie 

wszyscy chętnie się podpisali, ale zaraz rozjadą się do 

domów i o tym zapomną. Zaczęliśmy w firmie roz-

mawiać jak tę sytuację wykorzystać. Postanowiliśmy 

zrobić coś konkretnego, posprzątać naszą okolicę nad 

Parsętą. Pojęcie nie mieliśmy czy ta impreza nam wyj-

dzie. Nie bardzo wiedzieliśmy nawet, czy naprawdę są 

Parsęta jednoczy okolicę

Pełną przyczepę śmieci wyzbierali w sobotę z brzegów rzeki uczestnicy IX Wielkiego Sprzątania Parsęty. 
Mają powody do zadowolenia, bo każdego roku śmieci jest tu mniej. 

Śmieci było 
mniej, ale 

sprzątający 
zawzięci
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str.79tu śmieci. Czy ludzie zechcą przyjść? Czy zostaną żeby 

pobyć ze sobą, porozmawiać, ale przede wszystkim 

zrobić coś dla rzeki? Ludzie przyszli i śmieci też były 

– dodaje ze śmiechem. - Przyszli najpierw z niedo-

wierzaniem. Następnego roku było ich więcej. Trzecie 

sprzątanie ściągnęło ok. 700 osób. Cieszę się, że każde-

go roku śmieci jest mniej, za to ludzie bardzo dopisują. 

Po tegorocznym sprzątaniu nastąpił uroczysty mo-

ment – wręczenie i wbicie nad Parsętą znaku wodnego 

z informacją o odległości rzeki od źródła do ujścia do 

Bałtyku. Ten znak to nagroda, którą Klub Gaja przy-

znał Porozumieniu dla Parsęty za 2013 rok. A potem 

już rozpoczęła się tradycyjna, integracyjna biesiada z 

atrakcjami. Był koncert rewelacyjnej Strażackiej Or-

kiestry Dętej Morka z Ustronia Morskiego, występy 

dziecięcych i młodzieżowych grup wokalnych działa-

jących przy OPP w Kołobrzegu, zespołów „Podlotki” 

z Gościna i „Kurna Chata”. Dodatkowo grochówka, 

potrawy z grilla, a dla spragnionych napoje. Klub Gaja 

znów był niezawodny w edukacji ekologicznej, zapra-

szając do uczniów do badanie czystości swojej rzeki, 

występującej nad nią fauny i flory. Za udział w konkur-

sach i wielkiej „skakanej” grze planszowej z pytaniami 

dotyczącymi przyrody, czekały nagrody.  

Iwona Kalinowska

Trzy pytania do Jacka Bożka, 

prezes Klubu Gaja z Bielska Bia-

łej. Oprócz programu Zadoptuj 

rzekę, klub znany jest z wielu 

innych, głośnych projektów 

(Święto Drzewa, Jeszcze żywy 

karp, Ryy mają głos,itd.), a Ja-

cek Bożek jest bodaj najbardziej 

rozpoznawalnym, uznawanym z 

autorytet, ekologiem w kraju. 

Co tak ciekawego jest w tym 
wydarzeniu nad Parsętą? 
- Znalazła się tu grupa ludzi, 

którym się chce. I co niezwykle 

rzadkie, inicjatywa wyszła od 

biznesu. Zaprosili do współpracy 

samorządy, szkoły i wszystkich, 

którym mógł być bliski los tej 

rzeki i udało się. Bo 

im więcej środowisk 

ze sobą współpra-

cuje, tym efekty są 

lepsze. Bo silniejsze 

jest poczucie, ze to 

co osiągnęliśmy jest 

nasze, wspólne. Tak 

właśnie tworzy się  kapitał ludz-

ki. Bez niego nie ma dobrych 

działań społecznych. Są akcje, 

które bywają bardzo fajne. Ale 

tu chodzi o coś więcej. 

Nie o zwykłe sprzątanie śmieci? 
- Nie chodzi tylko o śmieci. 

Chodzi o działanie, które ma 

ciągłość, staje się miejscową 

tradycją, z którą utożsamiają 

się mieszkańcy. Sąsiedzi lepiej 

się poznają, jeszcze bardziej 

utożsamiają się z tym miej-

scem. Fantastycznie, że pretek-

stem stała się rzeka. Później to, 

co z tą rzeką można w naszej 

okolicy zrobić. Najprościej po-

sprzątać, potem nad nią posie-

dzieć, zbadać wodę, popływać 

kajakami, dowiedzieć się o niej 

więcej: gdzie ma źródło, gdzie 

ujście, co w niej żyje. Dokładnie 

o to nam chodziło w programie 

Zaadoptuj rzekę. O powstanie 

lokalnej grupy, która zwróci się 

twarzą do rzeki i wokół tej rzeki 

zacznie budować jakąś swoją 

historię. Takich adopcji mamy 

już ponad 300. Ale tu po raz 

pierwszy inicjatywą wykazał się 

biznes. 

I organizuje integrujące społecz-
ność spotkanie
- Tak, ale mamy tu coś jeszcze. 

Powstał długofalowy projekt, 

na który komuś, 

komu bliskie jest to 

miejsce, chce się 

wydawać prywatne 

pieniądze. Co waż-

ne, nie dla pokla-

sku. To nie jest też 

projekt stworzony 

po to by np. wyciągnąć unijne 

pieniądze, jak to się często zda-

rza. Zresztą tych pieniędzy z UE 

będzie coraz mniej. Tu odbywa 

się naprawdę wzorcowe budo-

wanie kapitału społecznego, 

które powinno procentować. 

Jak będzie dalej? To trochę tak 

jak z tym naszym znakiem wod-

nym postawionym nad Parsętą. 

Jedni mówią: i tak go wyrwą i 

wyrzucą. Szkoda pieniędzy.  Inni 

zapewniają: nie wyrwą, nie wy-

rzucą, bo to nasze. Zobaczymy. 

(smiech)

 Iwona Kalinowska

Jak miejscowi budują kapitał
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Wypromuj własną firmę

Impreza też może być promocją
Coraz bardziej popularnym narzędziem promocji stają się różnego rodzaju eventy organizowane przez 
firmy z najróżniejszych okazji. Czy konieczna jest jednak specjalna okazja aby zorganizować wydarzenie 
promujące naszą firmę, produkt czy usługę? Co wziąć pod uwagę by zorganizować tzw. event w naj-
korzystniejszy dla firmy sposób? I w końcu, czy jest to narzędzie marketingu które warto wykorzystać 
nawet w małej firmie? Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek które mogą okazać się pomocne wszyst-
kim tym którzy myślą o takiej właśnie promocji firmy, produktu bądź usługi.

N
ajlepszym sposobem pro-

mocji jest oczywiście do-

bry i bezpośredni kontakt 

z potencjalnym lub dotychczaso-

wym  klientem. To właśnie między 

innymi w tym kontekście coraz 

więcej firm zaczyna zauważać, iż 

doskonałą okazją do budowania 

tego rodzaju relacji z klientem 

może być event organizowany 

przez daną firmę. Wydarzenia 

takie bowiem bardzo skutecz-

nie budują wizerunek marki i z 

pewnością na dłużej zapisują się 

w pamięci klienta niż jakikolwiek 

inny sposób promocji firmy – są 

w końcu doskonałym narzędziem 

do budowania pozytywnych relacji 

z klientem. Marketing z wyko-

rzystaniem eventów firmowych 

traktowany bywa zarówno jako 

element promocji sprzedaży ofer-

ty firmy jak i jeden z kluczowych 

elementów strategii PR. Coraz 

częściej więc, nawet małe firmy 

decydują się na organizację różne-

go rodzaju wydarzeń które mają 

na długo zapaść w pamięci klienta 

i przekonać go że to właśnie na-

sza firma jest tą którą powinien 

wybrać spośród wielu innych. Co 

istotne, eventy firmowe „doty-

kają” zarówno relacji z klientami 

jaki kontrahentami, pracownikami, 

mediami czy innymi środowiskami 

opiniotwórczymi (np. organizacje 

branżowych). Jest to więc okazja 

do tego aby pozytywny przekaz 

dotyczący naszej firmy „poszedł 

w świat” wieloma kanałami (warto 

więc w trosce o szeroką komunika-

cję dotyczącą danego wydarzenia 

zadbać o to aby na wydarzenie 

firmowe zaprosić odpowiednich 

uczestników – w tym poza klienta-

mi np. media). Poza odpowiednimi 

gośćmi wydarzenia oczywiście 

niezwykle istotna jest jego treść  i 

jak nie trudno się domyślić te dwa 

czynniki są nierozerwalnie ze sobą 

powiązane – ale po kolei…

 WSPÓLNY MIANOWNIK I POMYSŁ

Po pierwsze – grupa docelowa. 

Tak jak w przypadku wszystkich 

innych narzędzi promocji kluczową 

kwestią będzie zdefiniowanie grupy 

docelowej a więc tego kogo chce-

my zaprosić na nasz event – chodzi 

tu nie tylko o konkretną listę na-

zwisk ale o określenie wspólnego 

mianownika naszych gości – mogą 

to być np. zainteresowania, prze-

dział wiekowy, stopień „związania” 

z naszą firmą. Bez określenia gru-

py docelowej trudno będzie nam 

dobrać odpowiedni wachlarz inte-

resujących naszych gości atrakcji 

jakie chcielibyśmy im zapropo-

nować (przerysowując sytuację 

– wyobraźmy sobie sytuację kiedy 

to dla fanów muzyki disco polo or-

ganizujemy event podczas którego 

wystąpi kwartet smyczkowy… ). 

Kiedy już określimy jak najdokład-

niej wspólne cechy naszej grupy 

docelowej czyli gości których chce-

my zaprosić na wydarzenia promu-

jące naszą firmę/produkt/usługę 

należy zastanowić się jakie atrakcje 

im zapewnimy – możliwości jest tu 

naprawdę wiele – wszystko zależy 

ostatecznie nawet nie od budżetu 

jaki mamy do dyspozycji ale od po-

mysłowości – eventem firmowym 

może być np.  koncert, obchody 

rocznicy istnienia firmy wraz z 

prezentacją najważniejszych mo-

mentów, piknik dla klientów wraz z 

rodzinami, pokaz nietypowych sa-

mochodów, pokazy różnego rodza-

ju technik związanych z obszarem 

działalności firmy… wiele spośród 

pomysłów można zorganizować 

wewnętrznymi siłami firmy. Poza 

samym pomysłem kluczowy w tej 

sytuacji okaże się dobrze przygoto-

wany plan i to plan jak najbardziej 

szczegółowy. Przy organizacji 

eventu wszystko ma znaczenie 

– od dokładnego program imprezy, 

przez np. właściwe oświetlenie czy 

wystrój danego miejsca po parking 

dla gości (czasem nawet z pozo-

ru drobne niedociągnięcie może 

wpłynąć bardzo negatywnie na 

informację, która „pójdzie w świat” 

o naszej firmie). 

OKREŚL CEL

Zanim jednak zaczniemy planować 

w szczegółach nasze wydarzenia 

firmowe bezwzględnie należy okre-

ślić sobie po co organizujemy dane 

wydarzenie. Zawsze warto sobie 

ustalić jak najbardziej skonkrety-

zowany cel – łatwiej jest bowiem 

dobrać poszczególne elementy 

składające się na całe wydarzenie 

jeśli zawsze będziemy mogli za-

trzymać się i zadać sobie pytanie 

„w jaki sposób dany element może 

przysłużyć się do realizacji główne-

go celu eventu?”. Taki rodzaj „kom-

ponowania” imprezy pozwoli też na 

uniknięcie niepotrzebnych kosztów. 

Zastanawiając się nad tym co ma 

być głównym celem naszej imprezy 

warto zadać sobie między innymi 

pytania:  Czy organizujemy event 

aby wypromować firmę, markę czy 

konkretny produkt/usługę? Czy 

zależy nam przede wszystkim na 

pozyskaniu nowych klientów czy 

na zacieśnieniu relacji z dotych-

czasowymi? Lepiej bowiem skupić 

się na konkretach niż założyć cały 

wachlarz celów które dany event 

ma zrealizować… 
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TERMIN MOŻE BYĆ ISTOTNY

Kolejnym krokiem będzie określe-

nie terminu w jakim chcemy zorga-

nizować nasze wydarzenie – warto 

wziąć tu pod uwagę szereg czyn-

ników - od pory roku (istotne np. 

w przypadku imprez plenerowych 

ale też w sytuacji kiedy uczestnicy 

naszego wydarzenia mają do nas 

dojechać z różnych stron kraju czy 

nawet spoza jego granic), przez np. 

inne imprezy (w których być może 

będą chcieli wziąć  udział zaprosze-

ni przez nas goście – np. targi bran-

żowe) po okresy urlopowe (w tym 

również świąteczne lub tzw. długie 

weekendy). Poza samym terminem 

należy się też dobrze zastanowić 

nad godziną rozpoczęcia naszego 

eventu. Jeśli mamy gości przy-

jezdnych to czy mają przyjechać 

dzień wcześniej i chcemy zapewnić 

im noclegi czy może w przypadku 

eventu w godzinach wieczornych 

jesteśmy w stanie zorganizować 

dla nich noclegi po imprezie? A 

może zaplanujemy tak godziny na-

szego wydarzenia aby możliwy był 

przyjazd i powrót gości przyjezd-

nych jeszcze tego samego dnia?

BUDŻET

Prawdą jest, że wiele można nad-

robić kreatywnością, trudno jednak 

jest zorganizować event całkowicie 

bezkosztowo. Koniecznie trzeba 

więc oszacować budżet jakim 

będziemy dysponować realizując 

naszą imprezę. A może warto 

poszukać dodatkowych źródeł fi-

nansowania? Może do organizacji 

venty „dołoży” się któryś z naszych 

dostawców w ramach promocji 

marki? A może któraś z lokalnych 

restauracji zdecyduje się na to aby 

zorganizować catering dla naszych 

gości w zamian za promocję oferty 

restauracji podczas naszego wyda-

rzenia?  Kiedy mamy ograniczony 

budżet, warto poszukiwać alter-

natywy dla pełnego finansowania 

eventu z „własnej kieszeni”.

GOŚCIE – CZYLI KWESTIA KLUCZOWA

Samo zdefiniowanie grupy doce-

lowej oraz stworzenie listy osób 

które chcemy zaprosić na nasze 

wydarzenie to za mało – musimy 

oczywiście zaprosić naszych gości. 

Jak zrobić to skutecznie? Warto 

zastanowić się dlaczego goście 

mieliby się pojawić – innymi słowy 

należy zdefiniować powód dla 

którego mieliby się pojawić uczest-

nicy. Nie zapomnijmy poprosić o 

potwierdzenie obecności gości lub 

o ewentualną informację o tym iż 

dany gość nie może się pojawić. 

Dla zaproszonych osób można tez 

przygotować drobne upominki lub 

możliwość skorzystania z oferty 

promocyjnej naszej firmy ?(np. 

bony podarunkowe lub kupony ra-

batowe dostępne tylko dla uczest-

ników eventu). Nie zapomnimy tez 

zaprosić przedstawicieli mediow 

– relacja z imprezy (czy to w cza-

sopiśmie czy w internecie) będzie 

zawsze dodatkową promocją dla 

naszej firmy, produktu czy usługi.

PRZYGOTUJ SIĘ NA RÓŻNE SYTUACJE

Decydując się na zorganizowanie 

imprezy promocyjnej zawsze war-

to też zrobić listę ewentualnych 

zagrożeń czy też tego co „może 

pójść nie tak” na każdym z etapów 

imprezy. Oczywiście nie jesteśmy 

w stanie przewidzieć wszystkich 

zdarzeń ale warto zawczasu przy-

gotować się na ewentualne wpadki 

– chociażby po to aby „załatać” 

ewentualne dziury w naszym pla-

nie. Do sytuacji niekorzystnych 

najlepiej nie dopuszczać ale zawsze 

warto być przygotowanym - two-

rząc taką listę należy też oczywiście 

przewidzieć jakie działania podej-

miemy w określonych sytuacjach 

aby „ugasić pożar”.

A PO EVENCIE…

Warto podkreślić, że działanie 

promocyjne danego wydarzenia 

nie powinno kończyć się wraz z 

końcem danej imprezy. Każde wy-

darzenie firmowe można  bowiem 

dodatkowo wykorzystać do pro-

mocji firmy – przykładowo poprzez 

wykorzystanie relacji, zdjęć czy fil-

mu z imprezy (np. z wypowiedziami 

uczestników) w mediach społecz-

nościowych (Facebook, Twitter, 

YouTube), na stronie internetowej 

firmy, w lokalnym portalu interne-

towym. W trakcie imprezy można 

też przeprowadzić kilka wywiadów 

z klientami (np. z wykorzystaniem 

kamery) – materiały te również 

warto wykorzystać do promocji 

firmy (może jakiś magazyn będzie 

zainteresowany darmowym ma-

teriałem? Wystarczy spisać wy-

wiad…). Nie zapomnijmy poprosić 

naszych rozmówców o zgodę na 

wykorzystanie materiałów z ich 

udziałem. 

Małgorzata Łukaszewicz

więcej informacji 
www.lakiernik.com.plZamówienia: lakiernik@lakiernik.com.pl, tel/fax. 94 35 126 22

Poradniki dla blacharzy i lakierników
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WŁASNA FIRMA OD A DO Z

KOB czyli obowiązkowa 
książka obiektu budowlanego

Najprościej mówiąc książka obiektu bu-

dowlanego to nic innego jak dokument 

przeznaczony do zapisów dotyczących 

przeprowadzanych badań i kontroli 

stanu technicznego, remontów i prze-

budowy, w całym okresie użytkowania 

danego obiektu budowlanego. 

Określony wzór

To jakie informacje powinna zawie-

rać, jak powinna wyglądać i w jaki 

sposób powinno się prowadzić książ-

kę obiektu budowlanego określone 

zostało w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie książki obiektu budowlanego 

(Dz.U.03.120.1134). Warto wiedzieć, że 

książka obiektu budowlanego powinna 

być założona już w dniu przekazania 

danego obiektu do użytkowania. Jeśli 

więc jako właściciele nieruchomości 

dotychczas nie założyli Państwo tego 

dokumentu (i nie prowadzi go też 

ewentualny zarządca Nieruchomości) 

to warto to zrobić jak najszybciej – jest 

to bowiem jedna z pierwszych rzeczy 

o które pyta przedstawiciel nadzoru 

budowlanego w razie kontroli. 

Ww. rozporządzenie wskazuje, iż książ-

ka obiektu budowlanego powinna mieć 

format A4 i być wykonana w sposób 

trwały, taki który zapewni możliwość jej 

prowadzenia w całym okresie użytko-

wania danego obiektu. Na rynku można 

kupić gotowe do wypełniania książki 

obiektu budowlanego – ważne jest aby 

były one zgodne z wzorem określonym 

w załączniku do rozporządzenia w 

sprawie książki obiektu budowlanego. 

Należy też zwrócić uwagę na to aby 

nasza książka obiektu budowlanego 

miała ponumerowane strony oraz jak 

w skazuje rozporządzenie aby były one 

w odpowiedni sposób zabezpieczone 

– tak aby niemożliwe było ich usunięcie 

lub wymiana. Ponieważ książka obiektu 

budowlanego ma określoną rozpo-

rządzeniem ilość stron ( to w sytuacji 

kiedy zabraknie w danym egzemplarzu 

miejsca na kolejne wpisy związane z 

eksploatacją należy założyć kolejny 

tom książki – na stronie tytułowej nale-

ży zaznaczyć numer tomu oraz wpisać 

datę założenia. 

Co wpisujemy?

Podstawowe wpisy w książce obiektu 

budowlanego to przede wszystkim 

dane identyfikujące obiekt a więc 

zgodnie z rozporządzeniem będą to: 

rodzaj obiektu i jego adres, nazwę/imię 

i nazwisko właściciela lub zarządcy, in-

formacje o protokole odbioru obiektu 

- numer i datę sporządzenia (oraz do-

kumentację jako załącznik), pozwolenie 

na użytkowanie obiektu (nazwa organu, 

który wydał pozwolenie oraz numer i 

data wydania, informacje dotyczące 

ewentualnych zmian właściciela lub za-

rządcy obiektu (wraz z numerem i datą 

protokołu przejęcia obiektu). Ponadto 

oczywiście książka obiektu budowlane-

go powinna zawierać informację o da-

cie jej założenia oraz - w przypadku jej 

zakończenia – wpis o zamknięciu książ-

ki. Ponadto, w książce obiektu budow-

lanego należy umieścić ogólne dane o 

danym obiekcie wraz z wykazem doku-

mentacji, w tym również dokumentacji 

technicznej przekazanej właścicielowi 

(zarządcy) przy zakładaniu książki. 

Poza wyżej wymienionymi, w książce 

obiektu budowlanego powinien znaleźć 

się również plan sytuacyjny obiektu, z 

zaznaczonymi granicami danej Nieru-

chomości. Plan ten powinien określać 

również usytuowanie miejsc przyłącze-

nia danego obiektu do sieci uzbrojenia 

terenu oraz armatury lub urządzeń 

przeznaczonych do odcięcia medium 

dostarczanego za pomocą tych sieci 

– zwłaszcza: gazu, energii elektrycznej 

i ciepła. W książce obiektu budowlane-

go powinny też znaleźć się informacje 

dotyczące protokołów kontroli oraz 

badań wymaganych ustawą Prawo 

Budowlane.  Udokumentowane powin-

ny tez być remonty oraz ewentualne 

przebudowy danego obiektu.

Kontrole oraz badania wymagane usta-

wą Prawo Budowlane.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

obiekty budowlane powinny być w cza-

sie ich użytkowania poddawane przez 

właściciela lub zarządcę określonym 

rodzajom kontroli a są to:

 Obowiązkowe coroczne kontrole 

okresowe które polegają na spraw-

dzeniu stanu technicznego elemen-

tów budynku, budowli i instalacji 

narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania 

czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, instalacji 

gazowych oraz przewodów komi-

nowych (dymowych, spalinowych 

i wentylacyjnych) oraz instalacji i 

urządzeń służących ochronie śro-

dowiska – o ile dany obiekt takowe 

posiada.

 Kontrole okresowe przeprowa-

dzane co najmniej raz na 5 lat. W 

tym wypadku przepisy określają iż 

należy zweryfikować stan technicz-

ny i przydatność do użytkowania 

obiektu budowlanego, estetykę 

obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia. Zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane kontrolą tą powinno 

być objęte również badanie instala-

cji elektrycznej i piorunochronnej w 

zakresie stanu sprawności połączeń, 

Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą we własnym obiekcie to są Państwo 
zobowiązani do posiadania i prowadzenia określonej przepisami dokumentacji. Ustawa 
Prawo Budowlane bowiem jasno określa, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego 
zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji tegoż w formie książki obiektu budow-
lanego. Jak zatem powinna wyglądać taka książka, jakie wpisy powinny się w niej pojawić 
i kto może skontrolować czy dokument ten jest prowadzony prawidłowo? Między innymi 
o tym piszemy poniżej.
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osprzętu, zabezpieczeń i środków 

ochrony od porażeń, oporności 

izolacji przewodów oraz uziemień 

instalacji i aparatów.

 W przypadku kiedy mamy do czy-

nienia z obiektem którego budynki 

przekraczają powierzchnię 2 000 

m2 lub obiektem budowlanym o 

powierzchni dachu przekraczającej 

1 000 m2 przepisy wymagają aby 

kontrole okresowe przeprowadza-

ne były 2 razy w roku - w terminach 

do 31 maja oraz do 30 listopada,.

 Okresowe kontrole weryfikujące 

stan techniczny kotłów, z uwzględ-

nieniem efektywności energetycz-

nej oraz ich wielkości do potrzeb 

użytkowych w terminach:

 o co najmniej raz na 2 lata – jeśli 

kocioł opalany jest nieodnawial-

nym paliwem ciekłym lub stałym o 

efektywnej nominalnej wydajności 

ponad 100 kW,

 o co najmniej raz na 4 lata – jeśli 

kocioł opalany jest nieodnawialnym 

paliwem ciekłym lub stałym o efek-

tywnej nominalnej wydajności 20 

kW do 100 kW a także jeśli kocioł 

opalany jest gazem;

 Okresowe – przeprowadzane co 

najmniej raz na 5 lat, polegającej na 

ocenie efektywności energetycznej 

zastosowanych urządzeń chłodni-

czych w systemach klimatyzacji, ich 

wielkości w stosunku do wymagań 

użytkowych o mocy chłodniczej 

nominalnej większej niż 12 kW.

Ponadto obowiązkiem kontroli objęte 

są również instalacje ogrzewcze z ko-

tłami o efektywnej nominalnej wydaj-

ności powyżej 20 kW użytkowanymi co 

najmniej 15 lat, licząc od daty zamiesz-

czonej na tabliczce znamionowej kotła. 

Instalacje takie powinny być poddane 

przez właściciela lub zarządcę obiektu 

budowlanego jednorazowej kontroli 

obejmującej ocenę efektywności ener-

getycznej i doboru wielkości kotła, a 

także ocenę parametrów instalacji oraz 

dostosowania do funkcji, jaką ma ona 

spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się 

w roku następnym po roku, w którym 

upłynęło 15 lat użytkowania kotła.

Wszystkie ww. kontrole muszą być udo-

kumentowane odpowiednimi protoko-

łami z kontroli, które powinny zostać 

dołączone do danej książki obiektu bu-

dowlanego. W samej książce natomiast 

powinny znaleźć się wpisy informujące 

o przeprowadzanych kontrolach. 

Jak wpisujemy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wpisy do książki obiektu budowlanego 

powinny być dokonywane w dniu za-

istnienia danego zdarzenia odnośnie 

którego wymagane są wpisy (o wpisach 

tych pisaliśmy wyżej). Każdy taki wpis 

powinien zawierać przede wszystkim 

zawierać dane identyfikujące doku-

ment będący przedmiotem wpisu oraz 

określać ważne ustalenia w nim zawar-

te a także dane identyfikujące osobę, 

która dany dokument wystawiła. Jeśli 

popełnimy błąd we wpisie do książki to 

sprostowanie tegoż powinno wyglądać 

w następujący sposób:należy przekre-

ślić błędny wpis pojedynczą linią oraz 

wpisać datę i podpis osoby dokonującej 

zmiany danego wpisu.

Dokumenty dołączone do KOB

W raz z książką obiektu budowlanego 

powinny być przechowywane również 

protokoły z kontroli naszego obiektu a 

także oceny i ekspertyzy dotyczące jego 

stanu technicznego czy też świadectwo 

charakterystyki energetycznej oraz 

inne dokumenty o których mowa w art. 

60 i 63 ustawy Prawo Budowlane – tj.: 

dokumentacja budowy i dokumentacja 

powykonawcza, którą zgodnie z wy-

mogami prawa przekazuje właścicielowi 

lub zarządcy obiektu inwestor, oddając 

obiekt budowlany do użytkowania. 

Wszystkie inne dokumenty przekazane 

przez inwestora – np. decyzje dotyczą-

ce obiektu czy też instrukcje obsługi i 

eksploatacji (obiektu, instalacji i urzą-

dzeń związanych z tym obiektem) rów-

nież powinny być dołączone do książki 

obiektu budowlanego. Poza wyżej wy-

mienioną dokumentacją wraz z książką 

obiektu budowlanego przechowywać 

należy wszelkie opracowania projek-

towe i dokumenty techniczne robót 

budowlanych wykonywanych w danym 

obiekcie w trakcie jego użytkowania.

Wyłączenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z 

obowiązku prowadzenia książki obiektu 

budowlanego wyłączono jedynie wła-

ścicieli i zarządców budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych oraz obiektów 

budowlanych takich jak: obiekty budow-

nictwa zagrodowego i letniskowego oraz 

wszystkich które zgodnie z art. 29 ust 1 

ustawy Prawo Budowlane wyłączone są 

z obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę (tj. obiektów gospodarczych 

związanych z produkcją rolną i uzu-

pełniających zabudowę zagrodową w 

ramach istniejącej działki siedliskowej). Z 

prowadzenia książki obiektu budowlane-

go zwolnieni są również właściciele i za-

rządcy dróg lub obiektów mostowych, 

jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę 

obiektu mostowego na podstawie prze-

pisów o drogach publicznych.

Małgorzata Łukaszewicz
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DAM PRACĘ

Kontakt - nazwa: 
Supercar
Kontakt - email: rosso-
corsagarage@gmail.com
Warsztat samochodowy 
we Włoszech zatrudni 
blacharza i lakiernikow 
samoch.z doswiad-
czeniem od zaraz, 
zakwaterowanie, legalna 
praca, kontrakt, duże 
wynagrod.

Kontakt - nazwa: 
CJ.-Serwis
Kontakt - email: cj-serwi-
s@home.pl
Kontakt - tel.: 
501730819
Pilnie zatrudnimy do-
świadczonego lakiernika 
samochodowego/pomoc 
lakiernika do pracy w 
serwisie samochodowym 
w Raszynie/Warszawa. 
Atrakcyjne zarobki.

Kontakt - nazwa: Poland 
Workforce
Kontakt - email: rekru-
tacja@polandworkfor-
ce.com 
Kontakt - tel.: 
+48713681808
Firma Poland Work-
force poszukuje od 

zaraz lakiernika z dobra 
znajomoscią języka 
niemieckiego, praca 
na Bawarii, atrakcyjne 
wynagrodzenie

Kontakt - nazwa: MC
Kontakt - email: mccar-
rozzeria@gmail.com 
Kontakt - tel.: 
tel.00393661801521
Firma Montecarlo 
poszukuje blacharzy i la-
kiernikow samochod.bez 
nalogow. Wymagane 
doświadczenie mon-
towanie rekonstrukcja 
antycznych samoch. 
Stała praca.

Kontakt - nazwa: 
car-craft
Kontakt - email: car-cra-
ft@wp.pl
Kontakt - tel.: 501122549
Zatrudnię doświad-
czonego blacharza i 
lakiernika do pracy w 
warsztacie samocho-
dowym w Pile. Możliwe 
zakwaterowanie

Kontakt - nazwa: TECH 
EXPORT
Kontakt - email: rekruta-
cje@tech-export.pl 
Kontakt - tel.: 24 263 
93 21
Zatrudnimy lakierników 

przemysłowych do pracy 
w zakładzie produkują-
cym maszyny rolnicze 
w Płocku. Warunki do 
uzgodnienia. Zapewnia-
my zakwaterowanie.

Kontakt - nazwa: Fa. 
Schaich
Kontakt - email: lllkololl-
l@web.de
Kontakt - tel.: 0049 
72549857926
Praca w Niemczech przy 
lakierowaniu przemyslo-
wym.Malowanie eleme-
tow stalowych.Zatrud-
nienie bezposrednio w 
niemieckiej firmie stawka 
10€/h BRUTTO

Kontakt - nazwa: Auto-
design Urbanski
Kontakt - email: auto-
urbanski@arcor.de
Kontakt - tel.: 0049 208 
27507
Oferuje prace dla 
Lakiernika i Blacharza 
samochodowego wraz 
z zakwaterowanie-
m!!!stawka wynagrodze-
nia do uzgodnienia!!! W 
oberhausen (NRW)
 
Kontakt - nazwa: Auto 
Urbanski Oberhausen 
NRW 
Kontakt - email: auto-

urbanski@arcor.de 
Kontakt - tel.: 0049 157 
83110689
Szukam lakiernika  i bla-
charza samochodowego 
do pracy w niemczech 
(46045 Oberhausen) 
mowimy po polsku Praca 
i mieszkanie na miejscu

Kontakt - nazwa: Mc
Kontakt - email: mccar-
rozzeria@gmail.com 
Kontakt - tel.: 
00393661801521
Firma z Monte Carlo za-
trudni blacharza i lakier-
nika samochodowego 
z doświadczeniem, bez 
nałogów. Stała praca z 
odpowiednim wynagro-
dzeniem.

Kontakt - nazwa: graży-
na kompińska
Kontakt - email: grazyna-
@kompinscy.com.pl 
Kontakt - tel.: 24 
2647766
Firma z tradycjami w 
branży od 1951 roku 
poszukuje kandydata do 
samodzielnego prowa-
dzenia działu blachar-
sko lakierniczego oraz 
blacharzy, lakierników.

Kontakt - nazwa: EURO 
CAR 56

Kontakt - email: euroca-
r56@yahoo.fr
Kontakt - tel.: 0033 
780303978
DAM PRACE BLA-
CHARZ - Lakiernik. 
Bez nałogów. Firma we 
Francji. Praca stała.
Lakiery wodne (mie-
szalnik Novol) systeme 
SPECTRAL PRACA OD 
ZARAZ.

Kontakt - nazwa: 
Auto-PP
Kontakt - email: biuro-
@autopepe.pl
Kontakt - tel.: 504-568-
828
Zatrudnię Lakiernika 
Samochodowego z 
doświadczeniem i bez 
nałogów do Warsztatu w 
Warszawie Wawer. Dobre 
warunki płacowe, miła 
atmosfera. Zapraszam

kontakt - nazwa: TRANS 
- POZ S.A.
Kontakt - email: praca-
@trans-poz.com.pl
Kontakt - tel.: 503 034 
979
Pilnie poszukujemy: *la-
kierników, *pomocników 
lakierników (przygotowy-
wanie do lakierowania) 
Praca od zaraz, na 
umowę lub dorywczo.

OGŁOSZENIA
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Kontakt - nazwa: 
LAKIERNIK SAMOCHO-
DOWY JĘZYK ANGIEL-
SKI 
Kontakt - email: spio-
trowska@eurotemp.pl 
Kontakt - tel.: 
609407628
Firma Eurotemp 
Sp.Z.o.o. Z siedzibą 
w Koszalinie , numer 
certyfikatu 2562, dla 
swojego holenderskiego 
klienta poszukuję spe-
cjalistów na stanowisko: 
lakiernik Samochodowy. 
Miejsce pracy: Holandia, 
Harderwijk.

Kontakt - nazwa: me-
chanik
Kontakt - email: matro-
2@t-online.de
Kontakt - tel.: 
004915117200611
Przyjmę do pracy me-
chanika samochodowe-
go do składania starych 
samochodów praca stała 
w Niemczech z mieszka-
niem tylko solidni.

SZUKAM PRACY

Kontakt - nazwa: Daniel
Kontakt - email: ko-
dzak86-21@o2.pl
Kontakt - tel.: 00 48 537 
877 609
Poszukuje pracy na 
zlecenie  umowę ,jako 
Lakiernik samochodowy, 
na UE. Moge przyjechać 
odnowić samochód od 
podstawy, spachlowanie, 
podkład,lakier.

Kontakt - nazwa: 
Marcin
Kontakt - email: marcin-
kosakowski@onet.pl 
Kontakt - tel.: 
+4915127927899
Szukam pracy jako 
blacharz-lakiernik w 
Niemczech. Obecnie 
pracuje w Stuttgard ale 
chce zmienić miejsce 
pracy ze względu na 
warunki jakie mam.

Kontakt - nazwa: arek
Kontakt - email: oyama-
24@wp.pl
lakiernik rekonstrukcja 
zabytkowych samocho-
dów. podejmę prace  
Koszalin

Kontakt - nazwa: 
lakiernik
Kontakt - email: donia-
170909@o2.pl
Kontakt - tel.: 
015757267671
LAKIERNIK Z 15 
DOSWIADCZENIEM 
PODEJMIE PRACE 
ZA GRANICA(Austria, 
Niemcy)

Kontakt - nazwa: Auto-
lackiererei
Kontakt - email: auto-
lack.star@hotmail.de 
Kontakt - tel.: 0049 
1717838733
Zatrudnię Lakiernika Sa-
mochodowego do pracy 
w Niemczech ,(przy-
gotowka pod lakier)od 
12.05.14.z zakwatero-
waniem.

Kontakt - nazwa: bla-
charz
Kontakt - email: calibra-
22@gazeta.pl
Kontakt - tel.: 
884158818
blacharz samochodowy 
szuka pracy za granicą, 
spoter, cynowanie, old 
timery, drobne prace me-
chaniczne, doświadcze-
nie pracy w Niemczech.

Kontakt - nazwa: Marcin
Kontakt - email: mar-
cin.wierzbinski@o2.pl 
Kontakt - tel.: 888 807 
375
Zajmuję się przygotowa-
niem aut zabytkowych 
do lakierowania, mam 
35 lat. Doświadczenie 
zdobyte w Polsce i 
Niemczech. Szukam 
pracy. Pozdrawiam.

Kontakt - nazwa: s.c 
Darpex
Kontakt - email: marke-
ting@darpex.pl
Kontakt - tel.:602 225 745
Sprzedam pigmenty ATX 
Sherwin Williams

Kontakt - nazwa: Bla-
charz Samochodowy
Kontakt - email: 
www.WarsztatSpoko-
@wp.pl 
Kontakt - tel.: 0048 887 
086 423
Blacharz Samochodowy 
szuka pracy na terenie 
UE bez nałogów i su-
mienny.

Kontakt - nazwa: Car 
Painter CarLand Stano-
Tech 
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl 
Kontakt - tel.: +4872954
7642,+31685828778
Lakiernik Samochodowy 
podejmie prace na te-
renie EU od zaraz Wielo-
letnie doswiadczenie 
w zawodzie OldTimers 
Standohyd SmartRepair 
J.Eng, J.Niderlandzki.

Kontakt - nazwa: Andrew
Kontakt - email: chali-
0409@gmail.com
Kontakt - tel.: 
0048537595502
Blacharz-Elektro-
mechanik-Lakiernik 
szuka pracy za granicą 
z zakwaterowaniem. 
naprawiam od A do Z. 
obecnie dorabiam w 
Polszy. pozdrawiam.

Kontakt - nazwa: Auto-
lackiererei
Kontakt - email: auto-
lack.star@hotmail.de 
Kontakt - tel.: 0049 
1717838733
poszukuje:Pomocnik-La-
kiernika Samochodowe-
go do pracy w Niem-
czech, (przygotowka pod 
lakier) od maja 2014 z 
zakwaterowaniem.

Kontakt - nazwa: 
Sebastian
Kontakt - email: seba-
2410@onet.eu
Kontakt - tel.: 
507187294
Pracuje jako pomocnik 
lakiernika w serwisie 
blacharsko lakierniczym 
przygotowanie pod lakie-
ry wodne Sikkens mam 
23 lata myślę o zmianie 
miejsca pracy. 

Kontakt - nazwa: 
blacharz
Kontakt - email: calibra-
22@gazeta.pl
Kontakt - tel.:884158818
Blacharz  samocho-
dowy szuka pracy w 
Niemczech, kilkuletnie 
doświadczenie pracy 
zagranicą, cynowanie,  
spoter, renowacja old 
timerów,

Kontakt - nazwa: DA-
RIUSZ

Kontakt - email: bo-
lek.84@wp.pl
Kontakt - tel.: 605 050 
386
Blacharz pojazdowy 
ponad 20 lat w zawo-
dzie stare samochody 
rekonstrukcja odbudowa 
podejmnie prace drobne 
naprawy lakiernicze.

Kontakt - nazwa: badi
Kontakt - email: syrju-
sz9@poczta.onet.pl 
Kontakt - tel.: 
+48666454575
witam poszukuje pracy 
jako lakiernik samocho-
dowy, doświadczenie 
wszelkie szkolenia, 
praca na terenie UE

kontakt - email: ka-
mil.szweda@onet.pl
Kontakt - tel.: 
666454575
lakiernik lat 33 ,szuka 
pracy na terenie UE ,je-
stem wykwalifikowanym 
lakiernikiem a nie bajko 
pisarzem 

Kontakt - nazwa: Wojtek
Kontakt - email: jojte-
k19@interia.pl
Kontakt - tel.: 
+48790501227
Lakiernik z wieloletnim 
doświadczeniem podej-
mie pracę na terenie 
niemiec lub UE. Wszyst-
kie prace lakiernicze, 
lakiery konwencjonalne 
i wodne. 

Kontakt - nazwa: Pawel
Kontakt - email: pabl-
p20437@o2.pl
Kontakt - tel.: 
0048533756236
Witam. Szukam pracy 
na stanowisku lakiernika 
samochodowego. Dobry 
angielski, komunika-
tywny niemiecki. 8 
letnie doświadczenie w 
zawodzie

Kontakt - nazwa: zdolny 
mechanik
Kontakt - email: info-
@karls-autowerkstatt.de 
Kontakt - tel.: 
004915117200611
zdolny Mechanik do 
składania starych samo-
chodów stała praca w 
Niemczech.

ROŻNE

Kontakt - nazwa: Szafir
Kontakt - email: lakier-
niaszafir@wp.pl
Kontakt - tel.: 502-075-415
- Naprawy powypadko-
we aut osobowych oraz 
dostawczych
- Zadbamy o części 
zamienne
- Usługi blacharskie oraz 
klejenie jeśli to możliwe, 
uszkodzonych plastików
- Lakierowanie pojazdu 
odbywa się w specjalnej 
komorze lakierniczej

Kontakt - nazwa: 
„POLMAJ” MACIEJ 
JABŁOŃSKI 
Kontakt - email: polma-
j@onet.eu 
Kontakt - tel.:530657510
Usługi lakiernicze, w tym 
ozdobne:
- motocykle, skutery
- samochody, ciężarów-
ki, autobusy
- odzież, akcesoria, 
meble, telefony itp.
www.facebook.com/moto

Kontakt - nazwa: Autofix
Kontakt - email: grada-
1@poczta.onet.pl
Kontakt - tel.:790 690 937
Dobrze wyposażony 
warsztat blacharsko-la-
kierniczy płyta naciągo-
wa, spoter, zgrzewarka 
duże doświadczenie na 
najwyższym standardzie, 
oczekuję propozycji.

Kontakt - nazwa: veiron
Kontakt - email: bugaj-
ski13@interia.pl
Kontakt - tel.: 
881724040
Jestem na etapie 
otwierania własnej firmy, 
przyjmę zlecenia na 
szlifowanie, obróbkę  
tworzyw sztucznych,  
polerowanie, montaż. 
Doświadczenie nabyte w 
Niemczech.
  
Kontakt - nazwa: KO-
MANDOS
Kontakt - email: bo-
lek.84@wp.pl
Kontakt - tel.: 
605050386
„KOMANDOS” BLA-
CHARSTWO POJAZ-
DOWE STARE SAMO-
CHODY RENOWACJA

Konkurs na Facebooku
Facebook.com/Lakiernik

Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanych ogłoszeń.
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PORADNIK LAKIERNIKA

ISNB 978-83-932610-1-7
Książka zawiera zbiór podstawowych 
informacji związanych z technologiami 
lakierniczymi. W poradniku przedstawiono 
bogato ilustrowany, szczegółowy 
opis wszystkich kroków technologii 
napraw lakierowania elementu karoserii 
samochodowej oraz elementu z 
tworzywa sztucznego.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

PORADNIK BLACHARZA

ISBN 978-83-932610-0-0
Celem książki jest przedstawienie w jak 
najbardziej przejrzysty  i jasny sposób 
niuansów związanych z naprawami 
karoserii współczesnych samochodów. 
Poradnik gromadzi niemal całą niezbędną 
wiedzę na ten temat. Bogato ilustrowane 
syntetyczne opisy stanowią ważny atut 
tej książki.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

ISBN 83-913442-3-2
Książka poświęcona jest renowacyjnemu 
lakiernictwu samochodowemu. Od wielu 
lat stanowi podstawę wiedzy zawodowej 
dla kolejnych pokoleń adeptów zawodu 
lakiernika samochodowego. 

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

BLACHARSTWO I NAPRAWY 
POWYPADKOWE SAMOCHODÓW

ISBN 83-922340-0-6
Książka porusza tematykę związaną 
z naprawami oraz pomiarami 
powypadkowymi samochodów. Autor 
znaczną część miejsca przeznaczył 
na omówienie w przystępny sposób 
zagadnień związanych z dokonywaniem 
pomiarów karoserii.

TECZKA LAKIERNIKA

Plus CD Teczka Niezbędnik Autoserwisu 
/ Lakierni, Oficyna Wydawnicza Troton 
2009, zestaw niezbędnych dokumentów 
potrzebnych w przypadku kontroli przez 
WIOŚ, PIP i Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

Poradniki dla blacharzy 
i lakierników

Zamówienia
Troton Sp. z o.o. Ząbrowo 14A,78-120 Gościno

tel./fax +48 94 35 126 22
lakiernik@lakiernik.com.pl

www.lakiernik.com.pl 
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zamówienia:  lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  48 94 35 126 22 

Obowiązkowe pozycje 
w bibliotece Lakiernika
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