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Znany producent i dystrybutor materia-
łów lakierniczych - firma TROTON roz-
szerzyła portofolio swoich produktów 
o kilka nowości.

W linii TROTON ADDS możemy nabyć 
teraz RUST FILLER SPRAY. Jest to 

konwerter rdzy i podkład w jednym, 

który wyprodukowany został na bazie 

wysokiej jakości żywicy epoksydowej. 

Preparat ten posiada silne działanie 

antykorozyjne oraz właściwości grun-

tujące. Tworząc jednolitą powłokę 

stanowi doskonałą ochronę przed 

szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych.

Kolejna nowość to produkty do 

klejenia i uszczelniania na bazie MS 

polimerów – NATRYSKOWA MASA KLE-

JĄCO -  USZCZELNIAJĄCA w kolorze 

szarym (kartusz, pojemność 290 ml) 

oraz MASA KLEJĄCO - USZCELNIAJĄCA 

kolor czarny (kartusz, pojemność 290 

ml). Oba produkty oferowane w marce 

MASTER w odróżnieniu od tradycyj-

nych produktów poliuretanowych 

do wklejania i uszczelniania, charak-

teryzują się większą odpornością na 

procesy starzeniowe i szkodliwego 

wpływu czynników atmosferycznych, 

szybszym czasem schnięcia czyli w 

praktyce większą wydajnością pracy 

oraz brakiem konieczności wcześniej-

szego używania podkładu (primer).

Więcej informacji o proponowanych 

nowościach znajdą Państwo na stronie 

www.troton.com.pl oraz uzyskają  u 

naszych Przedstawicieli Handlowych.

Kolejne nowości 
w ofercie TROTONU
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Korozja jest procesem stopniowej destrukcji materia-

łów, zachodzącym między powierzchnią materiałów, a 

otaczającym je środowiskiem. W przypadku karoserii 

mamy do czynienia z korozją metali wywołaną czyn-

nikami chemicznymi oraz elektrochemicznymi. Korozja 

jest nieuchronnym procesem samorzutnym, ponieważ 

w środowisku trwałe są tylko metale szlachetne, pod-

czas gdy reszta dąży do powrotu do postaci w jakich 

występują w rudach (fot. 1).

Zabezpieczenie karoserii przed korozją polega na 

oddzieleniu elementu od  otoczenia, w którym znaj-

duje się tlen powodujący korozję - utlenianie. Bardzo 

ważnym zadaniem takiej bariery jest również ochrona 

przed wodą, która znacząco  przyspiesza proces nisz-

czenia. Współczesne zabezpieczenia fabryczne stoją 

na bardzo wysokim poziomie i zapewniaja możliwość 

zagwarantowania użytkownikom kilkuletniej gwa-

rancji antykorozyjnej. Najpopularniejszym procesem 

technologicznym stosowanym w fabrykach do za-

bezpieczania karoserii jest cynkowanie blach. Sposób 

ten powszechnie stosowany jest już od lat 80-tych 

poprzedniego stulecia i nadal stanowi najpopularniejszą 

metodę ochrony elementów. Cynkowanie wykonuje się 

metodami galwanicznymi poprzez natryskiwanie lub 

kąpiele fosforanowe, podczas których na elementach 

zabezpieczanych wytwarzana jest warstwa fosforanu 

cynku. Taka warstwa oddziela element stalowy przed 

niekorzystnym działaniem środowiska oraz stanowi 

warstwę aktywną, która jako pierwsza ulega utlenianiu 

- skorodowaniu. Powłoka fosforanowa jest skuteczną 

powłoką antykorozyjną, odporną na działanie wysokich 

temperatur, bardzo dobrze niweluje refleksy świetlne, 

stanowi dobry podkład dla farb i lakierów i jest przy tym 

stosunkowo miękka. 

Na tak przygotowany element po odtłuszczeniu nakłada 

się farbę podkładową metodą elektroforezy. Proces ten 

ma podobny przebieg do procesu nakładania powłok 

galwanicznych. Element malowany zanurzany jest w 

koloidalnym roztworze farby i podłączony jest do wła-

ściwej elektrody. Może to być elektroda dodatnia jak i 

ujemna, w zależności od składu stosowanej farby. Farby 

wykorzystywane do malowania elektroforetycznego są 

farbami wodorozcieńczalnymi. 

Kolejną warstwę tworzy barwny lakier nawierzchnio-

wy, zwany również bazowym. Może on być jedynym 

elementem decydującym o walorach estetycznych 

powłoki bądź tworzyć tło dla następnej warstwy de-

koracyjnej, wprowadzającej specjalne efekty wizualne 

tzw. lakier metalizujący lub perłowy.  We wszystkich 

współczesnych powłokach samochodowych ostatnią 

zewnętrzną warstwą jest lakier bezbarwny, chroniący 

pokryte nim inne materiały lakiernicze przed oddziały-

waniem czynników chemicznych, promieniowaniem UV 

i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 

W celu polepszenia bariery antykorozyjnej stosuje 

się w miejscach łączenia blach masy uszczelniające 

(fot. 2). Zapewniają one bardzo dobre przyleganie do 

powierzchni elementu, są elastyczne i odporne na wa-

runki pogodowe. Na większe powierzchnie, zwłaszcza 

na te narażone na uszkodzenia mechaniczne często 

nanosi się masy natryskowe podobne w konsystencji 

do gumy (fot. 3). Zapewnieją one, poza ochroną przed 

niekorzystnymi warunkami środowiska zewnetrznego, 

również dodatkową barierę przed hałasem, poprawiając 

komfort akustyczny wewnątrz pojazdu.

Korozja - odwieczny problem

Aplikatory 
do usuwania 
starych powłok 
i rdzy 

Masa uszczel-
niająco-klejąca 
addsTROTON 
310 ml to ide-
alne rozwią-
zanie do połą-
czeń każdych 
elementów w 
samochodzie

Podkład Akrylowy 1K MASTER w aerozolu zapewniający 
doskonała przyczepność dla kolejnych warstw
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Końcowym etapem fabrycznego zabezpieczania antyko-

rozyjnego jest nanoszenie wosków do profilii zamknię-

tych, takich jak np. progi. Jest to szczególnie ważne, 

ponieważ zbierająca się w nich wilgoć i nierzadko sól dro-

gowa znacznie przyspieszają korozję tych elementów.

Tak oddzielona od działania czynników zewnętrznych 

karoseria jest dożywotnio odporna na działanie korozji. 

Niestety, po wielu latach eksploatacji takie zabezpiecze-

nie może okazać się niewystarczające lub uleglo uszko-

dzeniu podczas kolizji i należy je odnowić. 

W zalezności od miejsca i skali postępowania korozji 

stosuje się różne zabiegi renowacyjne. W przypadku 

prewencji większość zadań sprowadza się do wykony-

wania zaprawek lakierniczych na nadwoziu pojazdu oraz 

do nakładania mas antykorozyjnych tzw. baranków na 

podwozie (fot. 4). Ubytki w tych miejscach wywołane są 

na ogół uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi 

przez odpryskujące kamienie oraz podrywany piasek i 

żwir. Szybkie działanie jest podstwą sukcesu podczas 

działań zabezpieczających. Czysta odsłonięta blacha ule-

ga natychmiastowemu utlenieniu i tworzy się rdza, która 

postępuje w głąb elementu. Dokładne oszczyszczenie 

skorodowanego miejsca oraz zastosowanie dobrych, 

aktywnych srodków antykorozyjnych spowoduje zatrzy-

manie procesu niszczenia (fot. 5 i 6).

Najczęstszym powodem odnawiania powłoki lakierniczej i 

antykorozyjnej w warsztatach lakiernictwa pojazdowego 

są naprawy powypadkowe. W dobie doskonałych środ-

ków lakierniczych, urządzeń aplikujących i wspomagają-

cych wygląd i właściwości naprawianego elementu nie 

powinny odbiegać od tych fabrycznych. Wystarczy, że 

przestrzegane będą zalecenia 

zawarte w kartach technicz-

nych produktów, a środowisko 

pracy w warsztacie będzie 

zbliżone do warunków jakie pa-

nują na linii produkcyjnej. Takie 

warunki może nam zapewnić 

wyłącznie kabina lakiernicza, 

w której mamy zapewnioną 

należytą czystość oraz może-

my regulować temperaturę, 

wilgotność otoczenia i obieg powietrza. Ważną zaletą 

takiej komory dla użytkownika jest również doskonałe 

oświetlenie lakierowanego elementu.

W renowacji powypadkowej samochodów ochronę 

antykorozyjną uzyskuje się zazwyczaj poprzez zastoso-

wanie odpowiedniego podkładu bezpośrednio na dobrze 

oczyszczoną blachę. Użycie takiego podkładu dopiero na 

warstwę masy szpachlowej jest błędem i może spowo-

dować ponowne powstanie ognisk korozji. Najlepszymi 

podkładami są podkłady reaktywne, które zawierają kwas 

fosforowy, wnikający w cząsteczki stali i znakomicie od-

dzielający element od środowiska zewnętrzego. Jest to 

warstwa podobna do tej użytej w procesie fabrycznego 

zabezpieczania karoserii, ponieważ tekie primery (fot. 7) 

zawierają również dodatki fosforanów cynku, tworzą-

cych barierę antykorozyjną. Warstwa primeru jest na 

ogół bardzo cienka i wymaga nałożenia innego podkładu, 

najczęściej akrylowego lub epoksydowego (fot. 8), jeżeli 

element jest bardziej wymagający. Ten drugi stanowi dużo 

lepszą ochronę antykorozyjną, lecz w stosunku do akrylu 

ma podstawową wadę, jaką jest czas schnięcia. Bardzo 

dobrą ochronę antykorozyjną mogą również zapewnić 

dwukomponentowe 2K podkłady akrylowe z inhibitora-

mi korozji (fot. 9). Niestety koszt takich produktów jest 

często nieakceptowalny przez warszataty lakiernictwa 

pojazdowego, nawet pomimo swych niezaprzeczalnie 

bardzo wysokich właściwości antykorozyjnych. Nie zaleca 

się stosowania w naprawach renowacyjnych produktów 

jednokomponentowych, które ze względu na swój skład 

nie mogą zapewnić dobrej bariery ochronnej.

Regularne odtwarzanie ubytków w fabrycznej powłoce 

antykorozyjnej pozwala na wieloletnie użytkowanie 

samochodów, nawet w najcięższych warunkach klima-

tycznych. Współczesne narzędzia i środki antykorozyjne 

pozwalają na uzyskanie ochrony na wysokim poziomie, 

porównywalnym z tym 

fabrycznym. Korozja oddzia-

ływuje negatywnie nie tylko 

na wygląd pojazdu ale przede 

wszystkim na bezpieczeństwo 

i walory użytkowe. Niszczenie 

elementów konstrukcyjnych 

wpływa na ich zachowanie 

podczas kolizji oraz pośred-

nio na zawieszenie i układ 

kierowniczy.

Bogusław Raatz

Skorodowa-
ny element z 

perforacją

Produkt do 
konserwcji 

podwozi 
i masa 

uszczelniają-
ca w jednym 
addsTROTON

Podkład epoksydowy addsTROTON w aerozolu stanowiący 
idealne zabezpieczenie antykorozyjne i dający bardzo dobrą 

przyczepność dla kolejnych warstw

Produkt do konserwacji podwozi na bazie bitumenów 
i wosków addsTROTON
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KABINA LAKIERNICZA - WADEMECUM WIEDZY
Kabina lakiernicza, zwana czasami komorą, to niezbędne i pod-

stawowe wyposażenie współczesnej lakierni samochodowej. W 

dokonaniu wszelkich inwestycji  warsztatowych zwykle pojawia 

się problem ich oceny ze względu na opłacalność. Zwykle po-

jawia się pokusa sugerująca, ze można się bez danej inwestycji 

obejść. Przecież do tej pory lakierujemy bez kabiny i klienci są 

zadowoleni, lakierujemy drogie samochody itp. Często nawet 

najbardziej racjonalne argumenty tłumione są w podobny spo-

sób i nie są w stanie przekonać potencjalnego inwestora. Lecz 

gdy uda się  usłyszeć opinanie o dokonanej inwestycji są wręcz 

entuzjastycznie pozytywne. Dotyczy to również problemu 

inwestowania związanego z kabiną lakierniczą. Aby zachęcić 

potencjalnych inwestorów poniżej podano kilka podstawo-

wych argumentów przemawiających na korzyść wyposażenia 

warsztatu w kabinę lakierniczą.

Wzorcowa lakiernia z kabina lakierniczą, strefa przygotowawcza 

wraz z mieszalnikiem.

Powody dla których każdy warsztat lakierniczy powinien po-

siadać kabinę: 

 Utrzymywanie właściwej i stabilnej temperatury otocze-

nia.

 Utrzymacie czystości otoczenia.

 Właściwe oświetlenie. 

 Zachowanie optymalnego przepływu powietrza.

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

 Zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz BHP.

 Zwiększenie prestiżu warsztatu lakierniczego.

 Ochrona środowiska naturalnego.

Uwaga: Wszystkie odpady powstałe w procesie lakierniczym 

są kwalifikowane jako toksyczne i wymagają obowiązkowej 

utylizacji.

W kabinie lakierniczej 

funkcjonują następujące 

podstawowe tryby pracy:

 lakierowanie,

 suszenie.

Faza lakierowania jest 

przedzielona od fazy 

suszenia tzw. cyklem po-

średnim, którego zadaniem jest międzyoperacyjna wentylacja 

komory lakierniczej. Zadaniem tej fazy jest wydalenie większej 

części rozpuszczalników znajdujących się w atmosferze kabiny.

FAZA LAKIEROWANIA

W trakcie lakierowania system nawiewowy wtłacza poprzez 

urządzenia filtracyjne powietrze. 

Rys. Faza lakierowania w kabinie lakierniczej. (PROWEST-DURST)

pobierane z zewnątrz. Powietrze przechodząc przez wymien-

niki ciepła jest ogrzewane do żądanej temperatury i dodatko-

wo oczyszczone przez zestaw filtrów sufitowych. Wtłoczone 

powietrze kierowane jest pionowo w dół w kierunku zestawu 

filtrów znajdujących się w podłogowych kratkach wyciągo-

wych. W fazie lakierowania 100% zassanego powietrza musi 

być wydalone na zewnątrz, aby nie spowodować nadmiernego 

wzrostu stężenia oparów rozcieńczalników, a tym samym za-

grożenia wybuchem. Z kanału wyciągowego znajdującego się 

poniżej kratek podłogowych powietrze pobierane jest przez 

wentylator i kierowane do wylotu komina.  Bardzo ważne jest 

zapewnienie oświetlenia o odpowiednim natężeniu. W kabinie 

lakierniczej powinno ono wynosić od 1100 do 1500 luksów. 

FAZA SUSZENIA

Podczas procesu suszenia powłoki lakierowej powietrze zwy-

kle podgrzewane jest do temperatury pomiędzy 50oC do 70oC. 

Bardzo ważne jest uzyskanie właściwej temperatury powietrza 

suszącego. W przypadku zbyt niskiej temperatury suszenie 

jest mniej efektywne i czas operacji się wydłuża. Producen-

ci materiałów lakierniczych zalecają, aby czas suszenia nie 

przekraczał 30 min. Zachowanie tego parametru gwarantuje 

najlepsze właściwości powłoki lakierowej.  W związku z tym, 

że ciągłe dostarczanie energii tak aby podgrzewać dostarcza-

ne powietrze do żądanej temperatury byłoby rozwiązaniem 

nieopłacalnym ekonomicznie zwykle w fazie suszenia stosuje 

się prawie zamknięty obieg powietrza. Umożliwia to system 

przysłon, które automatycznie ograniczają pobór zimnego po-

wietrza, zamieniając go na czerpanie powietrza już ogrzanego. 

Przekrój kabiny 
l a k i e r n i c z e j 
( P R O W E S T-
DURST)
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W przypadku takiego rozwiązania powietrze pobierane  do su-

szenia z zewnątrz stanowi  zaledwie ok. 10% całego powietrza 

znajdującego się w systemie obiegowym. W celu utrzymania 

stałej temperatury konieczne jest dodatkowe podgrzewanie 

krążącego powietrza. 

Rys. Faza suszenia w kabinie lakierniczej. (PROWEST-DURST)

Podczas doboru kabiny lakierniczej występuje wiele czynników 

decydujących o decyzji inwestora. Poniżej omówione zostały 

podstawowe wskaźniku, które powinny być brane pod uwagę 

już podczas wstępnych analiz.

 gabaryty kabiny,

 prędkość opadu powietrza,

 wydajność agregatów wyciągowo-nadmuchowych,

 moc grzewcza,

 skok termiczny Δt,

 bezwładność termiczna.

GABARYTY KABINY

Od wielkości kabiny lakierniczej, a ściślej mówiąc od wymiarów 

wewnętrznej przestrzeni roboczej uzależniony jest zakres ob-

sługiwanych pojazdów. Optymalne wymiary kabiny lakierniczej 

przy zachowaniu stosunkowo umiarkowanych kosztów inwe-

stycji to  7 m × 4 m × 3 m. Nie można zapominać, że wielość 

kabiny lakierniczej jest ściśle powiązana z wydajnością układów 

wymiany powietrza oraz parametrami instalacji grzewczej. 

Przy zwiększeniu powierzchni przepływu (rozmiaru podłogi) 

konieczne jest takie dopasowanie układu wymiany powietrza 

aby zapewnić założoną prędkość opadu powietrza. 

Fot. Nowoczesna kabina lakiernicza (ASTHERM).

Konieczne jest również dopasowanie układu grzewczego tak 

aby zachować  odpowiednią wielkość parametru zwanego sko-

kiem termicznym  Δt. Osobnym zagadnieniem jest wysokość 

przestrzeni roboczej w kabinie. Przyjmuje się, że optymalna 

wysokość kabiny lakiernicze wynosi 3 m. Pozwoli to na obsłu-

giwanie w znacznym zakresie samochodów osobowych oraz 

dostawczych.

PRĘDKOŚĆ OPADU POWIETRZA

Parametry instalacji powietrznej powinny być tak dobrane, aby 

można było uzyskać odpowiednią prędkość pionowego przepły-

wu powietrza w kabinie. Przyjmuje się, że optymalna prędkość 

przepływu powietrza w kabinie lakierniczej powinna wynosić od 

0,25 do 0,30 m/s. W przypadku stosowania lakierów wodnych 

powinna być wyższa i wynosić min. 0,30 m/s. Istnieje możli-

wość stosowania dodatkowych systemów suszenia lakierów 

wodorozcieńczalnych opartych na dyszach Venturiego.

WYDAJNOŚĆ AGREGATÓW WYCIĄGOWO-NADMUCHOWYCH

Parametry instalacji wymiany powietrza mają bezpośredni 

wpływ na prędkość opadu powietrza lecz również na stężenie 

substancji szkodliwych zawartych w powietrzu wydalanym z 

kabiny. Powiązane są również ściśle z kubaturą czyli gabaryta-

mi kabiny lakierniczej. Podstawowym warunkiem poprawnego 

działania instalacji wymiany powietrza jest jej rozdzielenie na 

następujące części:

 układ nawiewowy,

 układ wyciągowy.

Zastosowanie oddzielnych urządzeń do nawiewu oraz wyciągu 

powietrza z kabiny lakierniczej umożliwia uzyskanie odpowied-

nich parametrów całego układu wymiany powietrza.

MOC GRZEWCZA

Moc urządzeń grzewczych zastosowanych do pracy w kabinie 

lakierniczej jest ściśle powiązana z kubaturą kabiny oraz wy-

dajnością instalacji wymiany powietrza. Parametry urządzeń 

grzewczych powinny być tak dobrane aby zapewnić uzyskanie 

właściwej wielkości skoku termicznego Δt, przy jak najniższych 

kosztach związanych z dostarczaną energią.

SKOK TERMICZNY Δt

Jest to parametr mający bardzo duży wpływ na koszty eksplo-

atacji kabiny lakierniczej. Jego dobór uzależniony jest od ota-

czających warunków klimatycznych oraz wydajności instalacji 

wymiany powietrza. Dla zapewnienia właściwych warunków do 

lakierowania niezbędne jest utrzymywanie w kabinie odpo-

wiedniej temperatury powietrza, która powinna wynosić ok. 

20oC. Ważne jest również, aby żądane zmiany temperatury 

powietrza obywały się w stosunkowo szybko przy jak naj-

mniejszym zużyciu energii. W Polsce przyjmuje się, że opty-
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malna wielkość parametru zwanego skokiem temperatury Δt 

wynosi od 25 do 30oC. Taka wielkość parametru gwarantuje 

prawidłowe funkcjonowanie kabiny lakierniczej przez ok. 300 

dni w roku. Jedynie w sporadycznych wypadkach niezbęd-

ne staje się podwyższenie parametru Δt do wielkości 35oC.  

Przykładowo: Δt=30oC gwarantuje uzyskanie temperatury 

powietrza w kabinie przy temperaturze zasysanego powietrza 

z zewnątrz -10oC

Ważne jest również, aby żądane zmiany temperatury powietrza 
obywały się stosunkowo szybko przy jak najmniejszym zużyciu 
energii. W szczególnych przypadkach gdy występują warunki 
ekstremalne (różnice temperatur przewyższające znacznie war-
tość Δt  danej kabiny) można zastosować zmianę ilości przepływu 
powietrza poprzez przysłonięcie żaluzji na układzie pobierania. 
Jest to niekiedy jedyna metoda w warunkach ostrej zimy.

BEZWŁADNOŚĆ TERMICZNA

Parametr ten określa czas potrzebny do osiągnięcia założo-

nych parametrów termicznych. Im większy skok termiczny 

Δt tym bardziej wzrasta bezwładność termiczna układu jaki 

stanowi cała kabina lakiernicza. Na bezwładność termiczną ma 

również wpływ izolacja kabiny, parametry instalacji wymiany 

powietrza oraz wydajność urządzeń grzewczych.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl

PORADNIK LAKIERNIKA
SAMOCHODOWEGO
ISNB 978-83-932610-1-7
Książka zawiera zbiór podstawowych 
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bogato ilustrowany, szczegółowy 
opis wszystkich kroków technologii 
napraw lakierowania elementu karoserii 
samochodowej oraz elementu z 
tworzywa sztucznego.

więcej informacji:  www.lakiernik.com.pl

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

Obowiązkowa pozycja w bibliotece 
Lakiernika

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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Norma PN-EN 12215 : 2005 Urządzenia do malowania. Kabiny 
malarskie do nanoszenia ciekłych organicznych wyrobów lakie-
rowych. Wymagania bezpieczeństwa, oraz norma PN-EN 13355 
: 2010 +A1 Urządzenia malarskie Kabiny zespolone. Wymagania 
bezpieczeństwa precyzyjnie określają parametr prędkości opadu 
powietrza, wskazując wartość minimalną jako 0,25 m/s i zalecaną 
jako 0,3 m/s. W lakierniach które nie są panelowymi urządzeniami 
(kabinami lakierniczymi) - takie parametry, traktowane są także 
jako wyznacznik poziomu bezpieczeństwa i skuteczności pracy 
systemu wentylacyjnego. Problem jest jednak taki, że wartości 
określone w normach PN-EN, ograniczone są do wąskiej grupy 
typowych kabin lakierniczych dla jednej gałęzi lakiernictwa i nie są 
odpowiednie zarówno dla lakierni wielkogabarytowych, jak i lakierni 
małych detali.

Każdy, kto ma możliwość zapoznania się z tekstem jednej i dru-
giej normy PN-EN przytoczonej na wstępie, szybko zauważy, 
że ich treść pokrywa się wzajemnie w  80 % tekstu. W kwestii 
dotyczącej wymaganej prędkości opadu powietrza w części ro-
boczej lakierni, obie normy są zgodne i wyznaczają tę wartość na 
poziomie minimalnym 0,25 m/s dla każdego wyznaczonego punktu 
pomiarowego oraz średnią jako 0,3 m/s. W najczęściej stosowanej 

normie PN-EN 13355 opisuje to dokładnie punkt 5.7.2.3. Sposób 
prowadzenia pomiarów określa załącznik „B”, wskazując dwa 
sposoby wyznaczenia siatki kontrolnej dla punktów pomiarowych. 
Norma nie pozostawia tu żadnej swobody ani w wyborze miejsc 
w jakich dokonywać należy pomiarów, ani w kwestii uzyskiwanych 
wyników. Nie pozostawia także żadnych wątpliwości w zakresie 
tego, czy pomiary prowadzone być powinny przy pustej kabinie, 
czy z lakierowanymi elementami wewnątrz.  Reguluje także kwe-
stie tego, jak dokładnym anemometrem należy się posłużyć oraz w 
jakich warunkach powinno prowadzić się takie pomiary. Traktując 
zapisy i wskazania normy jak literalnie, pozostaje stosować się do 
jej wskazań, niezależnie od faktycznych potrzeb technologicznych 
lakierni i aspektów ekonomicznych jej funkcjonowania. Gdy jednak 
zdamy sobie sprawę z tego, że normy PN-EN nie są przepisami 
prawa, a nawet nie powinny być ich załącznikami, ponieważ akt 
prawny niższego rzędu nie może dominować nad aktem prawnym 
wyższego rzędu, to siła nakazów zawarta w tych normach staje się 
już bardzo słaba. 
Posuwając się dalej w analizie sensu i celu formowania norm 
PN- EN, zauważmy, że są to jedynie wskazówki dla producentów 
wyrobów, czy projektantów. Zawsze należy korzystać z mądrych i 
cennych wskazówek. Opierając się jednak o posiadaną wiedzę i 
doświadczenie. 

Należy eliminować rady i wskazania, co do których nie ma żadnych 
wątpliwości, że przynoszą szkody lub bilans ich zastosowania wy-
woła więcej wad niż zalet w produkowanym urządzeniu, czy też  
projektowanej lakierni. Wybiórcze korzystanie z zapisów zawartych 
w ustawach, rozporządzeniach, uchwałach, czyli obowiązujących 
aktach prawnych, jest w praktyce niemożliwe. Gdy nie zgadzamy 
się zapisem jakiegoś paragrafu nie możemy go pomijać, czy po-
stępować wbrew niemu. Jednak normy PN-EN nie są przepisami 
prawa. To tylko rady i wskazówki. W tym przypadku można je po-
mijać i stosować się do nich wybiórczo. Pamiętać jednak należy, 
że decyzje techniczne producenta, czy dostawcy specjalistycznych 
zestawów wentylacyjnych dla lakierni oraz decyzje projektanta 
tego działu, wpływają na bezpieczeństwo użytkowe, zdrowie, a na-

Prędkość opadu powietrza w lakierni
Robert Grzywaczewski 

PROJEKTER TECHNOLOGIA
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wet życie pracujących w obiekcie ludzi. Projektant lakierni, czy też 
producent urządzeń, może nie stosować się do  wskazań zawar-
tych w normach bezpieczeństwa PN-EN, ale równolegle wskazać 
musi dlaczego zastosował inne rozwiązania techniczne i parametry 
systemu, a co równie ważne, czy oprócz zachowania bezpieczeń-
stwa wprowadzone rozwiązania są skuteczne pod względem 
wymogów technologicznych dla lakierni ciekłej i stosowanych w 
niej produktów. Autorzy normy PN-EN 13355 dla kabin lakierni-
czych, starali się umieścić wskazówki, które pozwolą wytwórcy 
takiego urządzenia wyprodukować je z bezpiecznymi parametrami, 
niezależnie od technologii jaką realizować będzie w kabinie jej  
przyszły użytkownik. Oznacza to, że bez względu na to ile i jakich 
substancji chemicznych rozpylonych zostanie we wnętrzu komory 
lakierniczej, musi być ona bezpieczna. Bezwzględnie bezpieczna, 
bez względu na aspekt ekonomiczny,  koszt wyprodukowania tego 
urządzenia i koszty jego eksploatacji. Norma PN-EN 13355, a 
także PN-EN 12215 nie analizuje potrzeb i planowanych zadań 
w lakierni. W załączniku „A” tej normy wskazany jest przykład 
obliczeniowy dla komory lakierniczej o szerokości 4 m  i długości 
8 metrów, co jest dość standardowym rozmiarem typowych kabin 
lakierniczych. Przeprowadzona symulacja obliczeń, zakładająca, 
że prędkość opadu powietrza wewnątrz takiej komory wyniesie 0,3 
m/s, prowadzi do wniosku końcowego, że poziom stężenia Dolnej 
Granicy Wybuchowości rozpylonych w kabinie par palnych sub-
stancji chemicznych nie przekroczy w granicy 1,3 %. 
Objętość powietrza, która przepływać będzie przez strefę roboczą 
wynosi 34 500  m3/h, co dla kabiny o wysokości 3,0 m oznacza 
360 wymian powietrza w każdej godzinie pracy tego urządzenia i 
to przy pustej komorze lakierniczej. Gdy kubatura komory wypeł-
niona zostanie dużym elementem przeznaczonym do lakierowa-
nia, który zmniejszy objętość powietrza w komorze, to wentylatory 
urządzenia pracujące z tą samą prędkością i wydajnością 34 500 
m3/h, spowodują znaczne przyspieszenie prędkości opadu powie-
trza w kabinie. Jest to naturalne zjawisko, gdy taka sama ilość 
powietrza, w tym samym czasie przepłynąć musi przez mniejsze 
pomieszczenie. 

W praktyce oznacza to, że już przy pustej komorze lakierniczej 
zagrożenie wybuchu, czy przekroczenia najwyższych dopusz-
czalnych stężeń substancji chemicznych na stanowisku pracy, jest  
mało prawdopodobne przy działającej wentylacji komory. Zmniej-
szenie kubatury wnętrza, przez wstawienie obiektu przeznaczone-
go do lakierowania, powiększa granice bezpieczeństwa i poprawia 
parametry komory lakierniczej. W efekcie zagrożenie wybuchem 
zostaje całkowicie wyeliminowane, bo w przestrzeni komory, 
stężenia palnych par substancji chemicznych w mieszaninie z po-
wietrzem są skrajnie minimalne. Gdyby norma PN-EN dla kabin 
lakierniczych wyznaczała wymaganą  prędkość opadu powietrza 
na poziomie minimalnym 0,35 i średnim = 0,4 m/s, to każda pusta 
komora lakiernicza byłaby nie tylko „bezpieczna”, ale już absolutnie 
nie zagrożona żadnym niebezpieczeństwem. 

Czym jest dolna granica wybuchowości i jaki ma wpływ na para-
metry komory lub projektowanej indywidualnie lakierni? Czy 1,3% 
D.G.W  (LEL), to  dużo czy mało w procesie lakierowania? 

Dolna granica wybuchowości danej substancji chemicznej jest 
określana zasadniczo dla par tej substancji. Wyznacza się dla 
niej graniczny poziom koncentracji masy w objętości jednego 
metra sześciennego powietrza. Osiągnięcie tego poziomu i 
udział tzw. inicjału wybuchu, z pewnością wywoła zapalenie się 
takiej mieszaniny par z powietrzem, wywołując błyskawicznie 
rozprzestrzeniający się pożar, zwany wybuchem. Wysnuć tu 
można mylny wniosek, że poziom np. 80 % DGW par takiej 
palnej substancji w mieszaninie z powietrzem, nie spowoduje 
jej wybuchu. Niesyty nie jest to takie oczywiste. Stężenie na 
poziomie 50 % DGW, to tzw. stan zagrożenia wybuchem. To sy-
tuacja, w której niekorzystny zbieg okoliczności, czyli mieszanina 
wielu par różnych substancji chemicznych, gęstość powietrza, 
temperatur w pomieszczeniu i rodzaj inicjału może doprowadzić 
do zapalania się obłoku. W zastosowaniach zabezpieczeń prze-
ciwwybuchowych pomija się to,  czy faktycznie taka ilość paliwa, 
czyli np. 50 % poziomu DGW danej substancji, „wystarczy” do 
zapalenia obłoku gazowego w jej mieszaninie z  powietrzem. 
Ważne jest raczej to, że wzrastające stężenie palnych par w 
powietrzu może osiągnąć błyskawicznie  granicę  stężenia, przy 
której nastąpić może wybuch. Osiągnięcie pułapu 50 % DGW, 
gdy stężenie nadal narasta w pomieszczeniu (często niekontrolo-
wanie), to już moment, w którym może być za późno na podjęcie 
działań zapobiegawczych, np. włączenie wentylacji awaryjnej, 
czy zaprzestania lakierowania. Powszechnie przyjmuje się, że 
bezpiecznie jest, gdy nie dopuszcza się do koncentracji danej 
substancji na poziomie 1 jej dolnej granicy wybuchowości. 25 % 
DGW to  poziom graniczny i co dziwne, norma PN-EN13355 tak-
że go tak wyznacza w rozdziale „Zapobieganie i ochrona przed 
wybuchem” (5.8.2), a nie na poziomie poniżej 2 czy np. 5 %.  
Pięciokrotnie mniejszy wydatek powietrza nadmuchiwanego do 
wnętrza komory lakierniczej, (od wskazanego w wytycznych nor-
my) nadal utrzymywałby realizowany proces lakierowania w gra-
nicach bezpieczeństwa. Wskazywanie prędkości  0,25 m/s czy 
0,3 m/s jako jedynej wartości pozwalającej na klasyfikację kabiny 
lakierniczej jako bezpiecznej, jest tu ogromnym nadużyciem. 
Oczywiście tak wysoka wartość przepływu czyni to urządzenie 
bezpiecznym, ale granica tego bezpieczeństwa jest dużo, dużo 
niżej. Nie należy jedna mylić poziomu stężenia palnej substancji 
w powietrzu, z poziomem dolnej granicy wybuchowości. Koncen-
tracja par benzyny w 1 m3 powietrza w proporcji 1,3%, to już 
poziom 100% DGW dla tej substancji. Ten drobny niuans może 
prowadzić do wielu nieporozumień i należy zwracać szczególną 
uwagę na oznaczony poziom koncentracji palnych par substancji 
w powietrzu, a szczególnie tego,  do czego ta wartość się  odnosi. 
W normie PN –EN 13355 obliczony poziom koncentracji = 1,3%, 
odnosi się do wartości dolnej granicy wybuchowości mieszaniny 
substancji chemicznych, dla której przyjęto wartość uproszczoną 
DGW = 40g/m3.  (załącznik „A” pkt. 1 - Równania). 

Gdy punkt po punkcie analizuje się wytyczne i zapisy normy 
PN-EN 13355, razi ogromna niekonsekwencja wielu jej zapisów 
oraz zastosowane w wielu miejscach uproszczenia. Gdy się im 
przyjrzymy, nagle okazuje się że, autorzy opracowanej normy 
doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że treść tego normatywu 
dopasowana jest tylko do wymiarów najpopularniejszych kabin 
lakierniczych (o wymiarach do 8,0m dług. do 4,0 m szer. do 3,0 
m wys.). W przypadku kabin czy lakierni o większych gabarytach, 
autorzy normatywu wycofują się z bezwzględnego wymuszania w 
niej prędkości opadu = 0,3 m/s. W tym samym punkcie (5.7.2.3) 
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normy PN-EN 13355, w którym określone są wymogi prędkości 
opadu powietrza w kabinach lakierniczych na poziomie 0,25 – 0,3 
m/s, umieszczone jest stwierdzenie że: Dopuszcza się szczególne  
(czyt. inne!) szybkości powietrza dla kabin zespolonych, w których 
maluje się bardzo długie elementy (np. wagony pociągu, samolot) 
Tu pojawia się wspomniana wcześniej niekonsekwencja i uprosz-
czenia stosowane też w innych punktach tej normy. Kilka zdań 
wcześniej, przy wartości 0,25 i 0,3 m/s, normatyw wskazuje, że w 
komorach zespolonych do lakierowania autobusów i samochodów 
ciężarowych, prędkość opadu powietrza musi mieścić się w tak 
określonym przedziale, ale zdanie niżej czytamy, że dla lakierni 
wagonów już nie. Nie potrzeba wielkiej wiedzy na temat taboru 
transportowego, aby zdawać sobie sprawę z tego, że długa na-
czepa samochodowa np. cysterna paliwowa, autobus przegubowy  
lub tramwaj, wymagają lakierowania w kabinach, lub lakierniach 
wielkogabarytowych o podobnych wymiarach przestrzeni robo-
czej. Nie wiadomo także dlaczego z taką swobodą potraktowano 
tu lakiernie dla samolotów, gdy może to też dotyczyć małych, 
dwumiejscowych samolotów, a kabina dla nich nie musi być wcale 
urządzeniem wielkogabarytowym. Znacznie bardziej profesjonal-
nie jest określić dla jakiej kubatury lakierni (kabiny), prędkość opa-
du powietrza 0,3 m/s jest parametrem właściwym, a dla jakiego 
gabarytu przestaje mieć kluczowe znaczenie. Niestety norma PN-
EN 13355 oraz PN-EN 12215, nie określa żadnego granicznego 
gabarytu lakierni.  Z  załącznika obliczeniowego „A” wynika jednak 
jednoznacznie, że opracowana został generalnie dla małych, po-
pularnych kabin lakierniczych. 

Gdy potraktujemy zapisy norm PN-EN jako sugestie i wskazówki, 
prowadzące do tego, żeby projektowana lakiernia czy produko-
wana komora lakiernicza były ,bezpieczne, to możemy pominąć 
wadliwe zapisy i skorygować je przez nasze  doświadczenie. Może 
to być pewnym zaskoczeniem, ale pomimo wprowadzenia innych 
wartości prędkości opadu powietrza, kabina taka nadal pozostaje 
w zgodzie z duchem i celem opracowanego normatywu. 

Zgodnie z zapisami normy, duże kabiny mogą mieć inną prędkość 
opadu powietrza niż 0,25 czy 0,3, ale przy zachowaniu bezpie-
czeństwa, czyli nie przekraczając poziomu NDS i poziomu 25 
% DGW w trakcie realizowanych procesów technologicznych. 
Norma nie wskazuje jakie to wartości -  0,1 m/s, czy może 0,5 
m/s? Wskazuje tylko, że mogą być „inne” i że muszą gwarantować 
bezpieczeństwo dla obsługi.  W takim przypadku nadal deklaracja 
WE dla znaku CE i Dyrektywy maszynowej WE/42/2006, wydawa-
na użytkownikowi przez wytwórcę urządzenia, może powoływać 
się na zgodność z normą PN-EN 13355.  Szczególnie gdy wiele 
innych opisanych w niej elementów zainstalowanych zostało w 
takim urządzeniu zgodnie z jej wskazaniami. 

Producent urządzenia nie musi jednak  przestrzegać bezwzględnej 
zgodności wyrobu z zapisami normy PN-13355 czy PN-EN 12215. 
Wystarczy tylko, że w Deklaracji Zgodności WE wskaże inne nor-
matywy, na których opierał się gdy urządzenie było projektowane 
i wykonywane. Norma PN-EN 13355 w swej treści, wskazując po-
szczególne rozwiązania i parametry dla kabiny lakierniczej, przy-
wołuje szereg innych norm EN oraz norm ISO, co oznacza, że nie 
wyczerpuje opisem tekstowym wszystkich aspektów, ważnych dla 
wytwórcy urządzenia. PN-EN 13355 jest normą zharmonizowaną. 
Łączy wiele wytycznych w całość i staje się jednolitym normaty-
wem dla konkretnie zdefiniowanego produktu. Niestety staje się 
też w wielu przypadkach normatywem szkodliwym dla użytkowni-
ka, gdy ten,, bez analizy i rozpoznania tematu ogłasza przetarg lub 
konkurs na dostawę, czy projekt lakierni/kabiny wielkogabarytowej, 
wskazując zachowanie wymogu zgodności z normą PN-EN 13355. 
Jeszcze gorzej, gdy wyrywa z normy pojedynczy parametr i określa 
obowiązkowe utrzymanie w lakierni prędkości opadu powietrza na 
poziomie 0,3 m/s. Dlaczego to problem? 

Zważywszy na możliwości techniczne, wprowadzenie i utrzyma-
nie prędkości opadu powietrza = 0,3 m/s jest możliwe w każdej 
lakierni. Nawet w lakierniach jachtów pełnomorskich, czy samo-
lotów pasażerskich, gdzie wysokość pomieszczenia  sięga 20 
metrów, a jego kubatura przekracza 20 000 m3. Do tego celu służą 
nawiewniki wirowe, dysze kierunkowe, odpowiednie systemy kie-
rowania powietrza i rozwiązania techniczne ograniczające opory 
jego tłoczenia. W efekcie stosunkowo nieduża ilość powietrza trafia 
do stref lakierowania z prędkością 0,3 m/s. Mimo, że i w takich 
lakierniach ważniejsza jest masa i objętość tłoczonego powietrza, 
od jego prędkości, ponieważ większość parametrów dotyczących 
stężenia substancji chemicznych wyrażanych jest w gramach na 
metr sześcienny powietrza, czyli ich masy w objętości. Typowa 
lakiernia wielkogabarytowa, to raczej lakiernia dla autobusów, czy 
taboru kolejowego. To kabina  lub profesjonalnie zaadaptowane 
pomieszczenia, w których system wentylacyjno grzewczy pracuje 
bardzo podobnie jak w małej kabinie lakierniczej. W takich miej-
scach kubatura pomieszczenia wymusza zastosowania większych 
zespołów nawiewno - wywiewnych, aby objętość wtłaczanego do 
lakierni powietrza dała określoną obliczeniami objętość, wymusza-
jąc prędkość jego opadu = 0,25 do 0,3 m/s. Przypomnieć tu należy, 
że stosunkowo mała komora lakiernicza o kubaturze 96 m3 przyję-
ta jako wzór w normie PN-EN 13355, w celu utrzymania prędkości 
opadu powietrza na poziomie 0,3m/s, wymaga wtłoczenia do strefy 
roboczej, powietrza o objętości 34 500 m3/h. Uwzględniając opory 
filtrów sufitowych, kanałów oraz ich wysokości, a także opory filtrów 
podłogowych, nominalna wydajność systemu wentylacyjnego musi 
być trochę większa. Istotne znaczenia ma nie tylko wydajność prze-
syłowa turbin wentylacyjnych, ale także ich konstrukcja, wpływają-
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ca na tzw. „spręż”, czyli ciśnienie w jakim tłoczone jest powietrze 
do wnętrza kabiny (lakierni). Im większe jest  ciśnienie wytwarzane 
przez wentylator, tym więcej powietrza dotrze do wnętrza strefy 
roboczej lakierni. Budowa systemu grzewczo - wentylacyjnego 
i zastosowane wentylatory, mają tu wpływ na ostateczny wynik 
pomiarów prędkości opadu powietrza, szczególnie gdy porówna 
się urządzenia o identycznej mocy silników napędzających wenty-
latory i identycznej wydajności nominalnej. „Spręż” wpłynie jednak 
na prędkość i automatycznie na ilość powietrza, jaka przepłynie 
przez wnętrze komory.  W dużej kubaturze pomieszczenia, przy 
zakładanej stałej prędkości opadu powietrza na poziomie 0,3 m/s, 
konieczne jest zagwarantowanie dużo większej ilości wtłaczanego 
powietrza niż w standardowej małej kabinie. Zachowane powinny 
być proporcje, w których wzrost kubatury lakierni pięciokrotnie w 
stosunku do małej komory, podnosi pięciokrotnie wymaganą wy-
dajność systemu wentylacyjnego w dużej kabinie. Dużą kubaturę 
ma lakiernia samochodów ciężarowych, czy taboru kolejowego lub 
elementów konstrukcyjnych. To np. komora o szerokości 6 m, dłu-
gości 17 metrów i wysokości 5 metrów. Gdy zdamy sobie sprawę 
z tego, że utrzymanie w niej prędkości opadu na poziomie 0,3 m/s, 
wymaga zastosowania kilku zintegrowanych zespołów wentylacji 
nadmuchowo wyciągowej z silnikami o dużej mocy, np. 11, czy na-
wet 15 kW i do tego palników z dużym apetytem na paliwo, to nie 
trzeba tu specjalistycznych analiz żeby dostrzec natychmiast, że 
realizacja procesów technologicznych w takiej komorze lakierniczej 
nie będzie ekonomiczna. Stosując odpowiednie obliczenie daje się 
jednak prosto ustalić ilość mieszaniny lakierniczej, jaką wprowa-
dzić można do pomieszczenia bez uruchomionej wentylacji. 

W małych kabinach ilość ta sięga 2 – 3 kg materiału lakierniczego. 
W dużych kubaturach już 12 – 15 kg, ale w dużej mierze zależy to 
od składu chemicznego używanej mieszaniny. Podstawowa, słaba 
wentylacja gwarantować może bezpieczeństwo w lakierni, gdy w 
praktyce ilość używanego materiału jest dużo niższa od wyznaczo-
nego w obliczeniach poziomu maksimum dla wariantu awaryjnego, 
czyli rozpylania lakieru bez uruchomionej wentylacji. 

Jeżeli do lakierowania obiektu o dużych gabarytach wykorzysty-
wanych jest np. 10 kg materiału i to w dwóch, czy kilku przery-
wanych cyklach z powodów organizacyjnych ( np. przesunięcia 
stojaków rusztowań, czy napełnienia zbiorników materiałem), to 
dużo słabsza wentylacja niż ta, narzucana parametrem prędkości 
opadu = 0,3 m/s, osiągałaby wymagany przepisami poziom bez-
pieczeństwa. Do wnętrza wielkogabarytowej komory lakierniczej 
może być wtłoczona dużo mniejsza ilość powietrza, a nadal jest 
ona bezpieczna. Nie można przejść nad tym faktem obojętnie i 
uznać, że nie ma to znaczenia tylko dlatego, że musimy osiągnąć 
oderwaną od rzeczywistych wymagań, prędkość opadu 0,3 m/s, 
płacąc za to bardzo wysoką cenę, tylko dlatego, że jakiś doradczy 
normatyw PN-EN wskazuje taką właśnie wartość. W niektórych 
przypadkach może się zdarzyć, że na terenie planowanej inwesty-
cji nie ma wystarczającej mocy do zasilania lakierni, czy wymaga-
nego ciśnienia gazu ziemnego do zasilania paliwożernych palni-
ków o takiej mocy i ilości. Wskazana dla małych kabin normatywna 
wartość 0,3 m/s staje się przyczynkiem do wyłożenia ogromnych 
środków inwestycyjnych na przyłącza medialne dla potrzeb orga-
nizowanej lakierni, a dochodzi do tego jeszcze sam koszt drogich 
urządzeń wentylacyjno grzewczych. W takich przypadkach norma 
bezpieczeństwa, która miała pomagać, szkodzi i przeszkadza, ale 
tylko wtedy gdy traktuje się jej zapisy jak paragrafy ustawy, czy 
rozporządzenia. Planując organizację lakierni wielkogabarytowej 
konieczne jest zachowanie zdrowego rozsądku inwestycyjnego i 
precyzyjne, indywidualne ustalenie parametrów lakierni w odnie-
sieniu do wymogów bezpieczeństwa i szczegółowo przeanalizo-

wanego procesu technologicznego, jaki jest w niej planowany. Hi-
potetyczne założenia i symulacje zawarte w normach oderwanych 
od aspektów konkretnej lakierni i realizowanej w niej technologii, 
nie mają tu żadnego praktycznego zastosowania. W toku obliczeń 
projektowych Można określić precyzyjnie, jakie prędkość i obję-
tość powietrza konieczna są  do realizacji procesu lakierowania 
w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami technologicznymi. 
W toku obliczeń projektowych dla takiej lakierni, można wskazać 
nawet różne prędkości opadu powietrza, odrębnie dla poszczegól-
nych faz realizacji cyklu lakierowania. Ważne jest to w tych lakier-
niach, gdzie finalna powłoka dekoracyjna składa się z kilku barw, 
czy ozdobnych elementów wykonywanych warstwa po warstwie. 
W takich przypadkach uruchamianie bardzo wydajnego syste-
mu grzewczo - wentylacyjnego do wykonania wąskich pasków, 
czy polakierowania mniejszych detali zamocowanych na stałe 
do lakierowanego pojazdu, czy urządzenia, jest wyjątkowo nie 
ekonomiczne. Stosowane obecnie sterowniki elektroniczne kabin 
lakierniczych i systemów wentylacyjnych, umożliwiają ustawienie 
kilku rodzajów cyklu i parametrów wentylacji, sprowadzając je do 
odrębnych pojedynczych włączników, co nie wymaga od obsługi 
komory robienia doktoratu z budowy i zasady jej działania. Pora 
na odpowiedź na pytanie, jak się ma wskazana w normach PN-EN 
wymagana prędkość opadu 0,3 m/s w przypadku kabin i lakierni 
do lakierowania małych i średnich detali. 

Niestety tu też wyraźnie widoczne jest przewymiarowanie tego pa-
rametru. Pamiętając jaki cel przyświecał autorom tej normy (bez-
pieczeństwo komory i realizowanego w niej procesu niezależnie od 
tego co będzie w niej lakierowane), niedopasowane i zbyt wysokie 
parametry układu wentylacyjnego nikogo nie powinny już dziwić. 
To norma i wytyczne dla producenta urządzenia, który nie zna 
technologii i uwarunkowań lakierni w jakiej się ono znajdzie. Norma 
bezpieczeństwa zakłada zatem najgorsze, możliwe scenariusze 
i przyjmuje wysoki poziom zagrożenia, wskazując odpowiednie 
parametry i rozwiązania techniczne, aby je wyeliminować lub ogra-
niczyć do absolutnego minimum (patrz. 5.8.2 w PN-EN 13355). 
Jednym z konkretnych przykładów tego przewymiarowania jest za-
stosowanie kabiny lakierniczej z układem wentylacyjnym, zgodnym 
z wymogami normy 13355, do lakierowania frontów meblowych. 
Organizacyjnie, w większości takich lakierni pojedyncze formatki 
zdejmowane są z wózka transportowego na stojak lakierniczy, 
szybko lakierowane w jednej warstwie i odkładane na drugi stojak 
do odparowania rozcieńczalnika. W tym przypadku emisja mgły 
malarskiej do wnętrza komory trwa krótką chwilę, a operacje po-
mocnicze dłużej niż sama aplikacja lakieru. Jednak system wen-
tylacyjny komory tłoczy czyste powietrze i ogrzewa je  przez cały 
czas tak samo. Taka sytuacja dotyczyć może wielu innych lakierni 
i kabin gdzie w normalnym potoku produkcji lakieruje się małe de-
tale.  Pomimo braku w przestrzeni roboczej mgły malarskiej, sys-
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tem pobiera z zewnątrz czyste powietrze o niskiej temperaturze, 
podgrzewa je i wtłacza do komory, skąd powietrze to, jako czyste 
(gdy nie pracuje aparat natryskowy) usuwane jest na zewnątrz. W 
normalnym toku lakierowania, aparat natryskowy zawsze pracuje z 
krótkimi przerwami. Czas ten w wielu przypadkach (kilka sekund) 
staje się wystarczający do oczyszczenia w wnętrza kabiny, nawet 
przez stosunkowo mało wydajny system wentylacyjny. Wiele urzą-
dzeń starego typu, zainstalowanych zanim norma PN-EN 13355 
zaczęła obowiązywać oraz proste konstrukcyjnie kabiny importo-
wane ze wschodu, nie osiągają w przestrzeni roboczej (7 x 4 x 
2,8 wys.) prędkości opadu 0,3 m/s, a skutecznie służą do realizacji 
procesu lakierowania i suszenia w wielu lakierniach. Ich parametry 
pomiarowe sięgają poziomu 0,18 – 0,21 czasami 0,24 m/s. Wypo-
sażone są w silniki o mocy 5,5 kW, a zdarza się że tylko 4,0 kW. 
Ilość powietrza tłoczonego przez takie kabiny to 21 000 m3/h, a 
czasami nawet 16 000 m3/h. Są to jednak urządzenia bezpieczne 
użytkowo.
W praktyce najistotniejszą kwestią w ocenie skuteczności pracy 
kabiny, czy też lakierni, jest szybkość z jaką jej wnętrze oczysz-
cza się z mgły malarskiej  oraz zdolność systemu grzewczego 
do utrzymania zaprogramowanej temperatury cyklu lakierowania 
i suszenia, niezależnie od panujących na zewnątrz warunków 
atmosferycznych. Gdy ilość mieszaniny lakierniczej używanej w 
lakierni w krótkiej chwili jest duża, duża musi być wydajność syste-
mu wentylacyjnego i projektowana prędkość opadu powietrza. Gdy 
ilość rozpylanej mieszaniny jest mniejsza, to i wydajność systemu 
wentylacyjnego, a co za tym idzie także grzewczego, może być 
proporcjonalnie mniejsza. Ocena skuteczności pracy komory la-
kierniczej, to sprawa subiektywna i bardzo indywidualna. 
W lakierni szkła dekoracyjnego i użytkowego, czy też lakierni sa-
mochodowej, duża prędkość opadu powietrza nie jest wymogiem 
bezpieczeństwa, ale wymogiem technologicznym. Takie parametry, 
jak 0,3 m/s, czy nawet 0,4 m/s, to już wartości wymagane z punktu 
widzenia jakości realizowanych zadań. Ocena skuteczności pracy 
kabiny po jej montażu może opierać się o ocenę skuteczności 
oczyszczania jej wnętrza z mgły malarskiej, w trakcie rozruchu 
próbnego i próbnego wykonania cyklu lakierowania. Jeżeli z 
przestrzeni roboczej znika szybko rozpylony materiał, widoczny 
bez przyrządów pomiarowych,  to znikną z niej także, z tą samą 
prędkością nie widoczne już Lotne Związki Organiczne i substancje 
palne. Nie ma koniczności przeprowadzania pomiarów prędkości 
opadu powietrza, gdy gołym okiem widać, że kabina nie oczyszcza 
się mgły malarskiej z wymaganą prędkością, jej system wenty-
lacyjny jest nieskuteczny, nawet gdy pomiary prędkości opadu 
powietrza mieszczą się w wartościach określonych normą PN-EN. 
Nie trzeba też obawiać się o bezpieczeństwo lakierni, gdy pomia-
ry wskazują parametry 0,23, czy 0,24, niezgodnie z wytycznymi 
normy PN-EN, ale komora działa skutecznie, co widać wyraźnie 
w trakcie realizacji cyklu lakierowania. Zaletą lakiernictwa ciekłego 
jest to, że używane tu materiały zawsze widoczne są po rozpyle-
niu w przestrzeni roboczej lakierni. Nie ma tu w ukryciu substancji 
lotnych, które wymuszają ich identyfikację specjalistycznym sprzę-
tem pomiarowym. Mgła lakiernicza, to mieszanina frakcji stałych i 
lotnych. Jedne i drugie są ze sobą połączone w wykorzystywanych 
materiałach lakierniczych, bez względu na ich skład chemiczny i 
docelowe przeznaczenie. W wielu przypadkach  amatorska i nie-
profesjonalna ocena „na oko”, daje lepszy pogląd na skuteczność 
danego systemu wentylacyjnego, niż specjalistyczne pomiary 
prędkości opadu powietrza, wykonywane urządzeniami z sondą 
termo- oporową.

Celem tej publikacji nie jest krytyka, czy obalanie wytycznych za-
wartych w normie PN-EN 13355 i PN-EN 12215. Oba te normaty-
wy, obok kontrowersyjnego zapisu narzucającego jedną prędkość 

opadu powietrza dla każdej kabiny, zawierają szereg  cennych 
i właściwych zaleceń gwarantujących bezpieczeństwo komory 
lakierniczej. Niestety, przez lata zapisy obu tych norm dotyczące 
prędkości opadu powietrza w lakierniach i sposobu pomiaru tych 
wartości, wrosły w świadomość wielu osób związanych z branżą 
lakierniczą, jako wymogi prawa. Norma i jej wszystkie wymogi, 
włącznie z parametrem 0,3 m/s, przytaczana jest w warunkach 
przetargowych na dostawy urządzeń do wielkich przemysłowych 
lakierni. Warunki odbioru urządzeń opierane są o wskazany w nor-
mie sposób pomiaru, a wszelkie odstępstwa od jej zapisów stają 
się początkiem agresywnych konfliktów miedzy dostawcą urządze-
nia, a jej przyszłym użytkownikiem.
W każdym przypadku firma zamawiająca system wentylacyjno - 
grzewczy do swojej lakierni, czy też  kompletną zespoloną komorę 
lakierniczo - suszarniczą, może wyznaczyć jej parametry na dowol-
nym poziomie. Może to być nawet  prędkość opadu powietrza rów-
na 0,5 m/s. Możliwe, że takie warunki konieczne są do prawidłowej 
realizacji cyklu lakierowania. Trzeba to jedna robić świadomie, po 
analizie kosztów zakupu urządzeń i ich późniejszej eksploatacji. Źle 
się dzieje, gdy duża prędkość opadu powietrza wskazana w normie 
PN-EN,  staje się w świadomości zamawiającego kabinę lub jej pro-
ducenta, wartością bezwzględną tylko dlatego, że nie dokonuje on 
czytelnego podziału na normatywne wskazówki i faktyczne wymogi 
formalno – prawne,  jakie spełniać musi wydzielone pomieszczenie 
do lakierowania ciekłego. Gdyby przyjąć jakąś umowną skalę do 
klasyfikacji skuteczności wentylacyjnej komory lakierniczej, czy 
też wydzielonego pomieszczenia lakierni, a zawierałaby się ona 
między 0, a 10, to poziom bezpieczeństwa znajdowałby się na tej 
skali w okolicy punktu 3, a wymogi technologiczne między 5 - 10. 
Wszystkie parametry lakierni, zawierające się między zakresem 4 
- 10 (powyżej 3), należy uznać za bezpieczne w kwestii wymagań 
formalno - prawnych, czyli pod względem zabezpieczenia przed 
wybuchem i w kwestiach zagrożenia zdrowia lakierników. 

Przyjmując, że nie produkuje się standardowo urządzeń pozwala-
jących na osiągnięcie prędkości opadu powietrza powyżej wartości 
0,3 m/s, to wymogi określone w normach PN-EN na takiej skali 
znajdowałyby się w punkcie 10. Są lakiernie, które tego wymagają, 
ale są też takie gdzie to dalece posunięta przesada. W świetle 
preferowanego w Europie ograniczania zużycia paliw i energii 
elektrycznej, w świetle wymogów ograniczania emisji gazów cie-
plarnianych w tym LZO i w świetle dokonanych w ostatnich latach 
modyfikacji chemicznych w materiałach lakierniczych, nanoszo-
nych często jedną warstwą aplikacyjną i schnących w niższych 
temperaturach, normatywny parametr prędkości opadu powietrza 
w lakierni, określony w normach PN-EN, które powstałych jedena-
ście lat temu, wypada bardzo niekorzystnie. Oceniając wszystkie 
konsekwencje wynikające z narzucenia wartości 0,3 m/s widać, że 
generalnie dotyczy ona tylko kabin do lakierowania samochodów 
osobowych w lakierniach usługowych. To właśnie takie komory 
wymagają określonej normą prędkości opadu powietrza na pozio-
mie 0,3 m/s. Reszta organizowanych i modernizowanych lakierni 
ciekłych może sobie pozwolić na ograniczenie nakładów inwesty-
cyjnych i obniżenie kosztów realizacji cykli roboczych. Wystarczy 
tylko dopasować precyzyjnie parametry systemu wentylacyjno 
- grzewczego planowanej lakierni, do posiadanej technologii wy-
konywanych pokryć ochronno dekoracyjnych i zrobić to z poszano-
waniem zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów prawa 
a nie samej normy.

Jeżeli opisane w publikacji zagadnienia, aspekty technologiczne 
lub formalno - prawne wymagają szerszego  wyjaśnienia, proszę o 
kontakt e-mail pod adresem projekter@projekter.pl lub nr telefonu 
601 221 760.
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Na pewno każdy zna słynne powiedzenie Henry’ego Forda z 

1914 roku, że model T „możesz otrzymać w każdym kolorze, 

pod warunkiem, że będzie to kolor czarny”. Przyczyna była 

nader prosta – 100 lat temu jedynym łatwo dostępnym i ta-

nim pigmentem była sadza. Jednak nie wszyscy chcieli jeździć 

identycznymi samochodami i idea Henry’ego Forda bardzo 

szybko się zdezaktualizowała – nawet model T można było 

zamawiać w innych kolorach. Oczywiście, w pierwszej połowie 

XX wieku dostępna gama kolorów była bardzo uboga, w skle-

pie wystarczyło mieć zapas kilkunastu najpopularniejszych na 

rynku barw i można było naprawić prawie każdy samochód, 

szczególnie że jakość powłok w tamtych czasach była na tyle 

niska, że nikt nie zwracał uwagi na niewielkie rozbieżności 

kolorystyczne.

Gwałtowny rozwój motoryzacji nastąpił wraz z odbudową 

Europy po zniszczeniach wojennych. Zbiegło się to również 

z rozwojem przemysłu chemicznego, upowszechniły się nowe 

syntetyczne pigmenty, pojawiły pierwsze pigmenty alumi-

niowe. A wraz z nimi gwałtownie wzrosła ilość dostępnych 

kombinacji kolorów. Do dziś na rynku dostępne są lakiery w 

gotowych kolorach, ale oczywiste jest, że ich ilość jest zawsze 

ograniczona – nie można przecież trzymać w sklepie tysięcy 

puszek z różnymi odcieniami i liczyć, że uda się je sprzedać 

zanim skończy się im okres gwarancji. Taka metoda sprzedaży 

obecnie sprawdza się tylko na specyficznych rynkach, np. zdo-

minowanych przez 1 markę samochodów. Typowy przykład to 

Rumunia, gdzie nadal ponad połowa samochodów na ulicach 

to Dacie, czy Uzbekistan – w którym zaporowe cła chronią Da-

Historia rozwoju systemów 
mieszalnikowych

Segregatory z setkami kart to lata 80-te ubiegłego wieku, przez dziurkę prawie każdy kolor pasował nawet do kiepskiego wzorca 

Trudno dziś wyobrazić sobie lakiernictwo samocho-
dowe bez tych urządzeń. Mieszalniki lakierów, bo o 
nich mowa - zrewolucjonizowały pracę lakierników 
na całym świecie. Przyznajemy, że do tej pory na 
naszych łamach poświęcaliśmy mieszalnikom zbyt 
mało miejsca. Postaramy się to nadrobić. Rozpo-
czynamy publikację cyklu artykułów poświęconych 
tym urządzeniom. Patronem naszego cyklu będzie 
marka SPECTRAL COLOR TECHNOLOGY - SYSTEMY 
MIESZALNIKOWE.

Łukasz Kelar
Dyrektor Działu 

Szkoleń NOVOL
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ewoo - jedynego lokalnego producenta aut, który opanował 

około 90% rynku!

Na szczęście ktoś wymyślił, że zamiast trzymać w sklepie setki 

puszek różnych gotowych lakierów, można je przygotować na 

miejscu, z zaledwie kilku pigmentów. Biały plus czarny pozwala 

na uzyskanie dowolnych odcieni szarości. Żółty i czerwony 

– daje nam pomarańcz, a żółty i niebieski – zieleń. I tak właśnie 

stworzono pierwszy system mieszalnikowy, a zasadnicza idea 

do dziś nie uległa zmianie. Ale tylko idea, ponieważ wszystko 

inne podlega ciągłemu rozwojowi i dzisiejsze systemy w rów-

nym stopniu przypominają przodków sprzed 40 lat, jak Toyota 

Prius – Syrenę 104… Poniżej krótki zarys zmian zachodzących 

w składnikach systemów na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

1. Spoiwa – na początku większość mieszalników bazowała 

na nitrocelulozie. W kolejnych generacjach systemów po-

jawiły się żywice akrylowe, a następnie nasycone poliestry. 

W latach 90-tych na rynek wkraczają systemy wodoroz-

cieńczalne, na bazie wodnych dyspersji akrylowych czy la-

teksowych. Obecnie większość firm ma w ofercie systemy 

zarówno wodne, jak i rozcieńczalnikowe.

2. Pigmenty – tu rozwój jest ciągły, a nie skokowy (wraz z no-

wymi generacjami systemów co ok. 10 lat, jak w przypadku 

żywic). Istniejące na rynku mieszalniki regularnie uzupełnia 

się o nowe pigmenty, pozwalające na uzyskiwanie naj-

nowszych odcieni kolorów. Zdecydowanie więcej nowości 

dotyczy pigmentów z efektami specjalnymi – historycznie 

najstarsze są pigmenty aluminiowe, później pojawiły się 

pigmenty interferencyjne na bazie miki (tzw. perłowe), xi-

ralliki – pigmenty interferencyjne na bazie syntetycznego 

tlenku glinu oraz colorstreamy – w żargonie lakierniczym 

często nazywane kameleonami.

3. Dokumentacja – pewnie najstarsi lakiernicy pamiętają 

jeszcze książki z recepturami przypominające książki tele-

foniczne oraz mikrofilmy i ich czytniki. Kolejnym etapem 

były proste systemy komputerowe, a dziś standardem są 

już bazy danych aktualizowane on-line, dostępne nawet za 

pośrednictwem smartfona.

4. Dokumentacja kolorystyczna – czyli tzw. kolor boxy – tu 

też zaszły duże zmiany, przede wszystkim w kierunku co-

raz wierniejszego odwzorowania receptury na wzorniku. 

Ciągle rośnie również ilość wzorców dostępnych w kolor 

boxach oraz częstotliwość aktualizacji, aby klient jak naj-

rzadziej był zaskoczony nowym odcieniem, na który bra-

kuje próbki.

XXI wiek – to już 
dominacja kolor bo-
xów produkowanych 
metodą natryskową, 
zapewniających zna-
komitą zgodność re-
ceptury ze wzorcem

Kolejny etap rozwoju – dużo więcej odcieni, dużo wierniejsze odwzorowanie koloru – choć nadal sporo brakuje do ideału 

Konkurs na Facebooku
Facebook.com/Lakiernik

R E K L A M A
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Cromax® prezentuje nową stronę internetową www.cro-

max.pl, odzwierciedlającą zaprezentowaną we wrześniu ubie-

głego roku odmienioną, globalną tożsamość wizualną marki.

Oprócz nowej szaty graficznej, strona została ulepszona 

przede wszystkim pod względem funkcjonalności oraz me-

rytorycznej zawartości informacji i danych, przydatnych w 

codziennej pracy warsztatów lakierniczych. 

Nowa strona internetowa www.cromax.pl oferuje szybkie 

odnalezienie właściwego produktu dzięki trzem kategoriom 

wyszukiwania: według rodzaju produktu, systemu mieszal-

niczego oraz systemu naprawczego. Znaleźć można na niej 

również wszystkie główne kursy szkoleniowe, odbywające się 

w danym półroczu oraz dane kontaktowe do Autoryzowanych 

Dystrybutorów marki i ich oddziałów. Szybkie odnośniki do-

stępne na stronie głównej prowadzą do często wyszukiwa-

nych receptur kolorystycznych, danych technicznych oraz 

kart charakterystyki. 

Strona może być przeglądana z laptopa, komputera stacjonar-

nego, tabletu oraz smartfona. 

Nowa strona internetowa Cromax® 
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Czarna
Szpachlówka Poliestrowa

Wśród wielu gałęzi przemysłu związanych bezpośrednio z 

branżą motoryzacyjną, niektóre z nich przeszły ogromne 

zmiany i poddane zostały znacznemu postępowi technologicz-

nemu. Jedną z nich jest przemysł chemiczny, który w ostatnich 

kilku dziesięcioleciach bardzo się rozwinął. Dzięki niemu moż-

liwe jest zastosowanie w motoryzacji wielu nowych rozwiązań 

technologicznych, które w istotny sposób wpłynęły zarówno 

na samą konstrukcję współcześnie produkowanych pojazdów 

samochodowych, stosowanych paliw i płynów eksploatacyj-

nych, jak również i technologie ich serwisowania i napraw. 

W zakresie samej konstrukcji pojazdów samochodowych 

wykorzystanie produktów otrzymywanych w wyniku prze-

różnych procesów chemicznych zmieniło się diametralnie w 

chwili wprowadzenia na szeroką skalę produkcji rozmaitych 

rodzajów tworzyw sztucznych, czyli tzw. polimerów. Są one 

jako materiał konstrukcyjny zdecydowanie prostsze, a przede 

wszystkim znacznie tańsze w wytwarzaniu i ewentualnej ob-

róbce od innych stosowanych materiałów konstrukcyjnych, 

przy zachowaniu wystarczających właściwości wytrzyma-

łościowych. Wielką ich zaletą jest stosunkowo mały ciężar 

właściwy, co w znaczący sposób pozwala obniżyć masę całko-

witą wytwarzanych pojazdów samochodowych, a tym samym 

zmniejszyć zużycie paliwa. Tworzywa sztuczne stosowane są 

przy konstruowaniu pojazdów samochodowych, jako elemen-

ty nadwozia (błotniki, spojlery, obudowy lusterek), elementy 

wnętrza (klamki, uchwyty, elementy deski rozdzielczej i tablicy 

wskaźników, pianki wypełniające fotele kierowcy i pasażerów), 

różnego rodzaju zbiorniki na płyny eksploatacyjne oraz obu-

dowy i osłony układów elektrycznych i podzespołów elektro-

nicznych.

Inną grupą materiałów konstrukcyjnych wytwarzaną w proce-

sach chemicznych jest guma. To z niej wytwarzane są opony 

na koła oraz różnego rodzaju 

elastyczne połączenia (węże) w 

podzespołach silnika, układzie 

klimatyzacji oraz innych me-

chanizmach, a także różnego 

rodzaju osłony współpracują-

cych elementów. 

W wyniku przeprowadzanych 

procesów chemicznych ropy 

naftowej wytwarzane są paliwa 

silnikowe oraz oleje silnikowe 

i przekładniowe. Produktami 

procesów chemicznych są rów-

nież wszystkie płyny eksploata-

cyjne (chłodzące, hamulcowe, 

do układów kierowniczych) 

oraz czynnik chłodniczy do układów klimatyzacji. Wytwarza-

ne lakiery do nadwozi, środki konserwujące do podwozi oraz 

uzyskiwane powłoki galwaniczne elementów konstrukcyjnych 

są również wynikiem wykorzystywania procesów chemicznych 

w trakcie ich wytwarzania. 

Jak widać, zaawansowane procesy chemiczne wykorzystywane 

są niemal na każdym kroku, w trakcie procesu produkcyjnego 

współcześnie wytwarzanego samochodu. Różnego rodzaju 

produkty chemiczne są niezbędne również przy codziennej 

eksploatacji pojazdów samochodowych oraz w trakcie jego 

serwisowania i przy jego ewentualnych naprawach. 

W trakcie użytkowania pojazdów samochodowych ich właści-

ciele najczęściej mają do czynienia z produktami chemicznymi 

w trakcie mycia ich nadwozi i utrzymywanie czystości we-

wnątrz. Przy myciu nadwozi pojazdów samochodowych wyko-

rzystuje się różnego rodzaju piany aktywne i szampony. Środki 

te powodują zmiękczanie brudu, ułatwiając jego zmywanie. Do 

mycia pojazdów stosowane są również środki o ukierunkowa-

nym, a zarazem skuteczniejszym działaniu np. środek do usu-

wania resztek owadów, żywic i plam oleju. Środki  chemiczne 

używane są po myciu również i do pielęgnacji nadwozia. Są to 

różnego rodzaju woski, ułatwiające proces suszenia i gwaran-

tujące długotrwałe zabezpieczenie lakierowanych powierzchni, 

zapobiegające osadzanie się brudu i ułatwiające usuwanie za-

nieczyszczeń przy kolejnym myciu pojazdu. 

Do utrzymywania czystości wnętrza pojazdu także stoso-

wane są przeróżne preparaty chemiczne. Wykorzystywane 

są różnego rodzaju szampony do czyszczenia dywaników i 

tapicerki, umożliwiające skuteczne usunięcie brudu i tłustych 

plam, pozostawiające przy okazji przyjemny zapach w aucie. 

Zastosowanie produktów chemicznych 
w technice motoryzacyjnej Autor: mgr Andrzej Kowalewski

ODRDZEWIACZ marki addsTROTON 
spray 400 ml – produkt rekomen-

dowany do luzowania gwintów 
i części pokrytych rdzą. Posiada 

właściwości antykorozyjne.

PŁYN ZMYWAJĄCO ZABEZPIECZA-
JĄCY T3 BRAYT 500 ml - doskona-
le usuwa wszelkie ślady środków 
ściernych, mgiełkę itp. a jednocze-
śnie działa antystatycznie tworząc 
przy tym dodatkową ochronę.
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Czarna
Szpachlówka Poliestrowa

Innym rodzajem środków chemicznych do czyszczenia wnę-

trza pojazdu są płyny do usuwania szyb. Skutecznie usuwają 

nagromadzone zanieczyszczenia, nie pozostawiając smug oraz 

łagodzą efekt refleksów świetlnych. Specjalne środki chemicz-

ne dedykowane są do pielęgnacji elementów wykonanych z 

tworzyw sztucznych. Poza funkcją czyszczącą zapobiegają one 

osadzaniu się kurzu na powierzchniach czyszczonych elemen-

tów plastikowych.  

Produkty będące efektem finalnym procesów chemicznych 

wykorzystywane są coraz częściej również przy serwisowa-

niu i naprawach pojazdów samochodowych. Bardzo szeroką 

grupą produktów chemicznych stosowanych przy naprawach 

pojazdów samochodowych są różnego rodzaju kleje. Wyróżnić 

można w technice motoryzacyjnej następujące ich rodzaje:

 epoksydowe – dwuskładnikowe, zawierające żywicę i 

utwardzacz;

 anaerobowe – (beztlenowe) utwardzające się w atmosferze 

beztlenowej, w miejscu połączenia metalowych powierzch-

ni:

 silikonowe – utwardzane przez reakcję z wilgocią otocze-

nia;

 akrylowe (modyfikowane) – utwardzane w atmosferze 

beztlenowej i przy kontakcie z aktywatorami;

 cyjanowo-akrylanowe – dla których reakcja utwardzenia 

zachodzi w momencie przechodzenia pary wodnej zalega-

jącej na elementach łączonych do kleju znajdującego się 

między nimi.

Inną, dość rozbudowaną gamę produktów chemicznych sto-

sowaną przy obsłudze serwisowej pojazdów samochodowych 

stanowią różnego rodzaju preparaty do płukania i czyszcze-

nia układów i poszczególnych podzespołów. Dodanie takich 

substancji czyszczących odpowiednio do paliwa, oleju, czy 

płynów eksploatacyjnych w konkretnych układach powoduje 

skuteczne ich przeczyszczenie z osadów i zanieczyszczeń 

powstałych w trakcie eksploatacji pojazdu. Stosowane są one 

przy czyszczeniu: układu zasilania paliwem, wtryskiwaczy, 

układu smarowania, układu chłodzenia, układu hamulcowego 

i automatycznej skrzyni biegów. Chemiczne środki czyszczące 

wykorzystywane są również w procesie mycia zdemontowa-

nych podczas napraw części i różnych podzespołów. 

Osobną grupę preparatów chemicznych używanych w techni-

ce motoryzacyjnej na co dzień w warsztatach są substancje 

odrdzewiające i penetrujące połączenia gwintowane. Bez nich 

w wielu przypadkach nie było by możliwości zdemontowania 

tego typu połączeń bez 

uszkodzenia łączonych elemen-

tów. Ich działanie polega na 

rozpuszczaniu tlenków metali 

i umożliwia penetrację w głąb 

skorodowanego lub zapieczone-

go połączenia. 

Kolejną grupę środków che-

micznych stosowanych w mo-

toryzacji w warunkach warsztatowych stanowią substancje 

uszczelniające układy hydrauliczne. Po dodaniu ich w odpo-

wiednich proporcjach do poszczególnych płynów eksploata-

cyjnych (płynu chłodniczego, hamulcowego, płynu roboczego 

układu wspomagania kierowniczego) czy oleju powstrzymują 

powstałe w obrębie uszczelnień wycieki. 

Specjalne preparaty chemiczne wykorzystywane są także 

przy obsłudze układów klimatyzacji do czyszczenia ich pod-

zespołów. Dotyczy to zwłaszcza powierzchni parownika, na 

którym osadzają się bakterie szkodliwe dla organizmu oraz 

odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy, pochodzące z na-

wiewów układu klimatyzacji. Coraz powszechniej stosowane 

są również specjalne preparaty chemiczne do czyszczenia 

osprzętu elektrycznego. Dzięki ich zastosowaniu poprawione 

zostają właściwości przewodności elektrycznej na złączach i 

różnego rodzaju stykach. Bardzo dobrze usuwają z nich osady 

oraz poprawiają skuteczność działania zaśniedziałych złącz. 

Inne preparaty chemiczne wykorzystywane przy obsłudze 

pojazdów samochodowych przeznaczone są między innymi 

do konserwowania zawiasów oraz zamków drzwi i pokryw, 

środki do konserwacji i regeneracji pasków klinowych (zabez-

pieczające przed nadmiernym zużyciem i ograniczające hałasy 

związane z efektem ślizgania się) oraz preparaty zwiększające 

współczynnik tarcia współpracujących elementów (okładzin 

ciernych i sprzęgieł). 

Coraz powszechniej produkty chemiczne są wykorzystywa-

ne przy pracach blacharsko-lakierniczych w trakcie napraw 

nadwozi pojazdów samochodowych. Dotyczy to czynności 

związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym naprawianych, 

czy wymienianych elementów, uszczelnianiem miejsc ich łą-

czenia, klejeniem elementów stosowanym zamiast połączeń 

spawanych i zgrzewanych, a także zabezpieczeń antykorozyj-

nych profili zamkniętych po wykonanym procesie naniesienia 

lakieru na nadwozie pojazdu. Specjalne produkty chemiczne 

znajdują również zastosowanie przy zabiegach związanych z 

wyciszaniem nadwozi pojazdów.

BIAŁY SMAR marki addsTROTON 
spray 400 ml - smar w sprayu do 
smarowania części mechanicznych 
z metalu i plastiku. Zapobiega za-
cieraniu, trzeszczeniu i skrzypieniu.
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Obecnie wykorzystywane technologie wykonywania prac 

blacharskich wymagają już na etapie łączenia elementów 

poszycia nadwozia, w trakcie zgrzewania lub spawania, za-

stosowania odpowiednich preparatów chemicznych. Odpo-

wiednia jakość naprawy blacharsko-lakierniczej uzależniona 

jest od właściwego przygotowania powierzchni, wykonanych 

uszczelnień i zabezpieczeń antykorozyjnych. Najważniejszym 

zadaniem stosowanej w warsztatach blacharsko-lakierniczych 

w trakcie napraw chemii jest zabezpieczenie powierzchni 

metalowych przed korozją. W trakcie wykonywania prac bla-

charskich naruszone zostają bowiem nanoszone fabrycznie 

zabezpieczenia antykorozyjne. Konieczne jest więc ponowne 

zabezpieczenie uszkodzonych pokryć powierzchni i to już na 

etapie prac spawalniczych. W związku z tym wykorzystywa-

ne są preparaty chemiczne zawierające cynk lub mieszaninę 

cynku i aluminium. Łączone miejsca pokrywa się cienką war-

stwą tej substancji z pojemnika z dozownikiem rozpylającym, 

umożliwiającym szybkie użycie i nałożenie równomiernej war-

stwy. Zastosowany w preparacie cynk tworzy wokół zgrzeiny 

pierścień ochronny, zabezpieczający spoinę przed powstawa-

niem ognisk korozji. Przy spawaniu i zgrzewaniu elementów 

nadwozia stosowane są także specjalne pasty spawalnicze, 

którymi przed łączeniem pokrywa się powierzchnie. Poza wła-

ściwościami antykorozyjnymi posiadają one również dobre 

własności uszczelniające. 

Ponieważ technologia zgrzewania i spawania nie zapewnia do-

kładnego przylegania łączonych ze sobą blach, ich powierzch-

nie po wykonaniu połączenia muszą być dodatkowo uszczel-

nione w celu wyeliminowania miejsc szczególnie narażonych 

na występowanie ognisk korozji. W tym celu stosowane są 

poliuretanowe i silanowe masy uszczelniające. 

Osobną grupę środków chemicznych stosowaną w warszta-

tach blacharsko-lakierniczych stanowią pokrycia antykorozyj-

ne. W tej grupie wyróżnić należy preparaty:

 do zabezpieczania profili zamkniętych oraz złącz ele-

mentów – którymi są produkty półpłynne lub płynne 

(uzyskujące taką konsystencję po uprzednim pogrzaniu) 

przeznaczone do nakładania natryskowego. Stanowią one 

mieszaninę rozpuszczonych w nafcie wosków i mydeł z 

dodatkami inhibitorów korozji;

 do zabezpieczania płyt podłogowych, ram oraz innych ele-

mentów podwozia – posiadające konsystencję półpłynnych 

roztworów (rozcieńczonych w rozpuszczalnikach organicz-

nych wosków, żywic syntetycznych, kauczuków i parafin). 

Przeznaczone są zarówno do nanoszenia ręcznego, jak 

również i natryskowego z użyciem odpowiednich pistole-

tów. 

Specjalną grupę wykorzystywanych w blacharstwie prepa-

ratów chemicznych stanowią różnego rodzaju kleje: jedno i 

dwuskładnikowe. Służą przede wszystkim do uszczelniania po-

łączeń z konstrukcją nadwozia niektórych elementów poszycia 

zewnętrznego. Do klejenia połączeń wspomaganych zgrzewa-

niem stosowane są masy na bazie modyfikowanych silanów. 

Spełniają one jednocześnie zadania: klejenia, zabezpieczenia 

antykorozyjnego i uszczelniania. 

Jeszcze inną grupę produktów przemysłu chemicznego wyko-

rzystywaną przy naprawach blacharsko-lakierniczych stanowią 

maty wykonane z pianki poliuretanowej. Wyróżnić można w 

tej grupie maty:

 tłumiące drgania (na boczne wewnętrzne elementy blach 

nadwozia, poszycie drzwi, błotników)’

 tłumiąco-głuszące (na podłogi nadwozi w kabinie i w ba-

gażniku),

 wygłuszające (pod pokrywę silnika i bagażnika).

Czarna
Szpachlówka Poliestrowa

Dobrym przykałdem zastosowania chemii w pojazdach samochodo-
wych są maty wygłuszające.

Elementy wyposażenia wnętrza samochodów w większości wy-
konywane są z tworzyw sztucznych wytwarzanych w procesach 
chemicznych.
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Profesjonalny lakiernik to osoba wszechstronnie wykształcona 

w swojej dziedzinie, która należy to podkreślić, do łatwych nie 

należy. 

Do dokonania bezbłędnej naprawy renowacyjnej nie wystarczy 

wprawna ręka mistrza lakierowania oraz gruntowna wiedza 

na temat stosowanej technologii produktowej. Bezwzględ-

nie istotna jest również umiejętność poprawnej identyfikacji 

koloru. Bez niej nawet najlepiej przygotowana powierzchnia, 

perfekcyjnie naniesiony lakier, czy mistrzowskie wykonanie 

cieniowania nie wystarczą. Lakiernik powinien znać się na kolo-

rach powłok lakierowych pojazdów lub przynajmniej potrafić je 

bezbłędnie określić i odtworzyć. 

Z pomocą przychodzą liczne narzędzia kolorystyczne. 

Choć i tutaj potrzebna jest wiedza, jak z nich poprawnie ko-

rzystać, by uzyskać najlepsze rezultaty. Marka Spies Hecker jak 

zawsze przychodzi lakiernikom z pomocą. I to dwojako - szko-

leniowo i narzędziowo. Doświadczeni doradcy techniczni Spies 

Hecker – Mariusz Safarzyński, Tomasz Kazakidis i Jacek Głuszek 

prowadzą kursy obejmujące każdy immanentny element pra-

cy lakiernika, od technik aplikacji po kolorystykę, kształcąc na 

wszystkich poziomach – od podstaw po zaawansowany, by 

sprostać potrzebom wszystkich klientów. 

Marka Spies Hecker przygotowała również zestaw narzędzi 

kolorystycznych do profesjonalnego zarządzania kolorem, z 

których pomocą odtworzenie najróżniejszych kolorów – od uni 

po kolory specjalne nie stanowi dla lakierników problemu. 

Profesjonalne zarządzanie kolorem.

Zestaw ten obejmuje:
 Spektrofotometr Color Dialog 

 Komputer ColorTint HD

 Program CRplus

 Effect Index

 Czytnik kodów kreskowych

Powyższe narzędzia pomagają lakiernikom w doborze właści-

wego koloru przyspieszając proces naprawy oraz zapewniając 

doskonały jej rezultat. Receptą na wyzwania kolorystyczne 

według Spies Hecker są zatem profesjonalne narzędzia do 

zarządzania kolorem oraz wiedza, jak z nich korzystać, zdobyta 

na szkoleniach, takich jak Color College marki Spies Hecker.

„Wprowadzenie do metod i technik dobarwiania, czy wpływ 

metody aplikacji na odcień koloru to tylko wybrane tematy 

poruszane w czasie szkolenia Color College, a niezwykle ważne 

w codziennej pracy lakiernika. Dbamy również, by nasi klienci 

skutecznie korzystali z narzędzi do zarządzania kolorem, bo od 

tego zależy efekt finalny naprawy”, twierdzi Mariusz Safarzyń-

ski, Koordynator Techniczny marki Spies Hecker.

Spies Hecker – po prostu bliżej.

Spies Hecker – po prostu bliżej

Recepta na kolor według 
Spies Hecker
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Produkowane obecnie pojazdy samochodowe posiadają 

znacznie bardziej odporną konstrukcję, niż te sprzed choćby 

dwudziestu lat. Charakteryzują się one bowiem podwyższo-

ną wytrzymałością i wyższą jakością wykonania. Ponadto, 

ze względu na znaczny postęp technologiczny w zakresie 

konstrukcji nadwozi, sposobów łączenia poszczególnych 

jego fragmentów, uszczelniania miejsc łączonych oraz metod 

pokrywania powierzchni metalowych posiadają one znacznie 

wyższą odporność na korozję. 

Niestety pomimo zwiększonej technologicznie wytrzymałości 

elementów metalowych  pojazdu, zjawisko korozji i tak wystę-

puje. Rozpoczęcie procesu niszczenia elementów wykonanych 

z metalu odsunięte jest tylko w czasie. Zjawisko korozji metalu 

jest procesem niszczenia materiału poprzez fizykochemiczne 

oddziaływanie środowiska. Jest procesem chemicznym, w 

trakcie którego metale reagując z tlenem i jonami kwasów, 

przechodzą w związki o zupełnie innych właściwościach fizycz-

nych. Korozja stali spowodowana jest jej niejednorodnością 

chemiczną. Zróżnicowanie materiałowe stali (żelaza i węgla) na 

powierzchni zewnętrznej metalowego elementu w kontakcie z 

elektrolitem, czyli rozpuszczonymi związkami chemicznymi w 

wilgoci zawartej w powietrzu, wywołuje powstawanie różnych 

potencjałów elektrycznych powodujących powstawanie na 

powierzchni elementu korodujących mikroogniw, w których 

żelazo jest anodą korodującą, czyli utleniającą się przechodząc 

do roztworu.

W związku z tym, że na powierzchni o zwiększonej zawartości 

grafitu lub węglika żelaza zachodzi reakcja redukcji rozpusz-

czonego w wodzie tlenu następuje powstawanie wodorotlen-

ku żelaza z żelaza i wody, który jest dalej utleniany, do momen-

tu powstania uwolnionego tlenku żelaza, czyli rdzy.

Poza korozją elektrochemiczną, przy eksploatacji pojazdów 

samochodowych występuje również korozja chemiczna, 

polegająca na działaniu na metal środowiska nieelektrolitycz-

nego, czyli związków organicznych, pary wodnej, substancji 

ropopochodnych, siarczków, wodoru i tlenku węgla, powo-

dujących jego niszczenie poprzez bezpośrednie oddziaływanie 

chemiczne.

Pojazdy samochodowe eksploatowane są w bardzo zróżni-

cowanych warunkach otoczenia, a ich elementy narażone są 

na stałe oddziaływanie na nie tlenu i wilgoci. Niekorzystne 

Ochrona antykorozyjna pojazdów 
samochodowych Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Metoda usczelnienia i zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń 
elementów nadwozia
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oddziaływanie otoczenia nasila się ze względu na duże różnice 

temperatury występujące w trakcie codziennej eksploatacji 

(jazda, postój i garażowanie). 

W zależności od lokalizacji, wyróżnić można korozję wżerową 

i szczelinową. Środowisko zawierające chlorki sprzyja powsta-

waniu korozji wżerowej. W osłabionych miejscach warstewki 

tlenowej następuje powstawanie wżerów. Powstają wokół 

nich skupiska chlorków metali, powodujących zakwaszenie 

środowiska, w efekcie czego następuje osłabienie warstwy 

ochronnej i agresywny roztwór dociera do powierzchni meta-

lu. Odpowiednio wysoki potencjał anodowy wżeru w miejscu 

jego powstania powoduje tworzenie się agresywnego roztwo-

ru wywołującego dalszy wzrost kolejnej liczby wżerów.

Innym rodzajem korozji jest tzw. korozja szczelinowa, zacho-

dząca w wąskich przestrzeniach (szczelinach), w miejscach po-

łączenia elementów konstrukcyjnych (zwijanych, spawanych, 

zgrzewanych). Ognisko korozyjne powstaje w szczelinie i wokół 

niej na skutek różnicy stężeń składników (jonów wodorowych, 

tlenu lub chlorków). W miejscach bez dostępu tlenu powstaje 

obszar anodowy, natomiast na zewnątrz, gdzie jest swobodny 

dostęp tlenu powstaje obszar katodowy. W początkowym 

etapie procesu tworzenia się ogniska korozji w związku z re-

dukcją tlenu rozwija się ono na całej powierzchni. Z powodu 

zróżnicowania zawartości tlenu powstaje tzw. zarodnik korozji 

szczelinowej, co prowadzi do zwiększenia kwasowości i stęże-

nia jonów, efektem którego jest dalszy wzrost agresywności 

środowiska. Zwiększone zakwaszenie powoduje rozpuszczenie 

warstwy ochronnej, co powoduje do dotarcia roztworu do 

powierzchni metalu. 

Zjawisko występowania korozji wpływa bardzo niekorzyst-

nie, nie tylko na estetykę pojazdów samochodowych, lecz 

również na trwałość i wytrzymałość metalowych elementów 

konstrukcyjnych. W stosowanych bowiem we współcześnie 

produkowanych konstrukcjach pojazdów nadwoziach samo-

nośnych istotną rolę w zapewnieniu sztywności całego nad-

wozia odgrywają również błotniki, progi, podłogi i dachy, czyli 

fragmenty nadwozi wykorzystywane w przeszłości wyłącznie, 

jako elementy osłonowe. Od właściwego zabezpieczenia rów-

nież i tych składników nadwozia zależy więc bezpośrednio 

bezpieczeństwo ruchu drogowego.  Produkowane obecnie 

pojazdy samochodowe są skutecznie zabezpieczone przed 

procesem związanym z powstawaniem ognisk korozji. Nie-

bezpieczeństwo tego typu powstaje dopiero w chwili mecha-

nicznego naruszenia i uszkodzenia powłok zabezpieczających, 

poprzez zewnętrzne zarysowania, uderzenia czy intensywne 

naprężenia wewnętrzne, wynikiem których jest umożliwienie 

dotarcia tlenu i wilgoci do przyszłych ognisk korozji. 

Stosowane obecnie na etapie produkcji technologie zapew-

niają maksymalne pokrywanie wszystkich stron elementów 

metalowych zabezpieczającymi warstwami antykorozyjnymi. 

W praktyce wykorzystywane są pokrycia powłoką cynkową, 

wykonaną metodą elektryczną o grubości do 20 mm. Sto-

sowane są również powłoki fosforanowe, które mogą być 

nanoszone bezpośrednio na blachę lub na powłokę cynkową. 

Sama powłoka fosforanowa nie jest odporna na działanie 

korozji. Dopiero pokrycie jej warstwą lakieru daje skuteczne 

zabezpieczenie przed powstawaniem ognisk korozji. Do zabez-

pieczania profili zamkniętych stosowane są z kolei preparaty 

woskowe, które pomimo małej odporności mechanicznej, bar-

dzo skutecznie chronią ich powierzchnie wewnętrzne przed 

dostępem wilgoci i tlenu. 

Jednak nawet stosowane obecnie najnowsze fabryczne za-

bezpieczenia antykorozyjne ulegają naturalnemu zużyciu 

w trakcie eksploatacji pojazdu ze względu na występujące 

warunki atmosferyczne. W związku z tym każdy samochód 

w trakcie użytkowania powinien być poddawany okresowym 

zabiegom konserwacji antykorozyjnej. Zabiegi te powinny 

obejmować czynności zabezpieczające przed korozją zarówno 

jego podwozie, nadwozie, jak również i konstrukcyjne profile 

zamknięte. 

Najprostszym do wykonania zabiegiem zabezpieczającym nad-

wozie pojazdu przed korozją, możliwym do wykonania przez 

samego użytkownika pojazdu jest nakładanie wosków na po-

wierzchnie pokryte lakierem po umyciu pojazdu. Czynność ta 

wykonywana powinna być co najmniej dwa razy w ciągu roku. 

Do wykonywanych zabiegów konserwacyjnych w zakresie ochro-
ny antykorozyjnej w wyspecjalizowanych placówkach usługo-
wych zaliczyć trzeba:

 nakładanie mas elastycznych na elementy podwozia,

 wprowadzanie środków płynnych i półpłynnych do za-

mkniętych elementów (profili) nadwozia.

Zabiegi tego typu powinny być wykonywanych w cyklach dwu-

letnich. Nie sprowadzają się one jednak wyłącznie do ponow-

nego nałożenia nowych warstw preparatów antykorozyjnych, 

lecz wymagają każdorazowo dokładnego oczyszczenia konser-

wowanych powierzchni i usunięcia występujących już ognisk 

Zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych

Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia zgrzewanego
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korozji metodami mechanicznymi (w przypadku podwozi) lub 

chemicznymi (w przypadku profili zamkniętych). 

Profesjonalnie wykonany proces konserwacji powinien być 

wykonany w odpowiednio przygotowanym do tego typu 

specjalizacji usług motoryzacyjnych wielostanowiskowym 

zakładzie usługowym. Czynności konserwacji pojazdów skła-

dają się z kilku etapów. Każdy pojazd poddawany czynnościom 

konserwacyjnym jest najpierw dokładnie myty i poddawany 

szczegółowym oględzinom. 

Pojazdy w którym nie widoczne są ślady korozji kierowane są na 

stanowisko, na którym wykonywane są zabiegi zabezpieczenia 

antykorozyjnego profili i blach, polegającym na demontaży ele-

mentów tapicerki i aplikacji poprzez istniejące otwory techno-

logiczne preparatu ochronnego na wewnętrzne powierzchnie 

blach profili oraz zaślepienie otworów technologicznych i mon-

tażu zdemontowanych elementów tapicerki. Zabezpieczeniu 

poddawana jest również zewnętrzna powierzchnia stanowiąca 

płytę podłogową pojazdu, polegającym na kilkukrotnym nanie-

sieniu warstwy preparatu ochronnego metodą natryskową. 

W przypadkach, gdy w trakcie oględzin wykryte zostaną 

ślady korozji miejsca te poddawane są zabiegom odrdzewia-

nia z użyciem silnego strumienia wody uzyskanego z myjki 

wysokociśnieniowej. Usunięte zostają tym sposobem z od-

rdzewianego miejsca resztki starych powłok antykorozyjnych 

i luźno związane z konstrukcją płaty rdzy. Miejsca te czyści się 

następnie do „gołego” metalu poprzez piaskowanie na mokro 

z użyciem specjalnych przystawek do wysokociśnieniowych 

agregatów myjących lub metodą polegającą na mechanicz-

nym szczotkowaniu. Do czyszczenia i przygotowania miejsc 

zaatakowanych korozją nanosi się warstwy lakieru, a po ich 

utwardzeniu i zaschnięciu odpowiednie powłoki ochronne 

zabezpieczające przed korozją. 

Niezmiernie istotne przy pokrywaniu oczyszczonych z ognisk 

korozji fragmentów metalu jest stosowanie odpowiedniego 

podkładu. Najbardziej efektywne jest w takich przypadkach 

stosowanie podkładów reaktywnych, zawierających w utwar-

dzaczu niewielkie ilości kwasu fosforowego, zapewniającego 

znakomitą przyczepność do podłoża i dzięki temu uniemożli-

wiającą rozprzestrzenianie się korozji pod powłokowej nawet 

w miejscach uszkodzeń całej powłoki. Zawierają one również 

odpowiednie dodatki antykorozyjne, fosforany cynku lub 

wapnia zapewniające dodatkową ochronę podłoża. Nanosi się 

je bardzo cienkimi warstwami, co wymaga pokrycia ich innym 

podkładem gwarantującym uzyskanie odpowiedniej odporno-

ści mechanicznej. 

W praktyce stosowane są dwa rodzaje podkładów:
 szybkoschnące – akrylowe,

 utwardzające się dużo wolniej (epoksydowe) – posiadające 

świetną przyczepność do podłoża. 

W trakcie przeprowadzania zabiegów konserwacji antykorozyjnej 
pojazdów stosowane są dwie grupy preparatów zabezpieczają-
cych:

 do profili zamkniętych oraz złącz elementów,

 do płyt podłogowych, ram i innych elementów podwozia. 

Ze względu na sposób nakładania tego typu preparatów wy-

różnić można środki do aplikacji ręcznej i zmechanizowanej.

Preparaty do zabezpieczania profili zamkniętych oraz ochrony 

złącz elementów mają konsystencję półpłynną lub płynną (po 

uprzednim ich podgrzaniu). Przeznaczone są zdecydowanie 

do nakładania natryskowego. Są rozpuszczonymi w nafcie 

woskami i mydłami uzupełnionymi innymi inhibitorami korozji. 

Posiadają one następujące właściwości:
 znaczną odporność na działanie wody i powietrza,

 szczelność i trwałość przylegania do pokrywanego elementu,

 wysoką temperaturę zapłonu,

 neutralność względem pokrytego metalu,

 brak emisji uciążliwych dla użytkownika pojazdu substancji 

lotnych i zapachowych.

Środki do konserwacji podwozi posiadają z kolei postać pół-

płynnych roztworów rozcieńczonych w rozpuszczalnikach 

organicznych wosków, żywic syntetycznych, kauczuków i pa-

rafin. Nanosi się je zarówno ręcznie, jak również i przy użyciu 

pistoletów natryskowych. Charakteryzują się one:
 neutralnością względem pokrywanych materiałów, metali, 

tworzyw sztucznych, a także gumy,

 szczelnością i trwałością przylegania do pokrytego elementu,

 odpornością na działanie wody i powietrza,

 brakiem toksycznego oddziaływania dla użytkownika po-

jazdu.

Przy nanoszeniu preparatów antykorozyjnych używane są 

urządzenia pneumatyczne lub hydrauliczna . Przy nanosze-

niu preparatu z wykorzystaniem pneumatycznego sposobu 

podawania, środek antykorozyjny ze zbiornika umieszczonego 

bezpośrednio przy pistolecie natryskowym lub zbiornika sta-

cjonarnego zasysany i rozpylany jest przy pomocy sprężonego 

powietrza o ciśnieniu 8-10 bar. 

Przy wykorzystaniu hydraulicznego sposobu aplikacji środek 

ochronny tłoczony jest pod wysokim ciśnieniem 10-40 bar 

przez specjalną pompę hydrauliczną napędzaną elektrycznie. 

Możliwe jest dzięki temu nakładanie preparatów o znacznie 

większej gęstości i lepkości, co pozwala na uzyskiwanie grub-

szych warstw ochronnych.

Obie grupy urządzeń do nanoszenia preparatów antykorozyj-

nych wyposażone są w pistolety natryskowe przystosowane 

do nakładania stosunkowo gęstych preparatów. Przy nakła-

daniu preparatów ochronnych przeznaczonych do penetracji 

profili zamkniętych przez małe otwory technologiczne pisto-

lety muszą posiadać wymienne końcówki o różnej sztywności 

i giętkości. 
Zabezpieczenie połączeń przed powstawaniem ognisk korozji
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Czy czarny to kolor?
W pierwszym odruchu chce się powiedzieć, oczywiście tak, ale 

z naukowego punktu widzenia czarny to nie kolor.

To wynika z definicji koloru, który jest wrażeniem barwnym, 

powstającym w umyśle człowieka. Do powstania wrażenia 

barwnego potrzebne jest światło, bez światła nasze oko nic 

nie zobaczy.

Jeśli więc mówimy, że coś jest w kolorze czarnym – to mamy na 

myśli przedmiot który pochłania całe światło jakie na nie pada. 

Tyle teorii.

Wiemy jednak, że we wszelkich rankingach najpopularniejszych 

kolorów samochodów od wielu lat w pierwszej trójce znajduje 

się czarny. Pierwsze fordy model T można było – jak mówił 

Henry Ford – kupić w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że 

będzie to kolor czarny. Od tamtych czasów minęło już spo-

ro lat, powiększyła się znacznie paleta dostępnych odcieni i 

obecnie czarny wybiera się ze względu na jego uniwersalność 

a zarazem elegancki i ekskluzywny charakter. Z perspektywy 

czasu możemy stwierdzić, że w lakiernictwie samochodowym 

rola lakieru ewoluowała na przestrzeni lat. Nie zagłębiając się 

w szczegóły, obecnie rola ochronna jest stawiana na równi z 

wyglądem estetycznym. Osiągnięcie tego nie jest proste, sa-

mochody użytkujemy przez wiele wiele lat, chcemy przy tym 

aby lakier nie tracił swoich cech estetycznych i ochronnych. 

Nie bez znaczenia jest również głębia koloru, która dla użyt-

kowników samochodów zaczyna odgrywać szczególną rolę 

w przyciąganiu uwagi innych kierowców. Dlatego producenci 

lakierów samochodowych od wielu lat pracują nad tym, aby 

uzyskać odcień, który odbierany będzie jako ten „najczarniej-

szy”. Wiemy, że kolor czarny powstaje, gdy powierzchnia nim 

pokryta absorbuje (pochłania) światło, jakie na nie pada. Po-

nieważ powierzchnia nie odbija promieni, nasze oko postrzega 

ją jako czarną. Możemy więc w uproszczeniu powiedzieć, że 

zależy nam na tym, aby pomalowana powierzchnia w całości 

pochłonęła światło – wtedy otrzymamy idealną czerń.

Jak radzimy sobie z tym w trakcie produkcji? Niestety całkowi-

te pochłonięcie światła jest niemożliwe, ale staramy się dążyć 

do ideału. Od wieków do produkcji pigmentów czarnych uży-

wa się sadzy, co w zasadzie się nie zmieniło. Kolejnym bardzo 

ważnym etapem jest uzyskanie jak najmniejszych rozmiarów 

cząstek pigmentu, z którego wytwarzamy lakier. Dla przykładu 

duża część lakierów czarnych na rynku posiada cząstki pigmen-

tów wielkości ok 100 nm, czyli mówimy tu o grubości 600 razy 

mniejszej niż ludzki włos. Im mniejsza wielkość cząstek, tym 

uzyskujemy większą powierzchnię zdolną absorbować światło 

widzialne. 

Firmie Multichem udało się uzyskać wielkość cząstek czarnego 

pigmentu prawie 10 krotnie mniejszą od najbardziej popular-

nych na rynku lakierów w kolorze czarnym. Takiego rodzaju pig-

mentu użyto do produkcji bazowego lakieru czarnego JetBlack 

i dzięki temu jego głębia barwy jest niesamowicie intensywna. 

Kolor powłoki jaki uzyskujemy budzi zachwyt ze strony innych 

kierowców na drodze, gdyż otrzymany kolor ma tak intensyw-

ny odcień, że trudno oderwać od niego oko.

Magdalena Kubacka

Kierownik Laboratorium 

Badawczo – Rozwojowego 

firmy Multichem
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Lakier 1K ColorMatic 
1. CENA: Produkty 1K są tańsze niż 

ich dwuskładnikowe odpowiedniki, 

gdyż są mniej zaawansowane tech-

nologicznie, a zatem są łatwiejsze w 

produkcji. 

2. STOSOWANIE: Wystarczy zdjąć 

kapę, potrząsnąć puszką i nanieść 

lakier na powierzchnię - z lakierem 

jednoskładowym jest to bardzo 

proste. Inną zaletą jest fakt, iż pro-

dukt można stosować wielokrotnie, 

nawet latami. 

3. RÓŻNORODNOŚĆ PRODUKTÓW: 
W asortymencie ColorMatic można 

znaleźć szeroki program lakierów 

1K: od lakierów podkładowych prze-

znaczonych do różnych powierzch-

ni, poprzez system napełniania, aż 

do systemów lakierniczych.

4. JAK TO DZIAŁA:  Produkty jedno-

składnikowe schną fizycznie, czyli od 

zewnątrz do wewnątrz. Po całkowi-

tym wyschnięciu można je upłynnić 

używając rozpuszczalników. Jest to 

zarówno zaleta, jak i wada, gdyż 

farba jednoskładnikowa nie jest odporna na benzynę. 

5. OCENA  MALOWANIA: Produkty jednoskładnikowe pozwalają 

na osiągnięcie dobrych rezultatów, przy założeniu, że odpor-

ność na benzynę i promieniowanie UV nie jest wymagana. Są 

ekonomiczną i skuteczną alternatywą dla produktów dwuskład-

nikowych. 

WNIOSKI: Zaletą gotowych, namieszanych wcześniej farb, jest 

ich trwałość, a także ich cena. Nie są one szczególnie skompliko-

wane w użyciu i zawsze są optymalnym wyborem, jeśli chcemy 

osiągnąć dobre rezultaty, dobre aczkolwiek nie wybitne! Uwaga: 

w żadnym wypadku nie należy malować powierzchni pomalo-

wanych lakierem wodnym przy pomocy jednoskładnikowego 

lakieru bezbarwnego. 

Lakier 2k ColorMatic 
1. CENA: To prawda: ktokolwiek wybiera lakier 2K, ponosi zawsze 

wyższy koszt. Uwarunkowane to jest droższymi surowcami oraz 

bardziej skomplikowaną technologią, która zabezpiecza utwar-

dzacz przed połączeniem z substancją czynną, zanim użytkow-

nik jest gotowy do użycia lakieru 2k.

 2. STOSOWANIE: Opatentowana 

przez firmę MoTip Dupli techno-

logia lakierów 2K umożliwia stoso-

wanie produktu w sposób łatwy i 

bezpieczny. Pojemnik zawierający 

utwardzacz wewnątrz puszki otwie-

ra się za pomocą narzędzia umiesz-

czonego w kapie w podstawie 

puszki. Po uwolnieniu utwardzacza 

dwa składniki są mieszane ze sobą 

prawie automatycznie. Produkty 

2K osiągają również niesamowite 

rezultaty jeśli chodzi o właściwości: 

doskonały przepływ, łatwość w po-

lerowaniu lub szlifowaniu, krótki czas schnięcia. Wadą może być 

jedynie krótki czas zużycia produktu (od jednego do kilku dni). 

3. RÓŻNORODNOŚĆ PRODUKTÓW: Jako pierwszy wprowadziliśmy 

do oferty 2K lakier bezbarwny. Od tej pory rodzina produktów 

2K rozrosła się znacznie. Naszym najważniejszym produktem 

pozostaje lakier bezbarwny, mamy jednak w ofercie również kilka 

wypełniaczy, jak również produktów specjalistycznych. 

4. JAK TO DZIAŁA: Produkty dwuskładnikowe schną chemicznie. 

Podczas procesu schnięcia utwardzacz, który jest opracowany spe-

cjalnie dla danej substancji czynnej, łączy się z innymi składnikami i 

tworzy niezwykle odporną strukturę, które nadaje specjalnej wła-

ściwości pomalowanej powierzchni, np. zdecydowaną wytrzyma-

łość. Ten proces mieszania jest nieodwracalny, a proces schnięcia 

chemicznego pozwala na uzyskanie znacznie grubszej powłoki.

5. OCENA  MALOWANIA: Produkty 2K zapewniają wysoki połysk, 

odporność na benzynę oraz gwarantują wytrzymałą powierzch-

nię. ColorMatic 2K lakier bezbarwny jest niezwykle odporny na 

warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, co zostało po-

twierdzone w testach w plenerze w ekstremalnych warunkach. 

Wysoka zawartości cząstek stałych zapewnia wysoki połysk (lakier 

bezbarwny), a także mniejsze ugi-

nanie i mniej znaczonych krawędzi 

(wypełniacze). 

WNIOSKI: Do profesjonalnych zasto-

sowań, które wymagają osiągnięcia 

ponadprzeciętnych rezultatów pro-

dukty 2K z długotrwałym efektem 

- są niewątpliwie najlepszym wybo-

rem. Ich jakość mówi sama za siebie: 

proste w przygotowaniu, posiadają 

doskonałe właściwości, zarówno 

w stosowaniu, jak i w osiąganych 

parametrach.

ColorMatic

Bardzo często użytkownicy naszych produktów stają przed trudnym wyborem, który z produktów 
wybrać: 1K czy 2K. Mamy nadzieję, że ten artykuł udzieli odpowiedzi na pewne pytania i pozwoli konsu-
mentowi dokonać najlepszego wyboru między konwencjonalnym lakierem jednoskładnikowym a profe-
sjonalnym lakierem dwuskładnikowym.
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Nadarzyła się dobra okazja przeprowadzenia testu kolejnego 
produktu firmy Iwata. Tym razem na pierwszy ogień poszła 
sprężarka IS 925. Wysokiej klasy profesjonalny sprzęt wykorzy-
stywany zarówno w domowym zaciszu jak i sprawnie funkcjonu-
jących studiach aerografu, studiach kosmetycznych czy firmach 
świadczących usługi typu body painting.

Na początek kilka danych fabrycznych odnośnie sprężarki.Sil-

nik ma moc 125 Watt, maksymalne ciśnienie generowane 

przez IS925 to 5,5 bar, co przy wymiarach tego urządzenia, 

zaledwie 33cm długości, 17.5 szerokości i 26 wysokości wy-

daje się imponującym wynikiem. Wydajność to 34L na minutę 

a masa to jedyne 11,9 kg. W komplecie otrzymujecie również 

dwa spiralne przewody ciśnieniowe kompatybilne oczywiście 

ze wszystkimi aerografami marki Iwata. Dodatkowo firma 

pomyślała o użytkownikach aerografów firmy Paasche, Bad-

ger czy Aztec załączając w komplecie zestawy przejściówek 

umożliwiające podpięcie aerografów wymienionych marek. 

Duży ukłon za to w kierunku Iwata ponieważ zazwyczaj firmy 

chcą uzależniać klienta tylko od produktów jednej marki, a tu 

zaskoczenie ;)

Wracając do opinii użytkownika. Testowaliśmy sprężarkę pod-

czas kursu z dwoma kursantami. Chłopcy nie szczędzili sobie 

powietrza i cisnęli spusty aerografów aż miło. Sprężarka cho-

dziła z przerwami przez 8 godzin. Należy zauważyć, że sprzęt 

ten wyposażony jest w czujnik uruchamiający ją tylko na czas 

pracy. Kończysz malować sprężarka przestaje nabijać powie-

trze. Rozruch sprężarki, wyrównywanie ciśnienia jest absolut-

nie niewyczuwalne. Nie ma żadnego pulsacyjnego podawania 

ciśnienia, wszystko pracuje jak w szwajcarskim zegarku.

Ponieważ sprzęt ten przystosowany jest do malowania jedno-

cześnie na dwóch stanowiskach posiada dwa niezależne ma-

nometry, dwa regulatory ciśnienia i oczywiście dwa stojaki na 

aerografy. Ponadto w wyposażeniu znajdziecie profesjonalne 

filtry powietrza, zapewniające idealnie czyste powietrze po-

zbawione wilgoci i innych zanieczyszczeń.

Oczywiście nie zabrakło bardzo sprawnie działających szybko-

złączek, które w przeciwieństwie do powszechnie spotykanych 

w sprężarkach kupowanych w żelaźniakach, dają się wypinać 

jednym, lekkim ruchem. Węże ciśnieniowe znajdujące się w 

komplecie są bardzo elastyczne i lekkie. Malując aerografem 

praktycznie nie czujesz ich obecności. Ułatwia to bardzo ope-

rowanie aerografem.

Sprężarka przoprzez swoją niewielką wagę i obiętość jest 

bardzo poręczna. Stojąc pod stołem nie zauważaliśmy jej 

obecności. Praca silnika nabijającego powietrze jest tak cicha, 

że jakakolwiek rozmowa w pomieszczeniu zagłusza jego pracę. 

Nie miałem okazji do tej pory pracować na tak cichym i spraw-

nym urządzeniu. 

Z pewnością nie raz zabiorę ją na imprezy plenerowe, pokazy 

malowania na żywo i innego rodzaju wydarzenia. Moja starsza 

córka stwierdziła, że skoro mam tak małą sprężarkę to ona 

może zacząć uczyś się malować również w domu aerografem. 

Banalne ale jakże prawdziwe. Tego sprzętu użyjesz gdzie tylko 

będziesz chciał. Nawet w domu nie przeszkadzając innym do-

mownikom.

Piotr Parczewski

Sprężarka - jak szwajcarski zegarek
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Współcześnie produkowane pojazdy samochodowe zbudowane 

są z ogromnej ilości elementów składowych wykonanych z róż-

nych materiałów konstrukcyjnych (stopów żelaza i innych metali, 

tworzyw sztucznych, szkła, gumy oraz materiałów tekstylnych). 

Wszystkie te części muszą być ze sobą trwale i w odpowiedni 

sposób połączone pomimo posiadanych różnych własności 

fizykochemicznych. W technice motoryzacyjnej dominującym 

rodzajem połączeń są połączenia spawane i zgrzewane oraz 

śrubowe. Jednak przy coraz powszechniej stosowanych elemen-

tach z tworzyw sztucznych tego rodzaju złącza nie zawsze są 

możliwe do wykonania i technologicznie uzasadnione, zwłaszcza 

przy konieczności połączenia elementów wykonanych z różnych 

materiałów konstrukcyjnych. 

W ostatnich kilku dziesięcioleciach, nagły rozwój nowych tech-

nologii zwłaszcza w zakresie przemysłu chemicznego, dopro-

wadził do wprowadzenia do użytku w technice motoryzacyjnej 

różnego rodzaju klejów do połączeń konstrukcyjnych elemen-

tów oraz przeprowadzania napraw w praktyce warsztatowej. 

Stosowane obecnie kleje spełniają różne, a zarazem wysokie 

wymagania oraz gwarantują łączenie ze sobą elementów wy-

konanych z odmiennych materiałów, przy zapewnieniu dużej 

trwałości i niezawodności połączeń oraz ich wytrzymałości na 

znaczne obciążenia. 

Klejenie jest sposobem łączenia ze sobą materiałów przy za-

stosowaniu dodatkowych substancji tzw. kleju. W trakcie tego 

procesu wykorzystywane są zjawiska fizyczne polegające na 

adhezji oraz kohezji kleju. Zjawisko adhezji polega na przyczep-

ności kleju do powierzchni łączonych elementów, czyli jest siłą 

łączącą dwa materiały ze sobą  i występującą na powierzchni 

ich styku. Siła adhezji jest tym większa, im bardziej chropowata 

jest powierzchnia. Kohezja jest z kolei siłą działającą pomiędzy 

cząsteczkami samego kleju. Najkorzystniejsze warunki procesu 

klejenia występują, gdy siły adhezji i kohezji są sobie równe. 

W praktyce, w technice motoryzacyjnej kleje są coraz po-

wszechniej stosowane zarówno do mniej obciążonych połączeń 

(napisów i znaków firmowych, a także listew ozdobnych na nad-

woziach, elementów wykończenia wnętrza kabiny), jak również 

i połączeń odpowiedzialnych i bardziej obciążonych (szyb oraz 

niektórych fragmentów nadwozia). Kleje wykorzystywane są 

obecnie również w różnego 

rodzaju mechanizmach np. w 

połączeniach śrubowych do 

zabezpieczania przed odkrę-

ceniem elementów łączonych 

oraz do uszczelniania gwintu. 

Do zalet zastosowania połą-

czeń klejonych zaliczyć trzeba: 

przenoszenie obciążeń na 

znacznej powierzchni, jedno-

czesne uszczelnianie eliminu-

jące zjawisko korozji, prostotę 

wykonania, możliwość łączenia 

bardzo małych elementów, 

możliwość łączenia różnych 

materiałów, brak zwiększania 

masy łączonych elementów. 

Wadami połączeń klejonych są 

z kolei: czasochłonność wyko-

nania połączenia wynikająca z 

konieczności przygotowania 

powierzchni łączonych elemen-

tów, problem z określeniem 

wytrzymałości złącza oraz dość 

utrudniony demontaż.

Połączenia klejone odznaczają się dużą odpornością  na na-

prężenia ścinające i bardzo małą na naprężenia rozrywające. 

Aby zmniejszyć do minimum naprężenia rozrywające połączeń 

klejonych, należy ograniczyć szerokość złącza. Naprężenia rozry-

wające nie są uzależnione natomiast od długości złącza. W połą-

czeniach klejonych na wytrzymałość złącza pozytywnie wpływa 

sztywność łączonych elementów.

Najistotniejszą kwestią związaną z wytrzymałością połączenia 

klejonego jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Ma 

to wpływ zarówno na wstępną wytrzymałość połączenia, jak 

również i długotrwałą odporność na czynniki zewnętrzne środo-

wiska. Prawidłowo przeprowadzony proces przygotowania po-

wierzchni powinien obejmować przede wszystkim odtłuszczenie 

powierzchni i usunięcie jakichkolwiek pokryć, których wytrzy-

małość jest mniejsza niż wykonywanego połączenia klejonego. 

Przy łączeniu elementów wykonanych z metalu lub tworzywa 

sztucznego proces przygotowania powierzchni obejmuje jej 

zmatowienie, którego celem jest zwiększenie przyczepności do 

niej kleju. 

Dobór odpowiedniego rodzaju kleju do zastosowania w konkret-

nym połączeniu elementów uzależniony jest od: przewidywanej 

wytrzymałości połączenia, temperatury pracy, odporności na 

czynniki zewnętrzne, odporności na uderzenia (elastyczności), 

rodzaju materiałów łącznych elementów, wielkości szczeliny 

pomiędzy łączonymi elementami, szybkości utwardzania kleju 

oraz lepkości kleju. 

Wśród szerokiej gamy klejów stosowanych w technice motory-

zacyjnej stosowane są obecnie następujące ich rodzaje:

 epoksydowe – które są klejami dwuskładnikowymi, składa-

jącymi się z żywicy i utwardzacza. Charakteryzują się one 

bardzo dużą wytrzymałością złącza. Ich wadą jest mała ela-

styczność i odporność na tzw. odrywanie. Spoiny tego typu 

klejów utwardzone mogą być w temperaturze pokojowej, 

samoistnie po wymieszaniu obu składników lub w tempe-

raturze podwyższonej poprzez podgrzanie przygotowanej 

mieszanki obu składników kleju. Kleje epoksydowe wykorzy-

stywane są w technice motoryzacyjnej przede wszystkim do 

przeprowadzania napraw części wykonanych z metali (do 

naprawy otworów po przeprowadzonym procesie wiercenia, 

do naprawy skorodowanych kołnierzy i przewodów ruro-

wych, sklejania pęknięć bloku silnika, uzupełniania ubytków 

Zastosowanie klejów w technice 
motoryzacyjnej Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Klej do połączeń śrubowych do 
zabezpieczania przed samoroz-
kręcaniem się

Klej do wklejania szyb 
samochodowych
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metalu powstałych z powodu korozji oraz ponownego for-

mowania kształtów uszkodzonych części. Spoiny wykonane 

klejami epoksydowymi po zastygnięciu mogą być obrabiane 

mechanicznie (nawiercane, gwintowane, szlifowane). Mogą 

być stosowane do uszczelniania elementów układów hy-

draulicznych ponieważ nie wchodzą w reakcje chemiczne 

z benzyną, olejami i innymi płynami eksploatacyjnymi. Duża 

odporność na wysokie temperatury (nawet do 300 0C) po-

zwala na zastosowanie klejów epoksydowych również do 

uszczelniania układu ssącego i wydechowego oraz uzupeł-

niania uszczelnienia pod głowicą silnika;

 anaerobowe (beztlenowe) – w których reakcja utwardzania 

realizowana jest w atmosferze beztlenowej w miejscach 

przylegania dwóch powierzchni wykonanych z metalu. Są 

one wykorzystywane w technice motoryzacyjnej do:

 zabezpieczania elementów połączeń śrubowych (śrub i 

nakrętek) przed samoczynnym odkręcaniem się na skutek 

drgań. W tej grupie klejów wyróżnić trzeba kleje o średniej i 

dużej wytrzymałości. Pierwsze, posiadające barwę niebieską 

znajdują zastosowanie do zabezpieczania śrub koła zama-

chowego, nakrętek wału korbowego, czy korka spustowego 

w misce olejowej silnika. Kleje tego typu o dużej wytrzy-

małości, posiadające barwę zieloną, wykorzystywane są do 

klejenia połączeń śrubowych, których nie ma konieczności 

demontażu przez cały okres eksploatacji pojazdu, a także w 

miejscach, w których występują znaczne wibracje, czyli przy 

szpilkach głowicy silnika, cylindrach, śrubach skrzyni biegów 

itp. Do demontażu tego typu złącza niezbędne jest inten-

sywne jego podgrzanie w celu ograniczenia siły klejącej;

 uszczelniania połączeń gwintowanych w układach hydrau-

licznych i pneumatycznych. Ich proces schnięcia jest bardzo 

krótki, co jest istotne przy tego typu układach. Wytrzy-

małość złącza przy użyciu tego typu kleju jest tak duża, 

że wytrzymuje ciśnienie rozrywające materiał łączonych 

elementów. Ta grupa klejów odporna jest na działanie ben-

zyny, oleju i innych płynów eksploatacyjnych. Zabezpieczają 

one również połączenie przed korozją, a także chronią przed 

samoczynnym rozkręcaniem się połączeń śrubowych spo-

wodowanym występowaniem drgań. Odpowiednia lepkość 

substancji tej grupy klejów umożliwia zastosowanie klejenia 

elementów zlokalizowanych w różnym położeniu bez obaw, 

że klej wycieknie pod wpływem działania sił grawitacji. Kleje 

tej grupy posiadają żółte zabarwienie;

 mocowania łożysk, tulei i kół zębatych na wałkach – wy-

stępujące w dwóch kolorach. Kleje o zabarwieniu zielonym 

dedykowane są do połączeń z luzem od 0,05 do 0,12 mm 

na stronę. Kleje te nie posiadają wypełniacza. Dla połączeń 

z większym luzem od 0,12 do 

0,25 mm wykorzystywane są 

kleje o zabarwieniu srebrno-sza-

rym z wypełniaczem. Kleje tego 

typu znajdują zastosowanie 

także do naprawy zużytych ele-

mentów, poprzez wypełnienie 

luzów pomiędzy wałkami i tule-

jami, łożyskami i ich obudowami 

oraz wpustami i ich gniazdami. 

Zaletą tej grupy klejów jest 

samo centrowanie się klejonych 

na wałkach elementów;

 klejenia i uszczelniania po-

łączeń płaskich (powierzch-

niowych) – występujące w 

czterech różnych kolorach: 

zielonym do połączeń łatwo 

demontowalnych, różowym 

do połączeń trudno demon-

towalnych, czerwonym do 

połączeń elastycznych i po-

marańczowym do połączeń 

szybko utwardzających się. 

Ta grupa klejów znajduje 

zastosowanie przy sztyw-

nych połączeniach metalowych (kołnierzach, obudowach 

przekładni, miskach olejowych silnika itp.);

 silikonowe – w których proces utwardzania realizowany jest 

poprzez reakcję z wilgocią zawartą w otoczeniu. Kleje te sto-

sowane są do łączenia i uszczelniania połączeń elastycznych, 

doszczelniania uszczelnień, połączeń stałych lub uszczelnień 

połączeń elementów o małej sztywności. Kleje te odporne 

są na działanie wysokiej temperatury. Umożliwiają tworzenie 

spoin o grubości nawet do kilku mm. W praktyce warsztato-

wej używane są dwa rodzaje klejów silikonowych: acetoksy-

nowe i ketoksymowe;

 akrylowe (modyfikowane) – zastygające w atmosferze 

beztlenowej z wykorzystaniem odpowiednich aktywatorów. 

Proces klejenia obejmuje pokrycie jednego elementu klejem, 

a drugiego aktywatorem. Reakcja chemiczna następuje do-

piero w momencie kontaktu obu łączonych elementów. Wy-

magana przy tego klejach minimalna szerokość powierzchni 

złącza powinna wynosić 5 mm;

 utwardzane w promieniach UV -reagujące dopiero pod 

wpływem działania promieni ultrafioletowych. Proces przy-

gotowania powierzchni przed klejeniem musi obejmować 

naświetlenie całej powierzchni złącza;

 cyjanowo-akrylanowe – bardzo szybko utwardzające się na 

skutek przechodzenia cząsteczek pary wodnej z elementów 

łączonych do substancji kleju znajdującej się pomiędzy nimi. 

Wykorzystywane są głównie do łączenia elementów wyko-

nanych z tworzyw sztucznych.

Bardzo istne jest dla wytrzymałości połączeń klejonych jest 

odpowiednie przeprowadzenie procesu przygotowania po-

wierzchni i samego etapu klejenia. W przypadku, gdy klej cał-

kowicie odwarstwia się od klejonych powierzchni, świadczy to 

o nieskutecznym zjawisku adhezji. Z kolei pękanie spoiny kleju 

i jej rozwarstwianie się oraz pozostawanie resztek kleju na po-

wierzchni elementów klejonych świadczy o nieudanej kohezji w 

procesie klejenia.

Najczęstszymi przyczynami błędów w procesie klejenia są: 

 brak skutecznego wypełnienia całej powierzchni klejonego 

połączenia,

 brak utwardzenia spowodowany zbyt krótkim czasem, zbyt 

dużą wilgotnością powietrza, brakiem lub złą proporcją 

utwardzacza,

 brak zachodzenia zjawiska adhezji, wynikający z zanieczysz-

czenia powierzchni łączonych elementów,

 zły dobór kleju (o niewłaściwych parametrach wytrzymało-

ściowych, twardości, elastyczności, odporności temperatu-

rowej, rozszerzalności cieplnej).

Klej uszczelniający do misek 
olejowych

Klej uszczelniający do sterowni-
ków systemów elektronicznych
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Jednym z warunków prawidłowego procesu lakier-

niczego jest zapewnienie powietrza o odpowiednich 

parametrach. W celu uzyskania odpowiednich efektów 

pracy oraz zachowania jak najdłuższej żywotności ka-

biny lakierniczej należy przestrzegać podstawowych 

zasad przedstawionych poniżej. Optymalnie dobra-

na oraz właściwie konserwowana kabina lakiernicza 

stanowi serce nowoczesnej lakierni samochodowej. 

Funkcjonowanie lakierni samochodowej bez kabiny 

jest poważnym utrudnieniem dla lakiernika, a w nie-

długim czasie stanie się w zasadzie niemożliwe. Ciągle 

aktualnym problemem przy lakierowaniu samochodów 

są uszkodzenia i wady powłok lakierowych spowodo-

wane złym działaniem kabiny lub jej brakiem. Właściwa 

filtracja powietrza jest drogą do lustrzanego połysku 

lakierowanych powierzchni. Procesy lakiernicze ze 

względów bezpieczeństwa wymagają dużej stałej wy-

miany powietrza, które jest podstawowym nośnikiem 

pyłów i zanieczyszczeń powodujących szkody lakiero-

wanych powierzchni. Podczas procesu lakierowania nie 

powinno być w kabinie żadnych płynów, które mogą 

parować, wprowadzając zanieczyszczenie do powietrza 

znajdującego się w obiegu.

Filtr powietrza do kabin lakierniczych. (PROWEST)

Zanieczyszczenia. Rodzaj i stopień zanieczyszczenia po-

wietrza jest bardzo różny i zależy od wielu czynników. 

Na zawartość pyłów i zanieczyszczeń powietrza mają 

przede wszystkim wpływ takie czynniki jak: położenie 

geograficzne, koncentracja i rodzaj przemysłu, inten-

sywność zabudowy, pora roku i warunki atmosferycz-

ne. Analiza zanieczyszczeń powietrza atmosferyczne-

go w odniesieniu do składu i wielkości cząsteczek daje 

dwie typowe frakcje:

 frakcja z cząsteczkami poniżej 5 µm. 

Pyły i zanieczyszczenia w tym zakresie pochodzą ze 

spalania i innych procesów przemysłowych. Jako głów-

ne składniki znajdują się tu cząsteczki węgla (np. sadza), 

związki siarki.  

 frakcja z cząsteczkami powyżej 5 µm.

Pyły te pochodzą w przeważającej części z procesów 

erozyjnych skorupy ziemskiej i zawierają elementy krze-

mu, wapnia,  potasu, aluminium i żelaza .

Frakcja ta zawiera również zanieczyszczenia pocho-

dzenia roślinnego w postaci drobnych włókien, pyłków 

kwiatowych i zarodników 

Tab. Przeciętny udział frakcji zanieczyszczeń w stosun-

ku do masy i liczby cząstek.

Obok najczęściej spotykanych tak zwanych „globalnych” 

zanieczyszczeń powietrza (zanieczyszczenia naturalne 

kuli ziemskiej), ogromne znaczenie mają dodatkowe 

źródła zanieczyszczeń bezpośrednio w miejscu lokaliza-

cji kabiny natryskowej. Emitory kurzu w bezpośrednim 

sąsiedztwie kabiny mogą przy odpowiednim kierunku 

wiatru wielokrotnie podwyższyć stopień zanieczyszcze-

nia powietrza. 

Tab. Wielkość cząsteczek typowych zanieczyszczeń 

powietrza.

Jak wynika z wieloletnich badań nad systemami lakier-

niczymi i metodami nanoszenia powłok lakierniczych, 

widoczne szkody powłok lakierniczych powodują cząst-

ki o wymiarach powyżej 14 µm. Jednak aby uzyskać 

zwiększoną pewność nieskazitelnej powłoki wymagane 

Powietrze w lakierni - filtracja
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jest oddzielenie wszystkich zanieczyszczeń o wielkości 

ziarna powyżej 10 µm. Aby uzyskać odpowiedniej czy-

stości powietrze w kabinie lakierniczej niezbędna jest 

przemyślana koncepcja układu filtrów, która pozwoli 

nawet przy krytycznym zapyleniu wokół kabiny, bez  

awaryjnie prowadzić lakierowanie. Udział ilościowy po-

szczególnych frakcji zanieczyszczeń oraz lata doświad-

czeń dowodzą, że najodpowiedniejszą  i najbardziej 

ekonomiczną metodą oczyszczania powietrza w kabi-

nach lakierniczych jest filtracja dwustopniowa (filtracja 

wstępna i filtracja główna).

Filtracja wstępna przejmuje zadanie oddzielenia głów-

nej masy zanieczyszczeń. Daje to doskonałą ochronę 

czystości kanałów powietrznych i istotnie wydłuża ży-

wotność sufitowego filtra dokładnego oczyszczania. 

Do filtracji wstępnej najczęściej wykorzystywane są 

maty filtracyjne wykonane z włókien syntetycznych w 

klasach filtracji G3 – G4 ( EU3 – EU4 ). Maty filtracyjne 

wstępne umieszczane są w kanale zasysającym świeże 

powietrze na specjalnym ruszcie podtrzymującym, 

o formie zygzakowatej co daje znaczne zwiększenie 

powierzchni filtra przy niewielkich jego wymiarach. 

Rozwiązanie to jest sprawdzone i stosowane przez 

wielu producentów kabin. W nowych kabinach lakier-

niczych coraz częściej spotyka się filtry wstępne w 

postaci filtrów kieszeniowych. Filtry te charakteryzują 

się przy porównywalnych gabarytach znacznie większą 

powierzchnią aktywną  i lepszą wydajnością. Ponadto 

w zakresie produkcji filtrów kieszeniowych, nastąpiła 

daleko idąca standaryzacja wymiarowa, co ułatwia do-

bór właściwych wymiarów filtra, a jego wymiana jest 

błyskawiczna. Problemy z filtracją wstępną występują 

najczęściej wtedy, gdy użytkownik (często z niewie-

dzy lub pozornej oszczędności ) zamiast właściwych 

mat filtracyjnych stosuje produkty  alternatywne o 

nieodpowiedniej wytrzymałości i przepustowości. 

Prowadzi to  do uszkodzenia materiału filtracyjnego 

czego rezultatem jest podwyższone obciążenie pyłem 

elementów agregatu i filtra sufitowego. Nieodpowied-

ni materiał filtracyjny może również dławić wydajność 

wentylatorów, co w konsekwencji prowadzi do zbyt 

małej prędkości przepływu powietrza w kabinie oraz 

niebezpiecznego podniesienia stężenia rozpuszczal-

ników w fazie lakierowania. Maty filtracyjne przezna-

czone do wstępnej filtracji powietrza wykonane są 

z różnej grubości włókien poliestrowych ułożonych 

postępowo-progresywnie (z malejącą gęstością włó-

kien) i zespolonych termicznie. Takie ułożenie włókien 

gwarantuje maksymalną chłonność i wydajność maty 

filtracyjnej pod warunkiem właściwego kierunku 

przepływu powietrza tj. w kierunku zagęszczania się 

włókien. Dla ułatwienia montażu mat kierunek na-

pływu powietrza oznaczony jest najczęściej kolorem 

niebieskim lub przy białych matach odpowiednim 

nadrukiem.

Filtracja końcowa (główna). Z powodu bezpośredniej 

bliskości lakierowanego obiektu filtr główny w suficie 

kabiny lakierniczej ma decydujące znaczenie dla opty-

malnej filtracji i jakości lakierowania.

Musi on spełniać zasadniczo dwa podstawowe zadania: 

 pewne i trwałe trzymanie drobin pyłu, które prze-

szły przez filtr wstępny i z powodu swej wielkości 

i struktury mogą spowodować szkody powłoki 

lakierniczej,

 równomierny podział i uporządkowane prowadze-

nie strumienia powietrza w kabinie lakierniczej (bez 

turbulencji i wstecznych prądów).

Dalsze wymagania to:

 stabilność na temperaturę – mata do temp. 100oC 

nie może  stracić aktywnej     przyczepności, 

 stabilność składowania – mata nawet po długim 

składowaniu winna zachować pełną użyteczność,

 trwałość na rozpuszczalniki – duże ilości rozpusz-

czalników nie mogą ujemnie wpływać na parametry 

maty,

 materiał filtracyjny – musi być absolutnie bez siliko-

nu,

 pojedyncze włókna - muszą być połączone w wiąz-

ki,

 włókna – nie mogą się kruszyć lub podlegać starze-

niu. 

Jak działają maty filtracyjne? Drobiny zanieczyszczeń 

utrzymywane są na włóknach maty filtracyjnej przez 

siły Van-der-Waalsa, siły przyciągania elektrosta-

tycznego oraz tzw. mosty płynne. Jednak już przy 

cząstkach zanieczyszczeń o wielkości powyżej 3-5 

µm i prędkościach przepływu powietrza  0.3 m/s siły 

przyczepności nie wystarczają, aby pewnie zatrzymać 

wszystkie cząsteczki. Przy prędkości przepływu po-

wietrza ok. 0,9 m/s prawie wszystkie cząsteczki odbi-

 Filtr kiesze-
niowy do 

central 
wentyla-
cyjnych i 
klimaty-

zacyjnych. 
(PROWEST)
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jają się od włókien i przenikają przez matę filtracyjną. 

Aby zapobiec temu zjawisku włókna mat filtracyjnych 

sufitowych powleka się na etapie produkcji, specjal-

nym impregnatem zwiększającym przyczepność, 

który dodatkowo zmiękcza i zwilża włókna czyniąc je 

mniej kruchymi i łamliwymi. Tak przygotowana mata 

filtracyjna zatrzymuje blisko 100% niepożądanych za-

nieczyszczeń. Przeciętne prędkości przepływu  powie-

trza w kabinach lakierniczych sytuują się między 0,25 

m/s do 0.6 m/s. Ponadto na maty filtracyjne stale 

przenoszone są wibracje powodowane przez turbiny 

wentylatorów i napędzające je silniki. Dlatego też 

maty filtracyjne nie wyposażone w aktywne powłoki 

zwiększające przyczepność włókien nie są w stanie 

sprostać  wysokim wymogom prac lakierniczych. Od-

kładanie się pyłu w macie filtracyjnej powoduje stały 

wzrost oporów przepływu, a co za tym idzie stałe 

zmniejszanie się prędkości przepływu powietrza. Aby 

zminimalizować skutki  tego niekorzystnego zjawiska 

maty filtracyjne mają tak zwany postępowy (progre-

sywny) układ włókien, a więc równomierny spadek 

porowatości w kierunku wypływu czystego powietrza. 

Osiągnięte jest to poprzez kolejne nakładanie warstw 

coraz grubszych włókien. Efektem tego jest trwałe 

oddzielenie zanieczyszczeń przy korzystnym prze-

biegu wzrostu oporów przepływu i uzyskanie maksy-

malnego stopnia chłonności pyłu. Odkładanie się pyłu 

w macie filtracyjnej powoduje stały wzrost oporów 

przepływu, a co za tym idzie stałe zmniejszanie się 

prędkości przepływu powietrza. W celu zapewnienia 

maksymalnej wytrzymałości mechanicznej i uniemoż-

liwienia odrywania się od maty pojedynczych włókien, 

maty filtracyjne sufitowe zabezpieczone są od strony 

czystego powietrza specjalną gęstą siatką z włókien 

syntetycznych.

Oddzielanie mgły lakierniczej - filtry podłogowe. Do-

pełnieniem zestawu filtrów w kabinach lakierniczych 

są tak zwane filtry podłogowe, chociaż nie we wszyst-

kich typach kabin, jak wskazuje na to ich nazwa zwy-

czajowa montowane są w podłodze. Podstawowym 

zadaniem tych mat filtracyjnych jest wychwytywanie 

i wiązanie mgły lakierniczej, czyli resztek lakieru w 

postaci mgły, które nie osiadły na lakierowanej po-

wierzchni. W handlu maty te najczęściej noszą na-

zwę angielskojęzyczną Paint Stop Green lub rzadziej 

niemieckojęzyczną Farbnebelabscheider grűn. Maty 

te wykonane są z ciętych i nieregularnie ułożonych 

włókien szklanych zespolonych  za pomocą  niewielkiej 

ilości żywicy poliestrowej w strukturę przestrzenną 

o grubości minimum 50 mm. Ułożenie włókien jest 

postępowe w kierunku czystego powietrza co za-

pewnia bardzo wysoką skuteczność filtracji oraz dużą 

chłonność dochodzącą do 4700 g/m2. Struktura 

przestrzenna tych mat ( grubość powyżej 50mm ) 

daje bardzo małe opory przepływu powietrza. Maty 

Paint Stop od strony napływu powietrza zawierające-

go mgłę lakierniczą , barwione są na zielono, stąd w 

nazwie  przymiotnik Green.

Zastosowanie w kabinie lakierniczej odpowiedniej jako-

ści mat filtracyjnych nie jest jedynym czynnikiem gwa-

rantującym właściwą jakość powłoki lakierniczej. Dla 

osiągnięcia pełnego sukcesu w procesie lakierowania 

niezbędne są jeszcze następujące czynniki:

 właściwe umocowanie i uszczelnienie filtrów sufito-

wych w ramach, dające pewność, że 100% powie-

trza obiegowego w kabinie przechodzi przez matę 

filtracyjną,

 stałe nadciśnienie w kabinie lakierniczej gwarantu-

jące, że do kabiny lakierniczej nie jest zasysane po-

wietrze z otoczenia przez nieszczelności w bramach 

wjazdowych i innych otworach technologicznych,

 lakierowany obiekt musi być odpowiednio przygo-

towany i bezwzględnie wolny od pyłów szlifierskich 

i innych zanieczyszczeń,

 ubranie lakiernika powinno być czyste i wykonane z 

odpowiednich materiałów, tak aby nie oddawało do 

otoczenia włókien i innych zanieczyszczeń,

 lakiery i dodatki lakiernicze nie powinny zawierać 

zanieczyszczeń i grudek pigmentów,

 sprężone powietrze musi być wolne od takich za-

nieczyszczeń jak pył, woda i olej.

Spełnienie wyżej opisanych warunków jest jedyną 

drogą do uzyskania lustrzanej powierzchni powłoki 

lakierniczej. Eliminuje przede wszystkim żmudne, cza-

sochłonne i kosztowne polerowanie nowych powłok 

lakierniczych .

Filtr pod-
łogowy 
do kabiny 
lakierniczej 
(PROWEST)

Konkurs 
na Facebooku
Facebook.com/Lakiernik

REKLAMA
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Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?
Polska Izba Motoryzacji już od ośmiu lat umożliwia warsztatom 

naprawczym ocenę firm ubezpieczeniowych. Jest to bardzo 

ważne badanie, które spotkało się ze sporym zainteresowa-

niem ubezpieczycieli między innymi dlatego, że jest ono bez-

stronne i obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę.

Ubezpieczyciele bardzo liczą się z głosami warsztatów. W obec-

nych czasach (nieustającej walki cenowej) każda firma chce 

pokazać się z jak najlepszej strony. Dlatego wyniki każdego 

ubezpieczyciela są uważnie śledzone przez zarządy tych firm. 

Nie ma obecnie drugiego takiego badania, które przyciągałoby 

taką uwagę ubezpieczycieli jak właśnie „Złoty Zderzak”. Jest to 

jedyna szansa by otwarcie i szczerze ocenić jakość współpra-

cy.  Nagrodzić tych, którzy na to zasługują i zwrócić uwagę na 

najczęstsze błędy u innych. Jesteśmy przekonani, że wyniki 

naszego badania przekładają się bezpośrednio na wewnętrzne 

procedury firm ubezpieczeniowych, które prowadzą do popra-

wy współpracy na linii warsztat-ubezpieczyciel.  Jeżeli warszta-

ty mogą cokolwiek zrobić by ulepszyć, poprawić, bądź zmienić 

obecny obraz likwidacji szkód to jest to właśnie szczera ocena 

ubezpieczycieli poprzez ankietę „Złotego Zderzaka”.

Jak to wygląda w praktyce?
Badanie rozpoczyna się zwykle na przełomie maja i czerwca i 

trwa do drugiej połowy listopada. W badaniu może wziąć udział 

każdy serwis blacharsko-lakierniczy w Polsce. Głosy oddajemy 

w formie elektronicznie wypełnionej prostej ankiety (8 pytań) 

http://pim.org.pl/ankieta_zz/ lub poprzez wydrukowanie 

dokumentu w pliku Word, wypełnienie go i odesłanie scanem 

(bloch@pim.pl)  lub faksem (22 350 7 350) na adres Polskiej 

Izby Motoryzacji. Swój głos można także oddawać telefonicz-

nie. Wystarczy zadzwonić do Izby (22 845 01 40) i poprosić 

o możliwość wypełnienia ankiety przez telefon. W tym roku 

oceniane będzie aż 19 największych firm oferujących ubez-

pieczenia komunikacyjne w Polsce (w kolejności alfabetycznej): 

Allianz, Aviva, AXA, Benefia, BRE Ubezpieczenia, Compensa, 

Concordia, ERGO Hestia, Generali, Gothaer, InterRisk, Liberty 

Direct, Link4, MTU, Proama, PZU, TUW TUW, Uniqa, Warta. 

Co konkretnie podlega ocenie?
Ankieta zawiera tylko i aż 8 pytań dotyczących zadowolenia z 

jakości współpracy warsztatu z ubezpieczycielem. Oczywiście 

życzylibyśmy sobie by nasza ankieta była bardziej szczegółowa 

ale też doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak niechętnie 

w obecnych czasach każdy z nas wypełnia różnego rodzaju 

ankiety. Dlatego pozostaliśmy przy 8 najważniejszych naszym 

zdaniem aspektach. Oceniamy przede wszystkim: kompetencje 

likwidatorów, czas realizacji wypłat, tzw. cięcia, czyli czy koszto-

rys ubezpieczyciela odbiega rażąco od kosztorysu serwisu,  czy 

ubezpieczyciel płaci faktury za wynajem samochodu zastęp-

czego z OC, a także którzy ubezpieczyciele narzucają stosow-

nie części zamiennych nie zawsze najlepszej jakości i oczywiście 

roboczogodzinę. To są naszym zdaniem ciągle palące problemy 

dla wielu warsztatów w Polsce.

Kiedy poznamy wyniki badania?
Wyniki badania prezentowane są zawsze 

podczas dorocznego Dyskusyjnego 

Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, 

na które zapraszamy w tym roku po-

nownie do Warszawy - 3 grudnia, hotel 

Sofitel Warsaw Victoria (więcej na www.forumubezpieczen.com). 

Dodatkowo, wyniki publikujemy na stronach www.pim.pl i zawsze 

u wszystkich naszych patronów medialnych Forum.

Czy ankieta jest anonimowa? 
W zasadzie tak. Na początku ankiety zawsze prosimy o wy-

pełnienie podstawowych ogólnych danych, np. z jakiego wo-

jewództwa jest firma głosująca, czy posiada autoryzację i czy 

jest w sieci naprawczej. Nie są to jednak dane pozwalające na 

identyfikację głosującego. Polska Izba Motoryzacji zachęca jed-

nak do wypełnienia bardziej szczegółowych danych na końcu 

ankiety co posłuży jedynie do danych statystycznych. Izba nie 

udostępnia takich danych. Służą one jedynie identyfikacji pew-

nych trendów. Z drugiej jednak strony wiadomo, że taka ocena 

jest mocno wiarygodna.

Czy przewidujecie Państwo jakieś korzyści dla firm, które wezmą 
udział w badaniu?
Tak, jak zwykle chcemy nagrodzić firmy, które wypełnią ankiety 

dlatego w drodze losowania wybierzemy trzy firmy, którym 

przyznamy bezpłatny wstęp (dla jednej osoby) na nasze Dys-

kusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych. W przypadku 

nie skorzystania wyślemy pakiet materiałów konferencyjnych. 

Żeby jednak można było wziąć udział w losowaniu wejściówek, 

należy wypełnić dane firmy na końcu ankiety bo jak inaczej 

znajdziemy firmę, która wygrała? 

Jak kształtowały się wyniki w poprzednich edycjach badania?
Niekwestionowanym liderem „Złotego Zderzaka” jak do tej pory 

jest Allianz, który zdobył ten tytuł aż 6 razy. Świetne wyniki ma 

również PZU. To niewątpliwie liderzy. Obie te firmy zajmowały 

dwa pierwsze miejsca od początku trwania badania. Także Ergo 

Hestia często zajmowała miejsce na podium w pierwszych 

edycjach, po krótkiej przerwie wróciła na podium by z zeszłym 

roku zająć II miejsce ex aequo z PZU!

W tym roku nagrodę ‘Złotego Zderzaka’ dodatkowo wzmocni-

ła Rzecznik Ubezpieczonych, Pani Aleksandra Wiktorow, która 

postanowiła przyłączyć się i objąć patronatem jedną z najważ-

niejszych nagród polskiego rynku ubezpieczeń.

Dziękuję za rozmowę.

Polska Izba Motoryzacji wspólnie z Redakcją Lakiernika serdecznie 

zachęca wszystkie serwisy, które prowadzą naprawy blacharsko-la-

kiernicze do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie specjalnej 

ankiety, która dostępna jest również na stronie: 

http://pim.org.pl/ankieta_zz/

Szczegóły dostępne na www.pim.pl lub 22 845 01 40

„Złoty Zderzak” - po raz ósmy przebadają rynek

Rozmowa z Agnieszką Błoch, Dyrektor ds. Rozwoju w Polskiej Izbie Motoryzacji
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Jedyne takie forum dla całej grupy podmiotów z procesu likwida-
cji szkód komunikacyjnych: 
 · serwisów mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, 
 · dealerów samochodów, 
 · rzeczoznawców, 
 · likwidatorów szkód,
 · towarzystw ubezpieczeniowych,
 · firm flotowych, 
 · firm dostarczających narzędzia, materiały i oprogra 

 mowanie dla serwisów.

Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych to jedyna 

szansa do otwartej dyskusji z przedstawicielami wszystkich 

podmiotów rynku likwidacji szkód komunikacyjnych. Forum 

jest swoistą platformą wymiany doświadczeń a także możli-

wością skierowania pytań bezpośrednio do źródła. Obecność 

czołowych ekspertów rynku, serwisów i dealerów samocho-

dów, jak i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych stanowi 

gwarancję najwyższego poziomu merytorycznego spotkania. 

Już teraz zarezerwuj termin w kalendarzu!

Więcej na stronie www.forumubezpieczen.com 

Polska Izba Motoryzacji zaprasza na
IX Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych-

Najważniejszą konferencję rynku likwidacji szkód w Polsce!
pod patronatem Ministra Gospodarki i Rzecznika Ubezpieczonych

Warszawa, 3 grudnia 2014 r.
Hotel Sofitel Warsaw Victoria
Warszawa, ul. Królewska 11
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Wuppertal, Niemcy, 9 września 2014 

roku – Axalta Coating Systems, wiodący 

globalny dostawca lakierów płynnych i 

proszkowych, rozpoczął w Wuppertalu 

(Niemcy) rozbudowę zakładu, który ma 

zwiększyć możliwości firmy w dziedzinie 

produkcji lakierów wodorozcieńczal-

nych. Nowy zakład zwiększy możliwości 

obiektu, który już jest największym z 

35 ośrodków produkcyjnych firmy. Pro-

dukcja ma ruszyć w pierwszym kwartale 

2015 roku.

Podczas uroczystości mającej uświet-

nić to wydarzenie – na której obecny 

był burmistrz Wuppertalu, Peter Jung, 

przedstawiciele mediów i pracownicy 

firmy – Charlie Shaver, Axalta Chairman 

and CEO, podkreślił zaangażowanie firmy 

Axalta w wykorzystywanie ekologicznych 

technologii produkcji lakierów.

“Rosnący popyt na wysokiej jakości 

lakiery wodorozcieńczalne skłonił nas 

do podjęcia decyzji o budowie w Wup-

pertalu”, oświadczył zebranym gościom 

Shaver. “Zakład ten będzie wykorzy-

stywać zaawansowane technologie w 

celu zmniejszenia ilości odpadów i 

zredukowania wpływu naszych zakła-

dów na środowisko naturalne. Lakiery 

wodorozcieńczalne także trafiają w zain-

teresowania klientów, którzy poszukują 

systemów lakierów umożliwiających im 

zmniejszenie wpływu na środowisko i 

bardziej wydajną pracę”.

Nowy zakład w Wuppertalu będzie wy-

twarzać lakiery dla kilku największych 

producentów samochodów w Europie, 

a także dla trzech globalnych marek 

lakierniczych firmy Axalta - Cromax®, 

Spies Hecker® i Standox®. Będzie tak-

że dostarczać lakiery producentom 

pojazdów użytkowych i do zastosowań 

przemysłowych.

Peter Jung, burmistrz Wuppertalu, po-

wiedział: “Cieszymy się bardzo, że Axalta 

inwestuje w nowy zakład produkcyjny. 

Dzięki niemu powstanie 2000 nowych 

stanowisk pracy.

Otmar Hauck, Axalta Chief Operating 

Officer na teren Europy, Bliskiego 

Wschodu i Afryki, dodał: “Jesteśmy 

dumni, że Wuppertal daje nam silną 

bazę operacyjną. Zakład nowej generacji 

sprawi, że będziemy mogli zaoferować 

naszym klientom produkty, których od 

nas oczekują. Pracownicy naszej firmy 

w Wuppertalu mają wysokie kwalifikacje 

i motywację, by przyczyniać się do suk-

cesu naszej firmy”.

Lakiery wodorozcieńczalne produko-

wane w nowym zakładzie mają trafić 

do klientów firmy Axalta w Europie, na 

Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także 

w Europie Wschodniej, Azji i Ameryce 

Łacińskiej.

Ruszają prace budowlane przy nowym 
zakładzie produkcyjnym w Wuppertalu

Axalta Coating Systems rozpoczyna w Niemczech rozbudowę zakładu wytwarzającego 
lakiery wodorozcieńczalne



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

8
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.49

Posiadacza samochodu technologie 

lakiernicze w zasadzie nie interesują, za 

to bardzo interesują właścicieli i pracow-

ników warsztatów blacharsko-lakierni-

czych. Wszak najróżniejsze uszkodzenia 

karoserii i lakieru zdarzały się, zdarzają 

i będą się zdarzały. I ktoś musi umieć te 

uszkodzenia naprawić w sposób zadowa-

lający klienrta. Tym bardziej wymagające-

go, im kosztowniejszy i im nowszy samo-

chód trzeba naprawiać. Każdy producent 

materiałów lakierniczych nieustannie 

pracuje nad coraz to nowymi technolo-

giami, materiałami i metodami ich stoso-

wania. Wszystkie te nowości nie byłyby 

wiele warte, gdyby lakiernicy nie umieli 

ich stosować. Każdy z systemów ma 

swoje tajemnice, szczególne rozwiązania 

i konieczność zachowania właściwych 

reżimów użytkowania. Tajniki poszcze-

gólnych procesów prowadzących do 

wykonania naprawy powłok lakierniczych 

poznać można w czasie szkoleń prowa-

dzonych u wykonawców usług lub w 

ośrodkach szkoleniowych. W Pruszkowie 

działa Automotive Training Center nale-

żące do AkzoNobel. Odwiedziliśmy ten 

ośrodek przy okazji konferencji prasowej, 

w czasie której zaprezentowano nowy 

wodorozcieńczalny system pigmentów i 

żywic Lesonal Basecoat WB GT. Wyłącz-

nym partnerem handlowym AkzoNobel 

w obszarze marketingu i sprzedaży marki 

Lesonal w Polsce została spółka Prima-

kolor. Lesonal jest marką „premium”, jej 

stosowanie pokazano na samochodzie 

Skoda Octavia. Auto raczej nie jest zali-

czane do grupy „premium”, można więc 

domniemywać, że ta technologia nadaje 

się praktycznie do wszystkich współcze-

snych samochodów. Podobnie jest zresz-

tą z większością produktów wszystkich 

producentów produktów lakierniczych. 

Każda prestiżowa marka sprawdzi się za-

równo przy naprawie na przykład Jagu-

ara, jak i budżetowej Dacii. U wszystkich 

podobnie rozwiązywane jest dobieranie 

koloru, miesznie lakierów, aplikowanie 

podkładów, lakierów bazowych czy bez-

barwnych. Producenci skupiają się obec-

nie nie tyle na wymyślaniu przełomowych 

technologi, ile na udoskonalaniu znanych 

i skracaniu czasu procesów schnięcia czy 

utwardzania. Poszczególne produkty ró-

znią się szczegółami, i te szczegóły mają 

kluczowe znaczenie. O tych „diabłach 

tkwiących w szczegółach” mówi się w 

trakcie szkoleń, poznaje się też sposoby 

jak ingerencji tego „diabła” w procesach 

naprawy uniknąć.

Lesonal UV Filler jest jednokomponento-

wym podkładem, w którym tradycyjne 

suszenie w wysokiej temperaturze za-

stąpiono 5-minutowym utwardzaniem 

promieniami UV. 

Lesonal Basecoat WB GT jest technologią 

pigmentów i żywic, w której rozcieńczal-

nikowe pigmenty metaliczne zastąpiono 

wodorozcieńczalnymi. System pozwala 

na wykonanie naprawy, która jest nie-

widoczna dla klienta i trwała. Krótki czas 

odparowania przed nałożeniem lakieru 

bezbarwnego zapewnia wyższą wydaj-

ność, mniejsze zużycie energii i większą 

rentowność serwisu. Uniwersalny lakier 

bazowy do wszystkich rodzajów napraw 

jest łatwy w stosowaniu i pozwala uzy-

skać właściwy rezultat już za pierwszym 

razem. Producent podkreśla zalety: 

proste cieniowanie, szybkie schnięcie, 

doskonałe dopasowanie kolorystyczne, 

trzy miesiące przydatności do użycia 

(bez stosowania dodatków), niższe 

koszty materiałowe oraz redukcję ilości 

odpadów.

Centrum szkoleniowe
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Firma Troton z Ząbrowa wyruszyła na spotkanie z adeptami 

lakiernictwa. Specjalista firmy zorganizował praktyczny pokaz 

zastosowania produktów firmy w słupskim Zespole Szkół 

Mechanicznych i Logistycznych. Szkoła kształci również m.in. 

techników mechaników, techników mechatroników, tech-

ników logistyków, techników samochodowych, techników 

usług fryzjerskich, mechaników samochodowych, elektrome-

chaników, mechaników monterów maszyn i urządzeń, obuw-

ników.  O szkole i o tym jakie wrażenie zrobiło na przyszłych 

lakiernikach to spotkanie, rozmawialiśmy z nauczycielką w 

klasach lakierniczej i blacharskiej, panią Marceliną Justek. 

Jest pani kobietą ucząca przedmiotów zawodowych kojarzących 
się zdecydowanie z męskim fachem
- Rzeczywiście. Uczę w klasach lakierniczej i blacharskiej. 

Przekazuję wiedzę na temat technologii napraw lakierniczych, 

technologii lakierowania. Skończyłam studia mechaniczne. 

Potrzeba utworzenie w szkole tych kierunków sprawiła, że 

po prostu trzeba było się dokształcić. Dokształcałam się więc 

u pracodawców,  korzystałam z dodatkowych szkoleń dla 

nauczycieli. No bo jak wiadomo studiów podyplomowych z 

lakiernictwa nie ma. 

Jak wygląda u Państwa nauka lakierniczego fachu? 
- Uczymy podstaw związanych z ogólną technologią mecha-

niczną oraz oczywiście teoretycznych podstaw lakiernictwa. 

Zajęcia praktyczne nasi uczniowie odbywają w warsztatach 

lakierniczych, pod okiem doświadczonych lakierników.  

Czy młodzi ludzie chcą uczyć się zawodu lakiernika?  
- O tak. Odnotowujemy teraz niesamowite zainteresowanie 

tym kierunkiem. Młodzi ludzie widzą, że to zawód z przy-

szłością, Adeptów lakiernictwa mamy więcej niż przyszłych 

blacharzy. Klasę tworzy ok. 20 chłopców. Dziewcząt dotąd 

nie było. 

Dużo mówi się o potrzebie odbudowy szkolnictwa zawodowego. 
Czy widać jakieś zmiany w nastawieniu młodych ludzi do nauki w 
„zawodówce”? Czy to ciągle zło konieczne, sposób na nauczenie 
się czegokolwiek, bo inne plany nie wyszły? 
- Nie, widzę , że w zdecydowanej większości przychodzą do 

nas uczniowie, którzy chcą 

wykonywać w przyszło-

ści konkretny zawód. 

Spotkanie z przyszłymi lakiernikami

System polerski BRAYT
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To bardzo młodzi ludzie, ale już z pasją. Mają swoje zaintere-

sowania. Najczęściej  opanowali już podstawy mechaniki sa-

mochodowej. Wiedzą czego chcą. Zdarza się, że decydują się 

na dodatkowy kierunek. 

Od kiedy proponujecie Państwo młodym ludziom naukę lakier-
nictwa? 
- Wypuściliśmy już ze szkoły jeden rocznik blacharzy. Ten rok 

szkolny zakończy się pierwszym „wypustem” lakierników. 

Jak to jest być kobieta i pracować w tego rodzaju szkole? 
- Fantastycznie. Podejrzewam, że gdybym  miała pracować 

z dziewczętami, byłoby trudniej. Z chłopcami pracuje się 

świetnie.  

Jak wygląda ich nauka? 
- Od pierwszej klasy przez  dwa dni pracują w zakładzie  praco-

dawcy, a przez trzy dni uczą się teorii u nas. Z czasem nastę-

puje zmiana: trzy dni w warsztacie, dwa w szkole. 

Czy uczniowie mają szansę na praktyczne zapoznanie się z najno-
wocześniejszymi technologiami w lakiernictwie? 
- W warsztatach pracy dużo się uczą,  ale też musimy mieć 

świadomość, że wielu pracodawców pozostaje przy starych 

technologiach, nie otwiera się na nowe trendy i produkty. 

To najczęściej kwestia finansów.  W szkole  staramy się gonić 

nowinki techniczne, żeby nasi uczniowie mogli gdzieś nad-

robić niedostatki wiedzy. Nasi uczniowie trafiają do różnych 

pracodawców. Każdy wynosi więc nieco inne doświadczenia.  

Na zajęciach systematyzujemy wszystko, co wydarzyło się w 

poszczególnych warsztatach, opowiadamy co kto widział, z ja-

kim przypadkiem się spotkał. Szukamy najlepszych rozwiązań, 

również sięgając do Internetu. Stąd też współpraca z firmą 

Troton. Bardzo zależało nam, żeby firma pokazała coś innego 

niż to, co chłopcy mogą zobaczyć podczas praktyk. 

Jak oceniacie Państwo spotkanie z firmą Troton? Myśli Pani, że 
uczniowie byli zadowoleni z pokazu? 
- Bardzo.  Może nie byli zbyt wylewni w dzieleniu się wra-

żeniami, ale tak już mają. A podobało się wszystkim. Zresztą 

nie tylko im, bo w pokaz mogli obserwować także przyszli 

technicy mechanicy Pokaz dał nam inne, świeże  spojrzenie 

na pracę lakiernika. Pamiętajmy, że uczniowie cały czas są 

ograniczani pewnymi zasadami, które panują w ich zakładach. 

Pracodawcy zwykle pracują z konkretnymi dostawcami, na 

konkretnych produktach. Niekoniecznie chcą korzystać z 

nowych rozwiązań. Podczas spotkania nasi uczniowie wiele 

się dowiedzieli, poznali nowe materiały. Mogli się przyjrzeć 

jak powstają materiały lakiernicze. Co dla mnie najcenniejsze, 

dowiedzieli się, że nie tylko umiejętności malarskie są ważne, 

ale także znajomość chemii. Bo trzeba przecież wiedzieć jak 

mieszać składniki, znać proporcje, wiedzieć jaki zastosować 

rozpuszczalnik. Większość naszych uczniów wychodziła dotąd 

z założenia, że wystarczy szpachlowanie, potem pora na pi-

stolet, malowanie i gotowe. Podczas tej wizyty zafundowano 

im nowe spojrzenie na ich przyszły fach. Dlatego naprawdę 

bardzo liczę na to, że wizyta z firmy Troton, to początek na-

szej dłuższej współpracy. Dla nauczyciela takie spotkanie to 

cenna pomoc naukowa. 

Dziękuję bardzo za rozmowę 
Iwona Kalinowska

System polerski BRAYT
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CO W ZAKŁADZIE PISZCZY ?
Obecna kondycja zakładów lakiernictwa samochodowego stale 

się pogarsza, przy czym ta tendencja trwa nieprzerwanie od 

kilku lat. 

Jakie są tego powody? Jest ich wiele: wzrastające ceny paliw, 

energii i materiałów lakierniczych, drastyczne ograniczenia na 

rynku ubezpieczeń w zakresie wypłat odszkodowań, kierowcy 

ograniczający koszty eksploatacji pojazdów i ich napraw jak 

również starzejący się tabor samochodowy, gdzie ingerencja 

blacharza lub lakiernika   przekracza często wartość pojazdu. 

Jest to tylko część prawdy o rynku napraw lakierniczych. Co 

zatem robić by poprawić rentowność swojego zakładu? 

CO TAM PANIE … W PRZEMYŚLE
Odwrotnie wygląda sytuacja w zakresie lakierowania przemy-

słowego. Szacunki analityków wskazują iż rynek ten w Polsce 

nieprzerwanie się rozwija, z wyjątkiem niewielkiego zastoju w 

drugiej połowie 2012 roku, tuż po Euro. Produkcja farb i lakie-

rów w Polsce w ubiegłym roku wyniosła ponad 1,2 mln ton, a 

wartość zakupionych farb i lakierów przekroczyła 3,2 mld zł. 

Obecne przewidywania mówią  o 2-3 % progresji w sprzedaży 

w skali roku. 

Spróbujmy precyzyjnie określić sektory gospodarki gdzie należy 

się spodziewać znaczącej poprawy koniunktury. Są wśród nich: 

architektura, zabezpieczenia antykorozyjne, stolarstwo, remon-

ty maszyn i urządzeń, reklama, przetwórstwo tworzyw sztucz-

nych, metaloplastyka, renowacja zabytków i wiele innych. 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY – WIRTUOZ LAKIERNICTWA
To cenna wskazówka dla właścicieli zakładów przemysłowych 

stosujących lakierowanie natryskowe. Dlaczego warto posta-

wić na lakiernika samochodowego? Ze względu na znajomość 

żelaznych zasad lakierowania: odtłuszczania, cieniowania, 

właściwego doboru dysz i samych pistoletów lakierniczych (RP, 

HP, HVLP, LVLP), doboru rozcieńczalników (np. wolnych przy 

lakierowaniu dużych powierzchni), świadomości możliwych 

wad lakierniczych i umiejętności ich zapobiegania, znajomości 

zasad adhezji,  tiksotropii,  i tzw. „punktu rosy”. Jest to tym 

ważniejsze, iż w zasadzie nie ma szkół kształcących w zawodzie 

lakiernika. Nabywanie umiejętności odbywa się głównie po-

przez pracę w zakładach lakierniczych oraz poprzez szkolenia 

organizowane przez dystrybutorów i producentów systemów 

lakierniczych. Można więc część odpowiedzialności za profe-

sjonalny dobór  materiałów złożyć na ręce firm prowadzących 

mieszalnie przemysłowe.

A MOŻE EP VERNICI ?
W przypadku sprzedaży produktów lakierniczych do aplikacji 

przemysłowych warto postawić na nowoczesny system mie-

szalniczy, który może, i powinien okazać się swoistą fabryką 

NIE  TYLKO MOTORYZACJA
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lakierów. Niewątpliwie największą zaletą takiego systemu jest 

pełna gotowość do zrealizowania nawet najtrudniejszych za-

mówień. Z całą pewnością można powiedzieć, że produkcja 

farb i lakierów jest swoistym „ szyciem na miarę”. Kolor, sto-

pień zmatowienia, rodzaj podłoża, to według  tych kryteriów 

oddajemy produkt, który precyzyjnie trafia w wymagania 

klienta. Nowoczesny system lakierniczy, jakim jest bez wątpie-

nia mieszalnik EUROMIX firmy EP VERNICI daje ogromne moż-

liwości kolorystyczne i jakościowe, z uwzględnieniem których 

mieszalnia lakierów zyskuje ogromną przewagę w walce z na-

wet najlepiej wyposażonym sklepem chemicznym. Warto więc 

uwzględnić zakup takiego systemu zapewniając swojej firmie 

konkurencyjność i ogromne możliwości na lata. Doświadczony 

kolorysta, pracujący na takim systemie nie ogranicza się tylko 

do dozowania określonej farby, lecz korzystając z szeregu ży-

wic specjalistycznych i aktywatorów staje się cenionym dorad-

cą wiążąc profesjonalne lakiernie na długi czas. 

TROTON W PRZEMYŚLE
Firma Troton doskonale zrozumiała kierunek rozwoju i coraz 

większy asortyment trafia do odbiorców przemysłowych. 

Oprócz podstawowego asortymentu dodatków lakierniczych 

coraz większą popularnością cieszą się profesjonalne szpachle 

w szerokim asortymencie, trafiające w wymagania odbiorców 

przemysłowych. Należy podkreślić też znaczenie linii SEA LINE, 

będącą gotową odpowiedzią na wymagania yachtingu, małych 

stoczni oraz remontów sprzętu pływającego. Podkłady epoksy-

dowe wielokrotnie udowodniły swój potencjał i od lat stanowią 

trzon w zakresie antykorozji. Klienci stosujący te zabezpieczenia 

w renowacji są najbardziej zagorzałymi fanami tych produktów 

i regularnie podkreślają trwałość powłok, w szczególności tych 

epoksydowo-poliuretanowych. Na uwagę zasługuję również An-

tykorozyjny Podkład Przegrodowy 3:1 stosowany poza motory-

zacją w ekspresowych naprawach detali np. zainstalowanych na 

obiektach. Nie można nie wspomnieć o kompletnym systemie 

polerskim BRAYT, który zarówno w yachtingu i stolarstwie do-

skonale radzi sobie z konkurencją. O możliwościach Trotona w 

zakresie szeroko pojętego przemysłu świadczyć może fakt wy-

korzystania przez firmę Renocars matowego lakieru bezbarw-

nego DIABOLIC przy renowacji zabytkowej bramy kościelnej.

PODSUMOWANIE
Nowoczesny system przemysłowy i współpraca z solidnym pro-

ducentem materiałów lakierniczych daje ogromne możliwości 

nie tylko dla właściciela mieszalni, ale przede wszystkim dla 

współpracujących z nią lakierników. Niemożliwe staje się moż-

liwe, a słowo  renowacja nabiera nowego wymiaru, ponieważ 

doświadczony lakiernik polakierować może wszystko. Korzy-

stając z najnowszych rozwiązań dotyczących pistoletów la-

kierniczych, a dokładnie coraz mniejszego zapotrzebowania na 

powietrze i co za tym idzie lakierowania możliwie bezpyłowego, 

przedmiotem renowacji stają się elementy małej architektury: 

grzejniki, balustrady, okna. Pistolety z dopływem sprężonego 

powietrza do kubka umożliwiają lakierowanie drewnianej sto-

larki otworowej, gęstymi lakierami wodnymi bez konieczności 

stosowania pomp czy zbiorników ciśnieniowych. Tak szerokie 

wykorzystania technologii lakierowania natryskowego w dzi-

siejszych trudnych czasach może napawać optymizmem. Panie 

i Panowie lakiernicy, nie tylko motoryzacja.

Paweł Otola

ZHU RENOCARS
Jest importerem systemu EP VERNICI

Dystrybutorem firm TROTON i MAX MEYER
Częstochowa, ul. Warszawska 98

Tel. 502 521 634, 507 018 188     
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Nieustanna inwigilacja, nie wytrzymam 

– buntował się Maksymilian Paradys 

w kultowej dziś Seksmisji. Potem był 

telewizyjny Big Brother, w którym 

telewidzowie na żywo obserwowali 

zachowania nieustannie podglądanych 

i podsłuchiwanych mieszkańców telewi-

zyjnego domu. Jest rok 2014, wszyscy 

i niemal wszędzie możemy być podglą-

dani, podsłuchiwani, obserwowani w 

sposób znacznie bardziej doskonały, a 

wszystkie dane rejestrują się gdzieś w 

tajemniczych pamięciach. I nikt specjal-

nie się przeciw temu nie buntuje, wszak 

cały ten monitoring ma służyć bezpie-

czeństwu i wygodzie obywateli. Kom-

putery i oprogramowanie rejestrujące 

obraz i dźwięk, lokalizujące urządzenia 

i ich posiadaczy trafiły również do sa-

mochodów. W czasie ostatniego Salonu 

w Genewie Audi prezentowało model 

TT, który technicznie od poprzedniej 

wersji modelu stosunkowo niewiele się 

różni, natomiast imponuje wirtualnym 

kokpitem, a właściwie tym, co kryje się 

w jego procesorach. Kierowca zamiast 

klasycznych zegarów ma przed oczami 

całkiem spory, 12-calowy ekran, na 

którym wyświetlane są zegary, wskaźniki 

i wszelkie inne informacje dotyczące 

działania poszczególnych podzespołów 

samochodu. Jest, co oczywiste, nawi-

gacja, jest też moduł wymiany infor-

macji on line. Dzięki temu może się na 

przykład zdarzyć tak, że w określonym 

miejscu na drodze zacznie działać któ-

ryś z systemów stabilizacji zawieszenia, 

charakterystyki rozkładu mocy, układy 

antyblokujące hamulców czy przełożeń 

w skrzyni biegów. Bo komputer w samo-

chodzie uznał, iż skoro w tym miejscu 

trzy minuty wcześniej inne auto (wypo-

sażone w podobny system łączności on 

line) wpadło w poślizg, to należy temu 

zapobiec. Komputer może gromadzić in-

formacje co do uzyskiwanych prędkości, 

przeciążeń, opóźnień i przyspieszeń ale 

również przeoczenia sygnałów i znaków 

drogowych, niesygnalizowanej zmiany 

pasa ruchu i wszelkich parametrów pracy 

podzespołów samochodu w funkcji cza-

su. W razie kolizji czy wypadku samochód 

przekaże informacje o miejscu i rodzaju 

zdarzenia. Wszystkie dane są zachowane 

w pamięci komputera, mogą być rów-

nież przekazywane za pomocą łączności 

bezprzewodowej i zapisywane „w chmu-

rze”. Komu i kiedy zostaną udostępnione 

– zależy jedynie od oprogramowania.

Auto w chmurze
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Jak podaje IDATE (The Institut de l’au-

diovisuel et des télécommunications en 

Europe) do 2018 roku ponad 400 tysięcy 

samochodów będzie podłączonych do 

systemu wymiany informacji on line, a 

przychody związane z „connected cars’ 

przekroczą wartość 8 mld euro. Do tego 

tortu obok producentów samochodów 

staną operatorzy telefonii komórkowej 

i giganci Google oraz Apple. Firmy liczą 

na przychody z transfer danych, opłaty 

licencyjne za oprogramowanie i dostar-

czaną rozrywkę oraz wpływy z precyzyjnie 

adresowanych do upodobań kierowców 

reklam. Producenci samochodów zmierza-

ją do tego, aby bieżąca obsługa i wszelkie 

naprawy odbywały się w firmowych ser-

wisach, a systemy wymiany danych mają 

w tym bardzo pomagać. Trudno też sobie 

wyobrazić, aby nieautoryzowany warsztat 

bez kosztownego wyposażenia w specja-

lizowane narzędzia i oprogramowanie był 

w stanie cokolwiek w takim samochodzie 

naprawić. Kwestią czasu upowszechnienie 

„connected cars”. 

O ile niezależne warsztaty przyglądają się 

tej technologii z pewnym niepokojem, 

to specjaliści od napraw blacharskich i 

lakierniczych raczej nie mają się czego 

obawiać. Co prawda „samochód Google” 

przemierzył już ponad milion kilometrów 

bez interwencji kierowcy, to jednak lata 

miną zanim seryjne samochody zostaną 

wyposażone w autonomiczne systemy 

pozwalające unikać bliskich spotkań blacha 

w blachę. No i wciąż rośnie rynek profesjo-

nalnej kosmetyki nadwozi i powłok lakier-

niczych w samochodach.

Mirosław Rutkowski
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W tym roku Kołobrzeskie Stowarzyszenie Miłośników 

Dawnej Motoryzacji zorganizowało jubileuszowe, dzie-

siąte spotkanie. Jego hasło było oczywiście dokładnie 

takie samo jak 10 lat temu: „A może morze…” 

Wśród Fiatów, Warszaw, Citroenów, Mercedesów, 

ale i zacnych Nys i Moskwiczów, wypatrzyliśmy ma-

szyny państwa Iwony i Łukasza Nitsche. Właściwie 

trudno było nie skojarzyć, że to właśnie oni zajechali 

dwoma, pięknymi autami. Oboje pojawili się w  stroju 

nawiązującym do lat 20 -tych ubiegłego wieku: - Bo w 

dżinsach wsiadać do nich jakoś nie wypada – śmieje 

się pan Łukasz. – Ten pierwszy to amerykański Durant 

B22 z 1923 r. cabrio, jedyny jaki pozostał z tego roku 

na świecie. Firma Durant splajtowała w 1931 r., w 

czasie Wielkiego Kryzysu. W Stanach Zjednoczonych 

jest jeszcze siedem takich maszyn, ale z 1922 roku 

– zaczyna swoją opowieść.  Mieszka pod Szczecinem, z 

zawodu jest lekarzem okulistą, który jak przyznaje, po 

prostu zakochał się w zabytkowych autach. To drugie 

auto to brytyjski Sunbeam 25 z 1934 r., który w swo-

ich czasach uchodził przed wojną za auto luksusowe, 

porównywalne z Rolls- Royce i Bentleyem. Tego typu 

samochodów, z tą karoserią jest na świecie jeszcze 

sześć. 

Oba auta wyjątkowej urody trafiły do pana Łukasza w 

ostatnich latach. – Pierwsze auto to był spontanicz-

ny zakup. Tak bardzo mi się spodobał, że kupiłem go 

niemal w ciemno. Sprzedał mi go pewien Bawarczyk, 

który w 1969 r. sprowadził to auto ze Szwajcarii i miał 

go przez 42 lata. W końcu wystawił je na sprzedaż w 

Internecie. Tak się złożyło, że musiałem jechać w tamte 

strony na kongres. Los więc mi sprzyjał. Poszedłem do 

tego pana, żeby obejrzeć jego samochód. Spojrzałem 

i … było po mnie – śmieje się pan Łukasz. – Kupiłem. 

Był sprawny na tyle, że można było nim jechać, ale 

wiadomo było, że czeka go remont. To auto o drew-

nianym szkielecie, trzeba było w nim wymienić pewne 

elementy. Silnik także wymagał remontu. Do tego 

praca nad lakierem, chromowania. Poznałem kolegę, 

który zajmuje się takimi remontami i oddałem mu mój 

„A może morze…” już dziesiąty raz

Jeśli kochasz zabytkowe auta koniecznie latem musisz odwiedzić Kołobrzeg. 
Tu, nad Bałtyk zjeżdża historia polskiej i światowej motoryzacji.

Gerard Basalak i jego Biała Dama, czyli SAAB 96 z 1965 roku

Państwo Iwona i Łukaz Nit-
sche z 5- letnią Ewelinką i 1,5 
roczną Mają oraz ich Brytyj-

czyk – 80 – letni Sunbeam
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nabytek. Kiedyś, w dzieciństwie, sklejałam samochody. 

Teraz odnajduję swoje hobby w wyszukiwanie właśnie 

takich wyjątkowych pojazdów sprzed lat. Mam nadzie-

ję, że te dwa samochody to początek nowej przygody 

w moim życiu, bo przymierzam się do kolejnych aut 

– słyszymy.

Oba samochody pana Łukasza były na chodzie, gdy 

trafiły w jego ręce. Jednak  zwłaszcza Durant wymagał 

renowacji. Nie jeżdżą bardzo szybko, bo maksymalnie 

60 km na godzinę, ale jakże się nimi jeździ… Paliwo to 

benzyna 95. Najdalsza trasa jaką pokonał swoimi ma-

szynami to ok. 400 kilometrów w obie strony. – Gdy 

jest ładna pogoda ruszamy naszym cabrio. Gdy chłod-

no, z garażu wyjeżdża zadaszone. z tych samochodów 

świat wygląda zupełnie inaczej – śmieje się Łukasz Nit-

sche,. – A za kierownicą – rewelacja, pełne odprężenie. 

Wiatr we włosach, wysokie siedzenie. Kiedy jeździmy 

przez nasze regiony, ciągle odkrywamy coś nowego. 

Nowe, fantastyczne krajobrazy. Jest pięknie!

No i oczywiście nie trzeba wspominać, że nie ma mi-

łośnika motoryzacji, który nie zamachałby z daleka, 

nie zatrąbił gdy jadą, albo wręcz wyprzedzał, żeby się 

zatrzymać , poczekać i robić zdjęcia. 

Podczas spotkania przed kołobrzeską latarnią wyjąt-

kowo łatwo było się przenosić w czasie. Pan Gerard 

Basalak z Kołobrzegu, zabrał nas w podróż w lata 

60-te. Zaprosił do auta, którego nazwa kojarzy się 

z szwedzką solidnością, wygodą i oznaką wysokiego 

statusu. Nie bez przyczyny, niemal od zawsze, była to 

marka szczególnie lubiana i ceniona przez lekarzy. – W 

województwie zachodniopomorskim są 3 SAAB-y. Mój 

jest z 1965 r., Saab 96, dwusuw z tzw. długim noskiem. 

Szukałem auta z historią. Zajęło mi to ponad pół roku. 

W poszukiwaniach pomogli koledzy. Został zrekonstru-

owany, odnowiony. A przyjechał do Polski z Węgier. Był 

na chodzie, ale wymagał popracowania nad lakierem. 

Blach nie musiałem ruszać, bo to też cechowało 

zawsze auta z tych roczników, że pod lakierem, bez 

względu na wiek, odkryjemy „żywą blachę”. 

Czym jest dla niego SAAB ochrzczony przez żonę pana 

Gerarda Białą Damą? – To żywa historia, auto z duszą. 

W tamtych latach to był jeden z najlepszych samocho-

dów na świecie. Takim SAAB-em 96, w 1962 r. i 1963 

r. , Erik Carlsson wygrał rajd Monte Carlo. O proszę, tu 

mam jego autograf – zaprezentował. – Miałem okazję 

go poznać, bardzo sympatyczny, starszy pan. 

SAAB jeździ na benzynie z domieszką oleju. Na 10 

litrów benzyny trzeba dolać 300 ml oleju. – Ale to 

żadnej problem – zaznacza właściciel. – A jeździe 

wspaniale, wygodnie. Ja osiągnąłem nim nawet 120 

km na godzinę!  

Iwona Kalinowska
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Camel Trophy – po latach
Zaczęło się w roku 1980. Cztery niemieckie załogi w Jeepach 

przez trzy tygodnie przedzierały się przez amazońską dżunglę. 

W kolejnych latach formuła imprezy nabiera rajdowo-przepra-

wowego charakteru. Rajd staje się międzynarodowy, dołączają 

do niego kolejne ekipy, powstaje klasyfikacja sportowa, na me-

cie czekają prestiżowe puchary. Zespoły rywalizowały o puchar 

główny „Camel Trophy”, zwycięstwo w próbach sportowych 

„Special Task Award” oraz najcenniejszy „Team Spirit” przyzna-

wany głosami wszystkich załóg za postawę i pomoc rywalom. 

Przez kolejne edycje Range Rovery, 110-tki, Defendery, Disco-

very i Freelandery pokonały najdziksze i niedostępne rejony 

na kuli ziemskiej. Rajd w niezmienionej formule przetrwał w 

zasadzie do roku 1998. Ostatecznie historia tej legendarnej 

imprezy zakończyła się w roku 2000 kiedy to „rajd” przemiesz-

czał się łodziami Ribtec 655, a na lądzie autami Honda CRV i LR 

Defender.

Standardowo załogę każdego auta stanowiła ekipa z danego 

kraju złożona z dwóch zawodników i dwóch dziennikarzy. Po-

dział pracy w aucie był prosty – wszystkie zadania sportowe 

wykonywali zawodnicy, dziennikarze mieli uwiecznić zmagania. 

Zawodnicy mogli pojechać w Camel Trophy tylko jeden raz. Wy-

bierani spośród tysięcy chętnych musieli wykazać się sprawno-

ścią fizyczną, inteligencją, szeregiem umiejętności niezbędnych 

w dżungli i na pustyni, umiejętnością współpracy, dużą wiedzą 

ogólną i kunsztem prowadzenia samochodu terenowego. 

Krótko mówiąc musieli to być to nieprzeciętni ludzie. Polacy w 

Camel Trophy uczestniczyli sześciokrotnie:

1991 – Tanzania-Burundii - Grzegorz Kowalski i Sł. Makaruk

1992 – Guyana - Zbigniew Kieras i Wojtek Palczewski

1993 – Sabah-Malaysia - Ernest Daniszewski i Paweł Orkisz

1994 – Argentina-Paraguay-Chile - Piotr Konopka i Sławomir

1995 – Mundo Maya - Marek Klar i Wojciech Stawowiak

1996 – Kalimantan - Jarek Kazberuk i Michał Kiełbasiński

Mirosław Rutkowski

Rajd Camel Trophy to legenda która trwa do dziś. Po dwudziestu latach wciąż zaprzyjaźnieni uczestnicy 
spotkali się, aby powspominać, ale też sprawić camelowy off-road tym, którym w dżunglę jechać nie 
było dane. To już drugie takie spotkanie i wszystko wskazuje na to, że będą się spotykali co rok. Niezwy-
kły duch Camel Trophy gromadzi coraz liczniejsze towarzystwo. 
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Pozostałością w Polsce po rajdzie Camel Trophy było 6. Land 

Roverów służących do treningów z kolejnymi zawodnikami. 

Los tych samochodów był różny, dziś pozostał i ciągle jeździ 

jeden Defender z rajdu Sabah-Malaysia. Eliminacje i udział w 

Camel Trophy zmieniły życie wielu uczestników. Niektórzy, trwale 

związali się z wyprawami i rajdami samochodowymi, dla jednych 

jest to sposób na życie, dla innych hobby. Pozostały przyjaźnie, 

doświadczenie, wspomnienia i parę koszul z plamami błota i oleju 

oraz charakterystycznymi naszywkami rajdu. I ten wymykający 

się definicjom „duch” Camel Trophy. Po z górą dwudziestu latach 

wciąż żywy i fascynujący, obecny w czasie spotkania miłośników 

off-roadu i tej szczególnej przygody w pierwszej dekadzie wrze-

śnia 2014 roku. Ci, którzy jechali w konwojach Camel Trophy 

przygotowali szereg prób terenowych dla tych, których na 

spotkanie przyciągnęła niezwykła magia tego rajdu. I chociaż im-

preza nie odbywała się w tropikalnej dżungli, to zmagania z grzę-

zawiskiem, ostrymi podjazdami czy pokonywaniem przeszkody z 

„trapem” czy wyciągarką było jak najbardziej prawdziwe. Zaciętej 

rywalizacji o to, kto szybciej, lepiej, sprawniej towarzyszyła at-

mosfera współpracy i wzajemnej pomocy. A wieczorem, przy 

ognisku wspominkom, opowieściom i żartom końca nie było...
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Ćwierć wieku temu marketing Subaru podkreślał skojarzenie 

znaku firmowego z gromadą gwiazd – Plejadami. O sukcesach 

sportowych mówiło się mniej, do czasu, gdy na początku lat 

90-tych na trasy rajdowe wyjechała Impreza. W ciągu dzie-

sięciu lata stała się autem kultowym. Legenda tego modelu 

powstała za sprawą wielkich tego sportu Colina McRae, Ri-

charda Burnsa czy Carlosa Sainza. Przygotowana specjalnie 

pod potrzeby ówczesnych rajdów Impreza wyposażona była 

w dwulitrowy silnik z turbodoładowaniem i stałym napędem 

na cztery koła. Kolekcja trzech indywidualnych i trzech w kla-

syfikacji producentów tyłów mistrzów świata zdobywane w 

Imprezach przyniosły prestiż marce, budziły zachwyt kibiców i 

przyciągnęły do marki wybrednych klientów z niezbyt cienkim 

portfelem. Szczególnym znakiem rozpoznawczym było (i jest 

nadal) charakterystyczne brzmienie silnika typu bokser, który 

stał się wręcz symbolem Subaru Imprezy. Sportowe wersje 

przeznaczone na rynek europejski oznaczane były symbolem 

GT z czasem na rynek trafiły też modele limitowane: McRae 

Special Edition, Catalunya, Terzo, RB5 i zbudowana przez 

Prodrive mocno usportowiona P1. W Polsce legendę tego 

modelu na trasach rajdowych tworzyli Krzysztof Hołowczyc, 

Leszek Kuzaj, Tomasz Kuchar, Sebastian Frycz i wielu innych. 

Tak bardzo tworzyli, że powstało 25. specjalnych egzemplarzy 

Subaru Poland Rally Team w charakterystycznym dla rajdówek 

kolorze, ze wzmocnionym silnikiem i numerem egzemplarza na 

specjalnej tabliczce w kabinie.

W trzecie tysiąclecie Subaru Impreza wjechała w nowej styli-

styce i z kolejnymi odmianami utrwalającymi legendę modelu. 

Wszystkie samochody z silnikami turbodoładowanym ozna-

czane są symbolem WRX, a najmocniejsze wersje ze zmody-

fikowanym zawieszeniem, hamulcami i układem napędowym 

mają w nazwie WRX STI. I dziś tak właśnie sygnowane Imprezy 

należą do najbardziej kultowych spośród wszystkich jeżdżą-

cych po drogach. 

Cała ta historia i jeszcze mnóstwo smakowitych szczegółów 

pobudza wyobraźnię miłośników aut spod znaku Plejad. 

Znacznie liczniejszych niż nabywców Subaru, które wciąż jest 

marką niszową. Niszową, ale i elitarną. Nie powinno więc dzi-

wić, że gdy trafiła się okazja kupienia Imprezy STI z 2005 roku, 

pasjonat samochodów z charakterem skorzystał z niej skwa-

pliwie zafascynowany i legendą modelu, i osiągami. Dreszcz 

emocji był tyle niespodziewany, co zrozumiały. W jednej chwili 

samochód stał się przedmiotem marzeń, a potęgowało owo 

marzenie to, co w Imprezie Sti najważniejsze: nadzwyczajna 

dzielność na drogach szutrowych i asfaltowych, w deszczu i 

słońcu, latem i zimą. Zwłaszcza zimą , kiedy napęd na wszyst-

kie koła sprawia, że auto jest bezpieczne, a przy tym daje 

wielką frajdę z jazdy. No i jeszcze to niepowtarzalne brzmienie 

silnika... 

Auto pochodzi ze Szwajcarii. Przyjechało do Polski po drob-

nych przygodach i doprowadzenie go do stanu idealnego nie 

wymagało zbyt wielu zabiegów; naprawa blacharska ogranicza-

ła się do błotników. A skoro kilka dużych fragmentów karoserii 

wymagało lakierowania, to właściciel postanowił oryginalny 

srebrny lakier zmienić na białą perłę. To dość wymagająca 

powłoka, dopiero po starannym przygotowaniu warstw 

podkładowych można było położyć właściwą bazę, kolor, i 

na koniec warstwy perłową oraz bezbarwną. Efekt w pełni 

usatysfakcjonował właściciela, który z wielką dumą podkreśla 

urodę i nienaganny stan techniczny Subaru Sti. Cała legenda i 

piękne karty zapisane tym autem w światowej historii rajdów 

mają oczywiście znaczenie, podobnie jak osiągi samochodu, 

Perfekcyjna Impreza Sti
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jaką sprawia jazda samochodem z silnikiem o mocy niemal 300 

KM z sześciobiegową skrzynią przekładniową. Właścicielowi 

zależało przede wszystkim na utrzymaniu fabrycznego stanu  

wszystkich podzespołów auta. Jedynie lakier, trudny w poło-

żeniu, wymagający dużej znajomości technologii lakierniczych, 

starannego przygotowania powierzchni po naprawie blachar-

skiej, użycia właściwych podkładów, bazy itd. Zamierzony efekt 

estetyczny został osiągnięty, i na tym zmiany w stosunku do 

stanu fabrycznego zostały zakończone. Żadnego tuningu, po-

prawiania czy ulepszania układy napędowego. Takie podejście, 

zdaniem pana Marka, jest najlepsze, bo osiągi samochodu w 

konfiguracji fabrycznej są wystarczające, aby zapewnić dużą 

frajdę z jazdy, a trwałość i niezawodność jest wręcz legen-

darna. Podkreśla, że jego auto jest jedyne w tak doskonałym 

stanie zarówno wizualnym, jak i technicznym. Większość 

samochodów posiadacze wykorzystywali do różnych form 

rywalizacji sportowej, w efekcie których samochody często 

wymagały poważnych napraw blacharskich. Powszechnie 

stosowany tuning pozwalał co prawda zwiększać możliwości 

silnika, ale kosztem znacznego skrócenia żywota wszystkich 

podzespołów. Prezentowany egzemplarz Subaru WRX Sti ta-

kich przygód uniknął i dziś dziewięcioletni samochód wygląda 

tak, jakby właśnie wyjechał z salonu. I ten perfekcyjny stan 

auta pana Marka cieszy najbardziej.
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Jest jednym z czterech tego rodzaju pojazdów w Polsce i je-

dynym, który od kilku lat podziwiać można regularnie podczas 

spotkań pasjonatów techniki wojskowej. Do Polski przybył z Wysp 

Brytyjskich, przyjmując barwy jednostki, która przed siedmioma 

dekadami wsławiła się między innymi bojami o Monte Cassino i 

Bolonię. Bez wątpienia samochód pancerny Daimler Dingo Mk. III 

to ozdoba kolekcji Handmet-Military z Gostynia.

Historia prezentowanej maszyny rozpoczyna się w roku 1944, w 

Wielkiej Brytanii, gdzie po opuszczeniu fabryki skierowana została 

do jednego z oddziałów szkolnych armii królewskiej. W służbie 

pozostawała przez kolejnych kilkanaście lat, nie opuszczając An-

glii; potem, najprawdopodobniej pod koniec lat sześćdziesiątych, 

trafiła do magazynu rezerw. – O tym, że istnieje możliwość zaku-

pu Daimlera Dingo w Wielkiej Brytanii dowiedziałem się kilka lat 

temu od znajomych miłośników sprzętu wojskowego – zdradza 

właściciel kolekcji Handmet Military z Gostynia, Sławomir Handke. 

Jak zaznacza, w tamtym czasie tego rodzaju pojazdu nie było 

w żadnej kolekcji w naszym kraju, ani muzealnej, ani prywatnej. 

– Doszedłem do wniosku, że warto byłoby móc zaprezentować 

szerszemu gronu odbiorców, nie tylko pasjonatów, jeden z naj-

bardziej charakterystycznych, lekkich samochodów pancernych 

II wojny światowej, do tego używany w szeregach Polskich Sił 

Zbrojnych – komentuje nasz rozmówca.

Daimler Dingo Mark III dotarł do Gostynia w 2005 r. Okazało się, 

że pojazd jest niemal w stu procentach kompletny, chociaż wyma-

gający gruntownej konserwacji. Ta trwała około roku. – Całą ma-

szynę rozebraliśmy do można powiedzieć najdrobniejszej śrubki. 

Wszystkie elementy zostały oczyszczone i zabezpieczone przede 

wszystkim przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

Było to ważne, ponieważ z założenia maszyna nie miała być eg-

zemplarzem ekspozycyjnym, ale użytkowym, z przeznaczeniem na 

przykład do pokazów z udziałem grup rekonstrukcyjnych – mówi 

Sławomir Handke. Szczęśliwie zupełnie sprawna okazała się jed-

nostka napędowa – benzynowy, sześciocylindrowy silnik Daimlera. 

Gostyński „Dingo” sprzed 70 lat dr Łukasz Gładysiak

Żołnierze niemieccy oglądają zdobyty samochód pancerny Daimler 
Dingo. Dieppe, sierpień 1942 r. (Bundesarchiv)

Kadłub Daimlera Dingo Mk. III sfotografowany w czasie renowacji. 
Gostyń, 2006 r. (Handmet Military)
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Przy okazji remontu wyszło również na jaw, że część elementów 

zewnętrznych, na przykład skrzynki do przewożenia dodatkowe-

go wyposażenia dodano w 1956 r. – Jedyne, co zdecydowaliśmy 

się całkowicie wymienić to skórzane części siedzisk dwuosobowej 

załogi. Wykonane zostały na wzór oryginalnych, przywiezionych 

razem z samochodem z Anglii. Te ostatnie zachowaliśmy rzecz 

jasna w naszej kolekcji – uzupełnia. Oprócz tego w środku pojawił 

się dodatkowy ekwipunek związany ze służbą obsługi, taki jak 

broń strzelecka czy zapasowe do niej magazynki. 

Odrębną kwestię stanowił dobór odpowiedniego malowania. 

Wybór padł na 4. pułk pancerny „Skorpion”, stanowiący element 

walczącej na froncie włoskim, 2. Warszawskiej Brygady Pancer-

nej. W roku 1944, w jego szeregach używano 12 tego rodzaju 

pojazdów. W czasie renowacji, pierwotne, brytyjskie malowanie 

złożone z czarnych plam na oliwkowym tle zastąpiła jednolita bar-

wa ochronna używana w schyłkowym okresie ostatniego, global-

nego konfliktu, określana jako Standard Camouflage Color Shade 

15 Olive Drab. Pojawiły się też unikatowe dla wybranej jednostki 

oznaczenia: godło 2. Brygady II Korpusu Polskiego z przodu oraz 

pułkowe z charakterystycznym, czarnym wizerunkiem skorpiona, 

na bokach pancerza.

Kapitalny remont pojazdu zakończył się w 2006 r. W maju roku ko-

lejnego gostyński Dingo zadebiutował w czasie „Dni Ułana” – orga-

nizowanego od blisko 30 lat w stolicy Wielkopolski święta 15. pułku 

ułanów Poznańskich. Od tamtego czasu opisywany samochód pan-

cerny podziwiać można było podczas wielu zlotów oraz wydarzeń o 

charakterze historyczno-edukacyjnym, takich jak wrześniowa „Szar-

Przedział bojowy zrekonstruowanego Daimlera Dingo Mk. III z kolekcji 
Handmet Military. Gostyń, 2012 r. (Handmet Military)

Podwozie i silnik samochodu pancernego Daimler Dingo Mk. III w cza-
sie renowacji. Jak mówi właściciel maszyny, pojazd należało rozebrać 
do najmniejszego elementu, a następnie gruntownie zakonserwo-
wać. Gostyń, 2006 r. (Handmet Military)

Rama Daimlera Dingo Mk. III w czasie konserwacji. Gostyń, 2006 r. 
(Handmet Military)

Wnętrze przedziału bojowego samochodu pancernego Daimler Din-
go Mk. III po sprowadzeniu pojazdu do Polski (Handmet Military)

Daimler Dingo Mk. III z kolekcji Handmet Military z Gostynia. Renowa-
cja sprowadzonego z Wielkiej Brytanii pojazdu trwała rok (Handmet 
Military)

Wymiary
      Długość  3175 mm
      Szerokość 1710 mm
      Wysokość 1498 mm
      Prześwit 250 mm
Masa bojowa 3.100 kg
Grubość pancerza  5 – 30 mm
Moc silnika 55 KM
Zapas paliwa 82 l
Zasięg maksymalny  320 km
Prędkość maksymalna 88 km/h
Pokonywanie przeszkód
      Rowy (szerokość) 1,5 m
      Wzniesienia 25O

      Brody (głębokość) 1,1 m
Uzbrojenie ręczny karabin masz. 7,7 mm Bren
Załoga 2 żołnierzy

Daimler Dingo Mark III – dane techniczne:
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ża pod Krojantami” czy odbywająca się od 7 lat w drugi weekend 

lipca „Strefa Militarna” w wielkopolskiej miejscowości Podrzecze. W 

roku 2013, w związku z obchodami 68. rocznicy zakończenia II woj-

ny światowej gościł także w Kołobrzegu. Samochód każdorazowo 

prezentowano w ruchu, zgodnie z jego rozpoznawczym przezna-

czeniem, na przykład w trakcie widowisk batalistycznych.

Gostyński Daimler Dingo Mk. III to jedna z czterech maszyn tego 

rodzaju, które dziś znajdują się na terenie Polski. Dwie pozostałe 

znajdują się w rękach prywatnych kolekcjonerów, a kolejna wzbo-

gaciła zbiory Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Ten ostatni 

reprezentuje barwy szwadronu dowodzenia polskiego 1. pułku 

pancernego dywizji generała Stanisława Maczka, według standar-

dów obowiązujących w czasie działań na terenie północnej Francji 

i Niemiec w latach 1944-1945.

Lekki samochód pancerny Daimler Dingo montowany był w Wielkiej Brytanii 
od końca lata 1939 r. Z racji swej niedużej sylwetki oraz wysokiej manewro-
wości z powodzeniem wykorzystywano go do działań rozpoznawczych. W 
boju zadebiutował w drugim roku ostatniej wojny światowej, za sprawą żoł-
nierzy Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego we Francji. Z czasem trafił do 
większości pododdziałów pełniących zadania zwiadowcze oraz łącznikowe. 
Uczestniczył w bitwach na terenie Afryki Północnej, Półwyspu Apenińskiego, 
Normandii i Niemiec. W służbie pozostawał do lat sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, choć pojedyncze egzemplarze spotkać można było w wielu armiach 
świata nawet jeszcze trzy dekady później.

Daimler Dingo napędzany był górnozaworowym, benzynowym silnikiem o 
mocy 55 KM (przy 4200 obr./min) i pojemności 2522 ccm. Pozwalała ona 
rozpędzić ważącą około 3 t maszynę do prędkości maksymalnej 88 km/h. 
Zbiornik paliwa o pojemności 18 galonów (82 l) zapewniał zasięg drogowy do 
320 km. Niewątpliwym atutem prezentowanego pojazdu okazała się nowo-
czesna skrzynia biegów o pięciu przełożeniach wyposażona w tzw. rewers. 
Zmiana kierunku jazdy była możliwa bez konieczności zatrzymania pojazdu. 
Przemieszczanie się w terenie ułatwiał napęd na cztery koła, które w warian-
cie Mark I wszystkie były skrętne (w późniejszych wersjach, ze względu na 
skomplikowaną konstrukcję z rozwiązania tego zrezygnowano). Samochód 
charakteryzował się spawanym pancerzem grubości do 30 mm. Podstawowe 
uzbrojenie maszyny stanowił ręczny karabin maszynowy 7,7 mm Bren albo 
karabin przeciwpancerny 14 mm Boys.

Liczba wyprodukowanych egzemplarzy Daimlera Dingo wszystkich trzech 
wersji (Mark I, Mark II i Mark III) zamknęła się w liczbie 6626 sztuk. Warian-
tów, którego reprezentant trafił do kolekcji Handmet Military zbudowano 440.

Zrekonstruowana, brezentowa opończa przesłaniająca przedział 
bojowy samochodu pancernego Diamler Dingo Mk. III. Gostyń, 2012 
r. (Handmet Military)

Detale nadwozia samochodu pancernego Daimler Dingo Mk. III z ko-
lekcji Handmet Military z Gostynia (Handmet Military)



st
r.6

8
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.69

Byli w drodze z Torunia do Międzyzdro-

jów gdy ich około 50 Fordów Mustan-

gów zajechało przed latarnię morską. 

Natychmiast obległy je tłumy. - Dlaczego 

właściwie mustang? – pytał zachwycony 

liczbą maszyn na oko 10 – letni chłopiec. 

Odpowiedział mu starszy mężczyzna: - 

No bo to taki dziki koń żyjący na preriach 

w Ameryce Północnej. Taki symbol wol-

ności. A jak się zasiądzie za kierownicą 

takiej sportowej maszyny i doda gazu, 

to człowiek na pewno czuje, że żyje. Też 

chciałbym takie auto mieć, ale dziadka 

nie stać – dorzucił na koniec, mimo, że 

zaaferowany autami wnuk, ostatnich 

słów na pewno nie słyszał. 

Tomasz Gnyp z Trójmiasta, prywatnie 

właściciel firmy informatycznej, zapra-

szając do wnętrza swojego wypielę-

gnowanego Mustanga S 197 z 2006r., 

tłumaczy: - Te samochody to dusza, 

historia,. To 50 lat motoryzacji. Żaden 

samochód czegoś takiego mnie ma. 

Pewnie, że są samochody szybsze, 

mocniejsze, bardziej zaawansowane 

technicznie, ale to jest p prostu legenda. 

Plakat Mustanga wisiał u mnie na ścianie 

od dziecka. Niedawno znalazłem swoje-

go ulubionego „resoraka” z dzieciństwa, 

Matchboxa i dopiero teraz odkryłem, że 

to był właśnie ford Mustang – śmieje się 

nasz rozmówca. – Nawet w podobnym 

kolorze do mojego obecnego, też bordo, 

tylko kilka tonów ciemniejszy. 

Wyznawcy Mustangów chwalą sobie 

ujmująca prostotę tych aut, ale też ich 

wytrzymałość. Mówią, że można je roz-

budowywać jak klocki lego, np. dodając 

mocy. – Nie trzeba być wielce zaawanso-

wanym technikiem żeby dać sobie z tym 

radę – mówi Tomasz Gnyp. 

Mustang pogna i 200 km na godzinę. 

– Ale nie prędkość mnie cieszy – zazna-

cza pan Tomasz. – Frajdę daje mi efekt 

przyspieszenia, wciśnięcia w fotel. 

Legendą po Polsce

Pokochali Fordy Mustangi i ich legendę. Również prostotę, siłę i oczywiście niepowtarzalny ryk silnika. O uko-
chanym aucie wiedzą wszystko. Podczas tegorocznego, letniego  Mustang Race 2014 odwiedzili Kołobrzeg. 

Tomasz Gnyp już ze swoim spełnionym marzeniem

Do portu w Kołobrzegu, pod latarnię morską zajechało ok. 50 fordów Mustangów
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Trudno się dziwić skoro jego Mustang 

osiąga 100 km na godzinę w 5,5 sekun-

dy. Za to pali też niemało: poza miastem, 

ok. 15 litrów, w mieście do 20. – No ale 

do jeżdżenia do pracy i powrotem więk-

szość z nas ma inne auta – słyszymy. 

– To jest po prostu spełnienie marzenia. 

Taka dorosła zabaweczka. 

- To było spełnienie marzenia nas obojga 

– powiedział nam Przemysław Słomka z 

Ustki, którego spotkaliśmy w Kołobrzegu 

z żoną Anną i 8 – letnim synem Wojt-

kiem. 

Pan Przemysław wyznał nam, że miło-

śnikiem motoryzacji jest od zawsze. Od 

17 lat sprzedaje samochody. – Zawsze 

myślałem o zakupie Mustanga, a żonie 

ten pomysł bardzo przypadł do gustu. 

Nadarzyła się okazja, no i jest! 

Pani Anna dodała: - Pewnie każdy z nas 

pytany o to dlaczego właśnie Mustang 

odpowiada to samo: legenda, moc, 

dźwięk silnika. Po prostu magia. Frajda 

z posiadania bardzo oryginalnego po-

jazdu. 

Ich  egzemplarz to wersja 64,5 z 1964 

roku. - Prawdopodobnie to najstarszy 

Mustang kabriolet w Polsce – zaznacza 

pan Przemysław. - Szukaliśmy właśnie 

kabrioletu. Jak najstarszego egzem-

plarza. Ten sprowadzono w 2000 r. z 

USA. Jego właścicielką, od początku do 

momentu sprzedaży była pani Barbara 

M. Bike. Proszę bardzo – pokazał sięgając 

po papiery. - Mamy oryginalne doku-

menty. To też dla nas wiele znaczy. O, 

proszę, pierwsza rejestracja lipiec 1964. 

Po przyjeździe z USA został częściowo 

odrestaurowany, zresztą 12 lat temu, 

ale i tak wymagał jeszcze wiele pracy. 

Kupiliśmy go od kolekcjonera w Polsce. 

Na nas spadła praca nad zawieszeniem, 

hamulcami itd. 

Jak usłyszeliśmy, jeżeli jeździ się nim bar-

dzo „grzecznie”, zużywa ok. 15 litrów pa-

liwa na 100 kilometrów. - Jeżeli chcemy 

pobawić się autem, trochę przygazo-

wać, dać się ponieść fantazji, to możemy 

wypalić i 30 na setkę. No a sama jazda. 

Co tu mówić, trzeba spróbować. A jazda 

kabrioletem daje dodatkową frajdę. 

Największa prędkość – prawie 200 km na 

godzinę. – Oczywiście w kontrolowanych 

warunkach, poza drogą publiczną – za-

znaczył  pan Przemysław. 

Mustang Klub Polska zrzesza wielu takich 

pozytywnie zakręconych wielbicieli Forda 

Mustanga. Rozrzuceni po Polsce, godzi-

nami rozprawiają na forach interneto-

wych, wspierają się częściami, opowia-

dają wrażenia z wypraw. Albo skrzykują 

się by wyruszyć razem. Na przykład na 

Mustang Race.

Iwona Kalinowska

Państwo Słomka z Ustki z Wojtkiem
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Wypromuj własną firmę

Porozmawiaj z klientem
Sposób rozmowy/To jak rozmawiać z klientem zależy od wielu czynników – jednym z decydujących jest 
typ osobowości Klienta z jakim mamy do czynienia. Inaczej będziemy rozmawiać z ekstrawertykiem , 
inaczej z introwertykiem. Jak zidentyfikować to, z którym z typów Klienta mamy do czynienia? Poniżej 
przedstawiamy krótkie charakterystyki wybranych typów klientów oraz podpowiadamy jak skutecznie 
rozmawiać z każdym z nich.

Oczywiście każdy klient jest wyjątkowy 

i nie ma 2 jednakowych osób. Zarówno 

w literaturze poświęconej psychologii 

sprzedaży jak i w opracowaniach z 

zakresu zachowań konsumenckich 

czy psychologii społecznej możemy 

znaleźć  wiele klasyfikacji i prób przy-

porządkowania różnych zachowań po-

szczególnym typom klientów. Oczywi-

ście nie jesteśmy w stanie przedstawić 

w jednym artykule wszystkich zawiłości 

i meandrów psychologicznych zacho-

wań konsumenckich - przyjrzyjmy się 

zatem czterem wybranym i często 

spotykanym typom osobowości klien-

tów.

 KLIENT „DYREKTOR” 

Jest to zazwyczaj osoba niezwykle 

wymagająca. Ten klient wie czego 

chce i krótko mówiąc chce „to coś” 

zazwyczaj otrzymać natychmiast. 

Klient „dyrektor” zazwyczaj oczekuje 

od drugiej strony konkretów i faktów, 

które pomogą mu w podjęciu decyzji 

dotyczących skorzystania z danych 

usług czy zakupu jakiegoś towaru. 

Ten typ klientów zazwyczaj nie dba o 

czyjekolwiek interesy poza własnymi a 

ich cele są bardzo jasne – tacy klienci 

oczekują najlepszego z możliwych pro-

duktu lub najlepszej usługi w najniższej 

możliwej cenie i co więcej chcę tego 

„natychmiast”. Są to zazwyczaj osoby 

z wysoką samooceną.

Jak radzić sobie z klientem „dyrek-

torem”? W tym przypadku należy 

ograniczyć rozmowy do minimum, 

podać klientowi konkrety i fakty oraz 

powody, dla których powinien skorzy-

stać z naszej właśnie oferty – krótko i 

na temat. Jednym z najbardziej warto-

ściowych i skutecznych narzędzi, które 

można wykorzystać w kontakcie z 

tego typu klientem jest wykorzystanie 

jak najbardziej bezpośredniego i zde-

cydowanego stylu zachowania. Bardzo 

ważne jest równocześnie w przypadku 

tego typu osobowości słuchanie klien-

ta. Można wykorzystać tu różnego 

typu sugestie czy też doradztwo o 

ile będzie to wyartykułowane krótko 

i na temat. Przede wszystkim należy 

jednak pozwolić takiemu klientowi na 

samodzielne podejmowanie decyzji.

KLIENT „ANALITYK”

To zazwyczaj osoby, które w życiu za-

wodowym  pełnią funkcje wymagające 

dokładności oraz umiejętności anali-

tycznych (np. księgowy, inżynier, pra-

cownik naukowy). Klienci o tym typie 

osobowości „prowadzą badania” i ana-

lizują wszystkie możliwości przed pod-

jęciem decyzji o skorzystaniu z danej 

usługi czy też decyzji o kupnie danego 

produktu. Co zatem motywuje i skłania 

do zakupów ten typ osobowości? Będą 

to fakty, dane ale i (w odróżnieniu od 

klienta „dyrektora”) dokładne opisy 

produktów czy usług. To klienci którzy 

„chcą danych”, czytają instrukcje oraz 

wskazówki – nawet te drobnym dru-

kiem. Podobnie jak klient „dyrektor” 

tak i „analityk” jest odporny na „po-

gaduszki” niezwiązane bezpośrednio z 

produktem czy usługą, której dotyczy 

konkretna sytuacja sprzedażowa.

Jak zatem radzić sobie z klientem 

„analitykiem”?  Tym klientom należy 

dostarczyć jak najwięcej faktów i da-

nych dotyczących naszej usługi lub 

produktu. Jeśli mamy dokładne opisy 

wyżej wspomnianych – przekażmy je 

klientowi „do przestudiowania” przed 

podjęciem decyzji. To typ klienta któ-

remu warto dać czas „na odrobienie 

pracy domowej” czyli zapoznanie się 

z przekazanymi przez nas materiałami 

przed podjęciem ostatecznej decyzji. 

Niejednokrotnie okazuje się, że klient 

„analityk” na tyle dokładnie „przepro-

wadzi badanie” w danym temacie, że 

teoretycznie będzie wiedział więcej 

niż sprzedawca czy przedstawiciel 

firmy. Taki klient (ponieważ przepro-

wadza często research rynku przed 

podjęciem decyzji) może okazać się 

też nieocenionym źródłem informacji 

o ofercie konkurencji – warto go więc 

również słuchać. Wysłuchanie tego 

typu klienta może być też jednym z 

narzędzi sprzedażowych jakie wobec 

niego wykorzystamy. Osoby takie bo-

wiem w sytuacji kiedy już posiądą ob-

szerną wiedzę (choćby teoretyczną) o 

danym produkcie czy usłudze, chcą się 

tą wiedzą podzielić – a nie ma nic lep-

szego niż „sprzedawca – partner” który 

wysłucha klienta ze zrozumieniem – to 

przedstawiciel naszej firmy może oka-

zać się „tym który rozumie” klienta …a 

stąd już tylko krok od sprzedania klien-

towi produktu czy usługi. Tego klienta 

warto pytać o opinię – poczuje się on 

naprawdę doceniony. Warto pamiętać, 

że już samo pytanie kogoś o opinię jest 

uznawane za pewnego rodzaju „cichy 

komplement” – mówimy w ten sposób 

klientowi „jest dla nas ważne co myślisz 

” a więc innymi słowy „jesteś dla nas 

ważny”.

KLIENT TYP „PRZYNALEŻNY” 

To osoby, które mają silną potrzebę 

„przynależenia do jakiejś grupy”. Są 

to często klienci, którzy podczas roz-

mowy odwołują się do doświadczeń 

innych z wykorzystaniem określenia 

relacji z innymi poprzez określenie 

„mój” – mówią np. „mój księgowy…”, 

„mój lekarz…” itd. Jeśli skorzystają z 

naszego sklepu lub usługi jest szansa, 

że będą o nas mówili „mój sklep” czy 

też np. „mój lakiernik”. Taki klient jest 

więc świetnym „nośnikiem reklamy” dla 

naszej firmy. Podczas rozmowy z tego 
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rodzaju klientem zawsze okazuje się, że 

„zna on kogoś kto zna kogoś kto zna 

kogoś…” . 

Jak radzić sobie z klientem „przyna-

leżnym”? Najprostszym sposobem 

aby coś sprzedać takiemu klientowi 

jest prośba o jego opinię o danym 

produkcie (który jest już w posiadaniu 

innej osoby) czy usłudze – najlepiej już 

wykonanej u innego klienta. Najważ-

niejsze w przypadku klienta „przyna-

leżnego” jest pozwolenie mu bycia 

częścią innej grupy (np. grupy naszych 

zadowolonych klientów). Klienci ci 

chcą też czuć się częścią procesu po-

dejmowania decyzji. Taki klient – jeśli 

skorzysta z naszych usług czy produk-

tów – będzie prawdziwym skarbem. 

Będzie bowiem najprawdopodobniej 

rewelacyjnym źródłem niekończących 

się rekomendacji naszej firmy.

KLIENT „TOWARZYSKI”

To osoby uwielbiające towarzystwo 

i rozmowy - nie tyle o konkretach i 

faktach co o odczuciach i wrażeniach. 

Klient „towarzyski” chce budować rela-

cje z ludźmi – nawet w sklepie czy punk-

cie usługowym.  Ten typ osobowości 

podczas podejmowania decyzji zakupo-

wej jako jeden z istotnych argumentów 

bierze pod uwagę to czy lubi osobę, któ-

ra go obsługuje. Jeśli klient „towarzyski” 

nie polubi naszej firmy/pracowników to 

najprawdopodobniej nie będzie chciał 

robić z nami interesów. Najważniej-

sze dla tego typu osobowości będzie 

budowanie relacji społecznych i jeśli 

będziemy z takim klientem rozmawiać 

tak jak z analitykiem (poprzez fakty i 

liczby) będzie się on raczej zamykał i nie 

będzie chciał skorzystać z naszej oferty 

jeśli nie pokażemy mu „ludzkiej twarzy” 

całej sytuacji.

Co ciekawe, mimo kilku podobieństw 

do klienta typu „przynależnego” mamy 

tu jedną zasadniczą różnicę. Klient „to-

warzyski” nie jest tak lojalny jak „przy-

należny” – oznacza to, że jeśli nawiąże 

„przyjacielskie relacje” w kilku punktach 

będzie korzystał z tych kilku punktów 

sprzedaży produktów czy usług nie 

decydując się na jeden „wybrany”.

Jak rozmawiać z klientem „towarzy-

skim? To osobowość, która uwielbia 

komplementy i mimo, iż sama również 

potrafi się odwdzięczyć „dobrym sło-

wem” to zazwyczaj mamy do czynienia 

z klientem raczej egocentrycznym. To 

osoby, które chcą chodzić do sklepów 

i korzystać z usług w miejscach w 

których poczują się „ważne”. Najważ-

niejszą rzeczą do uświadomienia sobie 

w przypadku tego typu klienta jest to, 

że produkt czy usługa to nie wszystko 

co mamy do zaoferowania (to nawet 

nie jest w tym przypadku to co jest 

najważniejsze). W przypadku klienta 

„towarzyskiego” na początek musimy 

przede wszystkim „sprzedać siebie”. 

Oczywiście zawsze należy pamiętać, że 

mimo iż w przypadku tego typu klienta 

przede wszystkim budujemy relacje to 

naszym celem tak czy inaczej będzie 

sprzedaż.

Małgorzata Łukaszewicz



st
r.7

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.73



st
r.7

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.75

WŁASNA FIRMA OD A DO Z

Ważna teczka pracownika

Zgodnie z art. 94 pkt. 9 Ustawy Kodeks 

pracy pracodawca zobowiązany jest 

stosować obiektywne i sprawiedliwe 

kryteria oceny pracowników oraz wyni-

ków ich pracy. W tym samym punkcie w 

podpunkcie a. czytamy, iż pracodawca 

zobowiązany jest do prowadzenia do-

kumentacji w sprawach związanych ze 

stosunkiem pracy oraz akt osobowych 

pracowników. Punkt b. natomiast na-

kazuje przechowywać dokumentację 

w sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz akta osobowe pracowników 

w warunkach niegrożących uszkodze-

niem lub zniszczeniem. W Kodeksie 

pracy nie znajdziemy szczegółowych 

informacji odnośnie tego co powinna 

zawierać wspomniane wyżej akta oso-

bowe. Kwestię tę bowiem szczegółowo 

uregulowano w rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 

przez pracodawców dokumentacji w 

sprawach związanych ze stosunkiem 

pracy oraz sposobu prowadzenia akt 

osobowych pracownika. Ww. rozpo-

rządzenie zmieniane było dotychczas 

czterokrotnie – bazując na wersji aktu-

alnej przyjrzyjmy się dokładnie temu jak 

powinny być prowadzone akta osobowe 

pracowników. 

Prowadzenie akt osobowych i dokumen-

tacji w sprawach związanych ze stosun-

kiem pracy uregulowano w rozdziale 2 

ww. rozporządzenia. Zgodnie z nim pra-

codawca zobowiązany jest do złożenia i 

prowadzenia oddzielnie dla każdego pra-

cownika akt osobowych, które zgodnie 

z obowiązującymi przepisami powinny 

być podzielone na trzy części – przepisy 

oznaczają części te literami A,B,C. Doku-

menty znajdujące się w poszczególnych 

częściach akt osobowych powinny być 

ułożone w porządku chronologicznym 

oraz ponumerowane a każda z tych 

części powinna zawierać pełny wykaz 

znajdujących się w nich dokumentów.

Akta pracownicze – część A 

W tej części teczki pracownika znaleźć 

powinny się dokumenty zgromadzone w 

związku z ubieganiem się o zatrudnienie 

(są one określone w przepisach § 1 ust. 

1 i 2 ww rozporządzenia). Na wstępie 

warto zaznaczyć, że pracodawca może 

żądać od pracownika przedłożenia ory-

ginałów wymienionych niżej dokumen-

tów tylko do wglądu lub sporządzenia 

ich odpisów albo kopii, natomiast w 

aktach osobowych pracownika powinny 

być przechowywane jedynie odpisy lub 

kopie składanych dokumentów. 

Mowa tu o dokumentach, których 

zgodnie z aktualnymi przepisami może 

domagać się (aczkolwiek nie ma takiego 

obowiązku) pracodawca od osoby ubie-

gającej się o zatrudnienie – będą to więc 

przykładowo: wypełniony kwestionariusz 

osobowy, świadectwa pracy z poprzed-

nich miejsc pracy lub inne dokumenty, 

które potwierdzają okresy zatrudnienia 

(z zastrzeżeniem, iż mowa tu o okresach 

pracy z danego roku kalendarzowego, w 

którym potencjalny pracownik ubiega 

się o zatrudnienie). Jeśli jako potencjalny 

pracodawca oczekiwaliśmy w procesie 

rekrutacji dokumentów potwierdzają-

cych kwalifikacje zawodowe wymagane 

do wykonywania oferowanej pracy to 

dokumenty te powinny również znaleźć 

się w części A teczki pracownika. Jeśli 

mamy do czynienia z osobą, ubiegającą 

się o zatrudnienie w celu przygotowa-

nia zawodowego a więc tzw. praktyk  

- powinniśmy w aktach pracowniczych 

umieścić świadectwo ukończenia gim-

nazjum przez taką osobę. W omawianej 

części dokumentacji powinno się też 

znaleźć orzeczenie lekarskie stwierdza-

jące brak przeciwwskazań do pracy na 

określonym stanowisku a także inne 

dokumenty, jeżeli obowiązek ich przed-

łożenia w procesie rekrutacji wynika z 

odrębnych przepisów.

Jeśli poza wymaganą przez pracodawcę 

dokumentacją, pracownik dodatkowo 

w procesie rekrutacji przedłożył inne 

niż wymienione wyżej dokumenty 

– potwierdzające np. jego umiejętności 

i osiągnięcia zawodowe, świadectwa 

pracy z poprzednich miejsc pracy lub 

inne dokumenty potwierdzające okresy 

zatrudnienia, obejmujące okresy pracy 

przypadające w innym roku kalendarzo-

wym niż rok, w którym pracownik ubie-

ga się o zatrudnienie oraz dokumenty 

stanowiące podstawę do korzystania 

ze szczególnych uprawnień w zakresie 

stosunku pracy to również należy je do-

łączyć do akt pracowniczych w części A.

Akta pracownicze – część B

Aktualnie obowiązujące przepisy okre-

ślają, iż druga część teczki pracownika 

– czyli część B - powinna zawierać doku-

menty dotyczące nawiązania stosunku 

pracy oraz przebiegu zatrudnienia pra-

cownika. Przede wszystkim powinna się 

tu zatem znaleźć umowa o pracę a także 

zakres obowiązków z podpisem pracow-

nika który świadczy o tym iż zapoznał się 

on z tym jakie obowiązki dotyczą dane-

go stanowiska pracy (drugi egzemplarz 

oczywiście otrzymuje pracownik). W 

części B powinno się też znaleźć pisem-

ne potwierdzenie zapoznania się przez 

pracownika z treścią regulaminu pracy, 

zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa 

i higieny pracy, z zakresem informacji 

objętych tajemnicą (o ile mamy do 

Wśród wielu obowiązków pracodawcy jednym z najistotniejszych z formalnego punktu wi-
dzenia jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej we właściwy - a więc zgodny z prawem 
- sposób. To właśnie o akta pracowników (popularnie zwane teczkami pracowników)  może 
zapytać w pierwszej kolejności Inspektor Pracy podczas kontroli firmy przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Przybliżmy zatem wymagania jakie stawia prawo w tym zakresie.
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czynienia z informacjami objętymi ta-

jemnicą na podstawie obowiązujących 

aktów prawnych). Ponadto pracodaw-

ca musi pamiętać o umieszczeniu w 

tym miejscu również zaświadczenia 

o ukończeniu wymaganego szkolenia 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Jeśli pracownikowi powierzane 

jest na czas zatrudnienia jakieś mienie 

(komputer, telefon…) to również w tej 

części akt pracownika powinny znaleźć 

się dokumenty dotyczące powierzenia 

pracownikowi mienia z obowiązkiem 

zwrotu albo do wyliczenia się. Inne do-

kumenty, które wymienione są w ak-

tualnie obowiązujących przepisach 

regulujących kwestię dokumen-

tacji pracowniczej jako te, które 

powinny znaleźć się w części 

B to dokumenty związane 

z podnoszeniem przez 

pracownika kwalifikacji za-

wodowych, oświadczenia 

dotyczące wypowiedzenia 

pracownikowi warunków 

umowy o pracę lub zmiany 

tych warunków w innym trybie, doku-

menty związane z przyznaniem pra-

cownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz 

wymierzeniem kary porządkowej, pisma 

dotyczące udzielenia pracownikowi do-

datkowego urlopu macierzyńskiego, do-

datkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 

urlopu wychowawczego oraz urlopu 

bezpłatnego, dokumenty związane z 

obniżeniem wymiaru czasu pracy, w 

przypadku określonym w art. 1867 Ko-

deksu pracy a także orzeczenia lekarskie 

wydane w związku z przeprowadzonymi 

badaniami okresowymi i kontrolnymi. 

Jeśli zawieramy z pracownikiem umowę 

o zakazie konkurencji to również powin-

na się ona znaleźć w części B jego akt. 

To samo dotyczy wniosków pracownika 

dotyczących ustalenia indywidualnego 

rozkładu jego czasu pracy, stosowania 

systemu skróconego tygodnia pracy, a 

także stosowania do niego systemu cza-

su pracy, w którym praca jest świadczo-

na wyłącznie w piątki, soboty, niedziele 

i święta. 

Akta pracownicze – część C

W tej części akt pracownika powinny zna-

leźć się dokumenty związane z ustaniem 

stosunku zatrudnienia a więc oświad-

czenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu 

umowy o pracę, dokumenty dotyczące 

żądania wydania świadectwa pracy (art. 

97 § 11 Kodeksu pracy) oraz informacje 

związane z niewypłaceniem pracowni-

kowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu 

pracy), a także kopia wydanego pracow-

nikowi świadectwa pracy, potwierdzenie 

dokonania czynności związanych z 

zajęciem wynagrodzenia za 

pracę w 

związku z prowadzonym 

postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 

§ 2 Kodeksu postępowania cywilnego) 

– jeśli mamy do czynienia z taką sytu-

acją. Jeśli zawarliśmy z pracownikiem 

umowę o zakazie konkurencji również 

po rozwiązaniu stosunku pracy to po-

winna się ona znaleźć również w części C 

akt pracownika. Dodatkowo powinny się 

tu znaleźć również orzeczenia lekarskie 

wydane w związku z przeprowadzonymi 

badaniami okresowymi po rozwiązaniu 

stosunku pracy.

Inne obowiązki zw. z dokumentacją 
pracowniczą

Poza wyżej opisaną dokumentacją pra-

cowniczą pracodawca zobowiązany jest 

do prowadzenia dokumentacji doty-

czącej podejrzeń o choroby zawodowe, 

chorób zawodowych, wypadków przy 

pracy oraz wypadków w drodze do 

pracy i z pracy, a także świadczeń zwią-

zanych z tymi chorobami i wypadkami. 

Dodatkowym obowiązkiem dokumen-

tacyjnym objęte są kwestie dotyczące 

czasu pracy. Zgodnie z aktualnie obo-

wiązującymi przepisami pracodawca 

powinien założyć i prowadzić odrębnie 

dla każdego pracownika kartę ewidencji 

czasu pracy w zakresie obejmującym: 

pracę w poszczególnych dobach, w 

tym pracę w niedziele i święta, w porze 

nocnej, w godzinach nadliczbowych 

oraz w dni wolne od pracy wynikające 

z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy, a także 

dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz 

inne usprawiedliwione i nieusprawiedli-

wione nieobecności w pracy. Do karty 

ewidencji czasu pracy pracownika dołą-

cza się jego wnioski o udzielenie czasu 

wolnego od pracy w zamian za 

czas przepracowany w go-

dzinach nadliczbowych. 

W stosunku do pracow-

ników młodocianych 

pracodawca uwzględnia 

w ewidencji także czas ich 

pracy przy pracach wzbro-

nionych młodocianym, 

których wykonywanie jest 

dozwolone w celu odbycia 

przez nich przygotowania 

zawodowego. Dodatkową 

obowiązkową dokumentacją 

są też imienne karty (listy) 

wypłacanego wynagrodzenia 

za pracę i innych świadczeń 

związanych z pracą oraz karty 

ewidencyjne przydziału odzieży i obu-

wia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej, a także wypłaty ekwiwa-

lentu pieniężnego za używanie własnej 

odzieży i obuwia oraz ich pranie i kon-

serwację.

Na koniec warto przypomnieć że po-

mocnicze wzory różnego rodzaju pism 

związanych z dokumentacją pracowni-

czą znajdziemy w formie załączników 

do rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 

r. w sprawie zakresu prowadzenia przez 

pracodawców dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy oraz 

sposobu prowadzenia akt osobowych 

pracownika – znajdziemy tu: kwestiona-

riusz osobowy dla osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie, kwestionariusz osobowy 

pracownika, wzór umowy o pracę, wzór 

dokumentu rozwiązania umowy o pracę 

za wypowiedzeniem, wzór rozwiązania 

umowy o pracę z zastosowaniem skró-

conego okresu wypowiedzenia, doku-

ment wypowiedzenia warunków umowy 

o pracę oraz wzór rozwiązania umowy o 

pracę bez wypowiedzenia.

Małgorzata Łukaszewicz
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DAM PRACĘ

Kontakt - nazwa: EURO 
CAR 56
Kontakt - email: euroca-
r56@yahoo.fr
Kontakt - tel.: 
0033763922138
Zakład blacharsko-lakierniczy 
we FRANCJI POSZUKUJE 
DO UCZCIWEJ PRACY LA-
KIERNIKA zakwaterowanie. 
Tel. 0033763922138
eurocar56@yahoo.fr

Kontakt - nazwa: 
07809890419
Kontakt - email: info@iglo-
oautomotive.com 
Kontakt - tel.: 08456449244
Poszukiwani Pracownicy 
Branży Motoryzacyjnej! 
Doświadczeni lakiernicy 
samochodowi, blacharze, 
lakiernicy!! Proszę przesyłać 
CV lub zadzwonić!

Kontakt - nazwa: Auto-Kom-
plex Szarama
Kontakt - email: lukasz@sza-
rama.pl
Kontakt - tel.: 502574285
Przyjmę lakierników 
samochodowych - w pełni 
samodzielnych w pełnym 
zakresie prac lakierniczych. 
Firma z 40-letnią tradycją. 
Otyń k/Zielonej Góry

Kontakt - nazwa: In Temporis 
Polska
Kontakt - email: praca.niem-
cy@intemporis.eu 
Agencja Pośrednictwa 
Pracy In Temporis (nr KRAZ: 
1954) poszukuje poszukuję 
osób chętnych do pracy w 
Niemczech na stanowisku: 
LAKIERNIK SAMOCHO-
DOWY

Kontakt - nazwa: Darek
Kontakt - email: DariuszKor-
b@gmx.de
Kontakt - tel.: 
+491709331504
Poszukuje Lakernika, lub 
blacharza do Pracy w Berlinie

Kontakt - nazwa: Agencja po-
średnictwa pracy Translator 
Kontakt - email: info.transla-
tor@prokonto.pl 
Kontakt - tel.: 664-362-108
Polsko- niemiecka agencja 
pośrednictwa pracy nr certyfi-
katu KRAZ: 11139 poszukuje 
dla swojego klienta z Berlina 
lakierników samochodowych.

Kontakt - nazwa: Ficomirrors 
Polska Sp. z o.o.
Kontakt - email: agniesz-
ka.domin@ficosa.com 
Kontakt - tel.: 32 73 10 103 
Ficomirrors Polska w Dą-
browie Górniczej poszukuje 
LAKIERNIKÓW. Wymagania: 
min. 1 rok doświadczenia

Kontakt - nazwa: firmaan-
drzej@kompinscy.com.pl 
Kontakt - email: grazyna-
@kompinscy.com.pl 
Kontakt - tel.: 24 264 77 66 
w 18

Lakierników i blacharzy za-
trudnimy na umowę o pracę 
lub nawiążemy współpracę 
z osobami mającymi samo-
zatrudnienie którzy przyjmą 
stałe zlecenia.

Kontakt - nazwa: Find Staff
Kontakt - email: office@find-
staff.pl
Kontakt - tel.: 601641889
Pilnie poszukujemy Lakierni-
ków samochodowych z języ-
kiem niemieckim do pracy na 
terenie Niemiec.
Zapewniamy zakwaterowanie 
oraz stawkę 11,80 euro/netto

Kontakt - nazwa: Aleks
Kontakt - email: Shinto@o2.pl
Kontakt - tel.: +49 151 
71620003
Praca dla blacharza, Mona-
chium 

Kontakt - nazwa: Arek
Kontakt - email: KingPaint-
Systems@o2.pl
Poszukujemy kolorystów 
do pracy w mieszalniach 
farb samochodowych z woj 
Wielkopolskiego oraz Dolno-
śląskiego. Oferujemy bardzo 
dobre warunki pracy.

Kontakt - nazwa: Rosso 
Corsa
Kontakt - email: rossocorsa-
garage@gmail.com 
Kontakt - tel.: 
00393661801521
Garage zatrudni od zaraz 
doświadczonego lakiernika 
samoch. oraz mechanika pra-
ca Włochy zakwaterowanie.

Kontakt - nazwa: AUTO-SER-
WIS OLSZEWSCY
Kontakt - email: olsze.an-
na@wp.pl
Kontakt - tel.: 798634161
PRZYJME DO PRACY 
POMOCNIKA - LAKIERNI-
KA SAMOCHODOWEGO 
PODSTAWOWA WIEDZA W 
PRZYGOTOWYWANIU AUT 
OKOLICE TORUNIA

Kontakt - nazwa: Maintec
Kontakt - email: opole@ma-
intec.net
Kontakt - tel.: 774539384
Praca dla blacharza sam. 
w Belgii. Praca na ramach, 
przygotowanie do malowania, 
atrakcyjne wynagrodzenie. 
Wymagany j. ang., niem. lub 
holenderski.

Kontakt - nazwa: Eurotemp
Kontakt - email: spiotrowska-
@eurotemp.pl 
Kontakt - tel.: 609407628
Firma Eurotemp [nr 2562] 
zatrudni na terenie Holandii 
lakierników samochodowych 
Zakres czynności: 
• oklejanie auta, • przygo-
towywanie do malowania, • 
szlifowanie ręczne,  • szpa-
chlowanie, • lakierowanie 
samochodów (spray).
Wymagania:
• Minimum 3 lata doświadcze-
nia, • Umiejętność oklejania 
aut, • Komunikatywna znajo-
mość języka  angielskiego lub 

niemieckiego, • znajomość 
metod szpachlowania aut  
oraz metod malowania, 
lakierowania.
Mile widziane:
• holenderski Kurs bezpie-
czeństwa VCA, • Doświad-
czenie w pracy na terenie 
Holandii, • Prawo jazdy 
kategoria B
Zapewniamy:
• mieszkanie oraz dojazdy 
do pracy, • kontrakt na czas 
określony w holenderskiej 
firmie, ubezpieczenie, • 
możliwość rozwoju, • wypłaty 
tygodniowe przelewane na 
konto. • opiekę polskiego 
koordynatora na terenie 
Holandii. 
Osoby zainteresowane prosi-
my o przesłanie CV na adres: 
spiotrowska@eurotemp.pl

Kontakt - nazwa: Agencja 
Pracy Polonica
Kontakt - email: aplikuj@a-
gencjapracy-polonica.pl 
Kontakt - tel.: 48 71 723 
79 96
POLONICA  Agencja Pracy 
Wrocław poszukuje lakier-
ników przemysłowych do 
pracy w Holandii. Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Wymagania: 
niemiecki, doświadczenie

Kontakt - nazwa: EURO 
CAR 56
Kontakt - email: euroca-
r56@yahoo.fr
Kontakt - tel.: 
0033763922138
Zaklad blacharsko-lakierniczy 
we FRANCJI POSZUKUJE 
DO UCZCIWEJ PRACY LA-
KIERNIKA zakwaterowanie. 
Tel 0033763922138
eurocar56@yahoo.fr

Kontakt - nazwa: Autolac-
kiererei
Kontakt - email: autolack.sta-
r@hotmail.de 
Kontakt - tel.: 0049 
1717838733
Zatrudnię Lakiernika Sa-
mochodowego do pracy w 
Niemczech ,(przygotowanie 
pod lakier)od 01.09.14.z 
zakwaterowaniem.

Kontakt - nazwa: Martyna
Kontakt - email: praca@gru-
paforbis.pl
Kontakt - tel.: 697 767 111
Pilnie zatrudnię lakierników.
Miejsce pracy: okolice Opola

Kontakt - nazwa: Forbis Sp. 
z o.o.
Kontakt - email: praca@gru-
paforbis.pl
Kontakt - tel.: 697767111
Pilnie zatrudnię 3 lakierników. 
Lakierowanie metodą natry-
skową na mokro przy użyciu 
pistoletu lakierniczego. 
Miejsce pracy: okolice Strze-
lec Opolskich

Kontakt - nazwa: Tomasz
Kontakt - email: Tkkmateja-
@gmail.com
Szukam lakiernika  samocho-
dowego  doświadczonego 
z umiejętnością mieszania 

lakierów  nie szukam pomoc-
nika tylko doświadczonego 
lakiernika Darmstadt

Kontakt - nazwa: Wieruszow-
ska 2/8 Poznań 
Kontakt - email: praca-
@trans-poz.com.pl 
Kontakt - tel.: (61) 86 07 705
Poszukujemy Blacharza 
samochodowego - praca w 
Poznaniu, umowa o pracę

Kontakt - nazwa: Krzysztof
Kontakt - email: autopflege-
service@online.de 
Kontakt - tel.: 0177 780 41 46
Praca dla lakiernika samo-
chodowego z doświadcze-
niem w serwisach VW, AUDI, 
SKODA. Montaż-Demontaż. 
Niemcy okolice Koloni.

Kontakt - nazwa: PRAN Sp. 
z o.o.
Kontakt - email: maja.jezier-
ska@pran.pl
Kontakt - tel.: +48 77 54 39 
125
Praca w Holandii dla 
blacharza samochodowego 
OLDTIMER/CLASSIC CARS- 
atrakcyjne wynagrodzenie! 
Wymagamy języka angiel-
skiego i prawa jazdy kat.B.
 
Kontakt - nazwa: TNS
Kontakt - email: praca@tns.pl
Kontakt - tel.: 664-725-130
Firma TNS Sp. z o.o. zatrudni 
Lakierników. Praca w Niem-
czech

Kontakt - nazwa: slawek
Kontakt - email: warszta-
t13@interia.pl
Kontakt - tel.: 
00447761748309
zatrudnię lakiernika- bla-
charza (mechanika)praca 
w Anglii od zaraz, kontakt 
00447761748309

Kontakt - nazwa: Igloo 
Automotive
Kontakt - email: info@iglo-
oautomotive.com 
Kontakt - tel.: 01455891358 
Blacharze Samochodowi, 
Lakiernicy, SMART ... Proszę 
o kontakt pod numerem tel. 
01455891358 (opcja 1). 

Kontakt - nazwa: Sylwester 
Górski
Kontakt - email: drewgo-
r@home.pl
Kontakt - tel.: 504055220
Zatrudnię lakiernika meblo-
wego Stoczek Węgrowski

Kontakt - nazwa: Alek
Kontakt - email: Winski-
79@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+4915145849283
Praca od zaraz dla blacharza 
i lakiernika, pomocnika, z 
doświadczeniem. Okolice 
Monachium

Kontakt: TNS Sp. z o.o.
Kontakt - email: praca@tns.pl
Kontakt - tel.: 664-725-130
Firma TNS Sp. z o.o. zatrudni 
Lakierników. Praca w Niem-
czech

Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: piotruznan-
ski.1@gmail.com 
Kontakt - tel.: 662961999
Zatrudnię lakiernika meblo-
wego z doświadczeniem. 
Kraków okolice,od zaraz.

Kontakt - nazwa: PRAN
Kontakt - email: maja.jezier-
ska@pran.pl
Kontakt - tel.: 775439125
Do sieci nowoczesnych 
warsztatów w Holandii 
poszukujemy LAKIERNIKÓW 
I BLACHARZY SAMOCHO-
DOWYCH. Więcej info pod 
numerem 775439125

Kontakt - nazwa: Maan
Kontakt - email: rekrutacja-
@maan.pl
Kontakt - tel.: 604 097 680
Poszukujemy lakierników do 
nowoczesnej lakierni prosz-
kowe. Praca w Pruszkowie 
pod Warszawą. Szczegóły 
prześlemy zainteresowanym 
pracą.

Kontakt - nazwa: rekrutacja-
@kompinscy.com.pl 
Kontakt - email: grazyna-
@kompinscy.com.pl 
komfortowe warunki pracy 
w nowych obiektach, przej-
rzysty system wynagro-
dzeń(30% ceny kosztoryso-
wej) dla powracających z EU. 
Blacharz lakiernik-fachowcy

Kontakt: AUTO-FORMA
Kontakt - email: rekrutacja-
@auto-forma.pl 
Kontakt - tel.: 71 318 00 48
Zatrudnimy specjalistę PDR. 
Oferujemy: zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenie, 
profesjonalne narzędzia, 
szkolenia.

SZUKAM PRACY

Kontakt - nazwa: Picasso
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +48729547642
Lakiernik podejmie od 
razu prace na terenie EU 
Doświadczenie w zawodzie, 
samodzielny, dokładny, lakie-
rowanie wodnymi lakierami 
SmartRepair J.English.

Kontakt: Łukasz Podrażka
Kontakt - email: l.podrazka-
@gmail.com
Kontakt - tel.: 739-213-527
Szukam pracy jako pomocnik 
lakiernika, lakiernik z 
przyuczeniem itp. Kilkuletnie 
doświadczenie, 27 lat, praco-
wity i uczciwy.
Toruń i okolice.

Kontakt - nazwa: ClassicCars
Kontakt - email: sawa-
sz79@interia.pl
Kontakt - tel.: +48729318318
Lakiernik podejmie od razu 
prace na terenie EU Do-
świadczenie w zawodzie pe-
łen profesjonalizm Lakierowa-
nie bazami H2O OldTimers, 
SmartRepair J.English.

OGŁOSZENIA
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Kontakt - nazwa: Kamil
Kontakt - email: kamilek.love-
@onet.eu
Kontakt - tel.: +48 506 072 
982
Lakiernik-Kolorysta. Pełen 
profesjonalizm. Obecnie w 
MonteCarlo RossoCorsa 
DPM Motors, szuka pracy 
na wysokim poziomie. Mile 
widziane Niemcy.

Kontakt - nazwa: Kamil
Kontakt - email: kamilek.love-
@onet.eu
Kontakt - tel.: +48506072982
Lakiernik-Obecnie MonteCar-
lo-Pelen profesjonalizm.Szu-
kam pracy w Niemczech. 
Tylko poważne oferty.

Kontakt - nazwa: mariusz
Kontakt - email: mariuszgro-
chowicz@interia.pl 
Kontakt - tel.: +48605111656
Witam, poszukuje pracy w 
Niemczech jako mechanik 
samochodowy bądź na wózki 
widłowe. Posiadam wszystkie 
dokumenty związane z w/w 
zawodami i doświadczenie 
ponieważ sam prowadziłem 
parę lat własny warsztat. Do-
datkowo posiadam prawo jaz-
dy kat.B,C,E,D. Bez nałogów, 
podstawowy niemiecki.

Kontakt - nazwa: Picasso
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +48729318318
Lakiernik Samochodowy 
podejmie od razu prace na 
terenie EU Doświadczenie 
w zawodzie Lakierowanie 
OldTimers SmartRepair 
J.English,

Kontakt - nazwa: Find Staff
Kontakt - email: office@find-
staff.pl
Kontakt - tel.: 601641889
Pilnie poszukujemy Lakierni-
ków samochodowych z języ-
kiem niemieckim do pracy na 
terenie Niemiec.
Zapewniamy zakwaterowanie 
oraz stawkę 11,80 euro/netto

Kontakt - nazwa: Mateusz
Kontakt - email: bosman_mo-
toryzacja@wp.pl 
Kontakt - tel.: 530899882
doświadczony lakiernik, 
prowadzący własny warsztat 
podejmie pracę jako lakiernik 
w Niemczech

Kontakt - nazwa: PRAN Sp. 
z o.o.
Kontakt - email: maja.jezier-
ska@pran.pl
Kontakt - tel.: +48 77 54 39 
125
Lakiernicy i blacharze do 
Holandii i Niemiec! 
- Wymagamy komunikatyw-
nego języka.
DARMOWE ZAKWATERO-
WANIE! 
Zainteresowani - proszę 
przysłać CV. 

Kontakt: Lakiernik - Niemcy
Kontakt - email: le-
ch70@wp.pl
Kontakt - tel.: 48 606122312
Szukam pracy na terenie 
Niemiec jako Lakiernik 
przemysłowy (na mokro lub 
proszkowo-duże doświadcze-
nie) z zawodu jestem Lakier-
nikiem samochodowym

Kontakt - nazwa: Darek
Kontakt - email: d77a@net.pl
Kontakt - tel.: 0048 - 
786207593
Szukam pracy w UE.a 
najchętniej w Niemczech, 
mam 38 lat,Blacharz samo-
chodowy

Kontakt - nazwa: Sebastian
Kontakt - email: oskizio-
m9991@onet.pl
Kontakt - tel.: 697226848 
Szukam pracy - lakiernik 
sam, w Norwegii .Mam 20 
letni staż oraz dyplom mistrza 
lakiernictwa . Jestem bardzo 
dobry w zawodzie ale nie 
znam języków obcych 

Kontakt - nazwa: Tomasz
Kontakt - email: tommi@op.pl
Kontakt - tel.: 0048-
601503948
43-letni Blacharz-Lakier-
nik,29-lat w zawodzie, 
sumienny, uczciwy, bez nało-
gów, szuka;   legalnej, dobrze 
płatnej pracy w UE

Kontakt - nazwa: Michał
Kontakt - email: cit16v@g-
mail.com
Kontakt - tel.: 
0049785560415
Zmienię pracę. Jestem lakier-
nikiem samochodowym na 
terenie UE, obecnie Niemcy

Kontakt - nazwa: camaro
Kontakt - email: camaro-
1975@wp.pl
Kontakt - tel.: 609779700
lakiernik z doświadczeniem 
ok. 25 lat udokumentowanej 
własnej  działalności podej-
mie pracę w UE w zakresie 
lakiernictwa, mechaniki

Kontakt - nazwa: Lakiernik
Kontakt - email: vipe-
r79@o2.pl
Kontakt - tel.: +48729318318
Lakiernik Samochodowy 
podejmie od razu prace na 
terenie EU. Doświadczenie 
w zawodzie lakierowanie 
bazamiH2O.J.Angielski 

Kontakt - nazwa: czercar
Kontakt - email: czerca-
r1985@gmail.com
Kontakt - tel.: +48880973910
LAKIERNIK SAMOCHODO-
WY Z 15 LETNIM DO-
ŚWIADCZENIEM PODEJMIE 
PRACE W UE

Kontakt - nazwa: marek
Kontakt - email: nasty-
r@tlen.pl
Kontakt - tel.: 607564874
LAKIERNIK PROSZKOWY 
I NATRYSKOWY  (W TYM 
FARBY WODOROZCIEN-
CZALNE), OPERATOR 
LAKIERNI OMEGA (LACTEC 
GMBH), 10 LETNI STAŻ 
PRACY.

Kontakt - nazwa: Bart
Kontakt - email: bart_pike-
@wp.pl
Kontakt - tel.: +48692147368
Lakiernik, duże doświad-
czenie, dyspozycyjny i 
solidny dyplom mistrzowski, 
podejmie pracę od zaraz na 
terenie UE.

Kontakt: Auto Blaszka
Kontakt - email: Warsztatspo-
ko@wp.pl

Kontakt - tel.: 0048 570 330 
139
Blacharz Samochodowy 
Podejmie Prace na terenie 
EU przy Renowacji Aut 
Zabytkowych lub nawiąże 
współprace naprawiając Auta 
w Polsce.

Kontakt - nazwa: DARIUSZ
Kontakt - email: bo-
lek.84@wp.pl
Kontakt - tel.: 605 050 386
BLACHARZ POJAZDOWY 
POSZUKUJE PRACY UE 
PONAD 20 LAT DOSWIAD-
CZENIA 

Kontakt - nazwa: dariusz
Kontakt - email: bo-
lek.84@wp.pl
Kontakt - tel.: 605 050 386
BLACHARZ POJAZDÓW 
OLDTIMER PODEJMIE PRA-
CE EUROPA

Kontakt - nazwa: bizit
Kontakt - email: syrju-
sz9@poczta.onet.pl 
Kontakt - tel.: 
+4915775566461
doświadczony lakiernik, lakie-
ry wodne. pełen profesjona-
lizm, szybkość i dokładność, 
prace podejmie od zaraz. 
pozdr

Kontakt - nazwa: Blacharz 
Samochodowy
Kontakt - email: www.Warsz-
tatSpoko@wp.pl 
Kontakt - tel.: 0048-887-
086-423
Blacharz Samochodowy 
szuka pracy na terenie UE.

Kontakt - nazwa: Wojtek
Kontakt - email: ariie-
l79@o2.pl
Kontakt - tel.: 669634878
Poszukuje pracy jako 
przygotowywacz na terenie 
UE, mam kilkunastoletni 
doświadczenie

Kontakt - nazwa: mis
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 
0048698207561
poszukuje pracy jako lakier-
nik na terenie UE jestem 
samodzielny mam kilku 
letnie doświadczenie w tej 
branży proszę o kontakt tel 
698207561

Kontakt - nazwa: grzela
Kontakt - email: grzela48@o-
net.eu
Kontakt - tel.: 
lakiernik  przemysłowy lat 55 
aktualnie praca za granica 
podejmie prace  od sierpnia 
w krajach UE tel. 696390001 
dzwonić  po1 08 2014

Kontakt - nazwa: misiu
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 015141351120
jestem samodzielnym 
lakiernikiem poszukuje  
pracy w moim zawodzie tylko 
Hamburg tel. kontaktowy 
015141351120

Kontakt - nazwa: Krzysztof
Kontakt - email: kriskro-
s28@pocztas.fm
Kontakt - tel.: 515617871
Witam szukam pracy w Niem-
czech w  serwisie mechanicz-

no-blacharsko- lakierniczym 
- język komunikatywny

Kontakt - nazwa: Sylwek
Kontakt - email: k.cedro-
@wp.pl
Kontakt - tel.: 725433052
Szukam pracy za granica 
jako lakiernik, pomocnik la-
kiernika. Posiadam 10 letnie 
doświadczenie.

Kontakt - nazwa: Andrzej
Kontakt - email: andre-
w0409@interia.pl
Kontakt - tel.: 
0048537595502
Blacharz-Lakiernik BdB 
ostatnio Autohaus Amrein 
Lahnstein. Szuka zajęcia 
oczywiście w UE jak i Polan-
dii w wyżej wymienionych 
zawodach. Pozdrawiam. 

Kontakt - nazwa: lakiernik
Kontakt - email: 00L@wp.pl
Kontakt - tel.:  48-881361712
Poszukuje pracy na terenie 
UE jako lakiernik-samocho-
dowy duże doświadczenie w 
zawodzie;    
szpachla-podkład-lakier-
polerka proszę o poważne 
oferty

Kontakt - nazwa: praca
Kontakt - email: szukam.pra-
cy@op.pl
Kontakt - tel.: 0048-
739056053
blacharz samochodowy z 
wieloletnim doświadczenie-
m,szuka legalnej, dobrze 
płatnej  pracy za granicą; 
prace na ramie, mult-ispot, 
spawanie, cynowanie.

ROŻNE

Kontakt - nazwa: MOTO MAJ
Kontakt - email: moto.ma-
j@onet.pl
Kontakt - tel.: 530657510
Lakiernictwo ozdobne, rów-
nież wysyłkowo: motocykle, 
auta, części, akcesoria i inne. 
Więcej informacji - https://
www.facebook.com/motomaj

Kontakt - nazwa: Tomasz 
Krygier
Kontakt - email: tomasz@gu-
depol.com.pl
Kontakt - tel.: 605767720

Zapraszamy do współpracy z 
producentem polskim spręża-
rek śrubowych !!!
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Instalacje sprężonego 
powietrza
- Pneumatyka
- Doradztwo techniczne

Kontakt - nazwa: Marian
Kontakt - email: marianogry-
zek23@poczta.fm 
Kontakt - tel.: 514877499
Przyjmę stałe zlecenie na 
renowację aut zabytkowych 
Blacharstwo od zaraz!!!
Ponad 30 lat w branży 
Mistrz!!!

Kontakt - nazwa: Mateusz
Kontakt - email: marcin_le-
wandowski15@wp.pl 
Kontakt - tel.: 693594517
Lakiernictwo Blacharstwo 
Pojazdowe tanio i dobrze 
tylko 200 zł od elementu! 

Profesjonalne podejście i ma-
teriał! Kuj-Pom. Augustowo/k. 
Barcina

Kontakt - nazwa: Firma 
Automach
Kontakt - email: automa-
ch@poczta.fm
Kontakt - tel.: 697866437
PROFESJONALNA RENO-
WACJA POJAZDÓW ZABYT-
KOWYCH - SPECJALIZACJA 
BLACHARSTWO Zaprasza 
do współpracy www.auto-
mach.witryna.info
tel.:697866437

Kontakt - nazwa: przemek
Kontakt - email: tresor_
24@o2.pl
Kontakt - tel.: 505302288
Szukasz lakiernika który po-
maluje twoje fronty do mebli 
kuchennych i nie tylko? Pale-
ta Ral ,Ica ,biały Iris. Wrocław 
i okolice. Tel. 505302288

Kontakt - nazwa: OFERTA
Kontakt - email: mariu-
sz19701@op.pl
Kontakt - tel.: 603 176 301
WITAM SPRZEDAM DZIAŁ-
KE 2500M2 PRZY KRA-
JOWEJ 11 TARNOWSKIE 
GÓRY  POZWOLENIEM NA 
WARSZTAT Z LAKIERNIĄ 
W SĄSIEDZTWIE ODDZIAŁ 
INTER TEAM  TEL 603 176 
301

Kontakt - nazwa: Grzegorz
Kontakt - email: grada-
1@poczta.onet.pl
Kontakt - tel.: 790 690 937
Dobrze wyposażony warsztat 
blacharsko-lakierniczy duże 
doświadczenie zdobyte za 
granicą, podejmę współ-
prace.

Kontakt - nazwa: komandos
Kontakt - email: bo-
lek.84@wp.pl
Kontakt - tel.: 605 050 386

blacharstwo oldtimer 
dorabianie cześć odbudowa 
rekonstrukcja 

Kontakt - nazwa: Artur
Kontakt - email: falenczy-
k@op.pl
Kontakt - tel.: 508212881
Podejmę współpracę z 
handlarzami aut lakierowanie, 
kosmetyka, blacharstwo. 
Doświadczenie, kujawsko-
pomorskie, Komórsk koło 
Grudziądza

Kontakt - nazwa: Tomasz
Kontakt - email: tomek28-
28@wp.pl
Kontakt - tel.: 607893852
Witam zajmuje sie dorabia-
niem czesci blacharskich do 
samochodow zabytkowy-
ch,nietypowych i wspolcze-
snych do ktorych zakup blach 
jest niedostepny

Redakcja 
nie odpowiada 

za treść 
nadsyłanych 

ogłoszeń.
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Milena Lewandowska

Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
A1 z kabiną. A3 górniczy materiał wybuchowy. A6 do usuwania rdzy. A8 

rodzaj Poloneza. A10 płyn w akumulatorze. A12 dawny pan. A14 obręcze 
kół samochodu. B18 strumień światła. D9 na etapie produkcji dodawana do 
podkładu. D11 węglowodór nasycony. D16 parametr charaktryzujący lakier. 
E13 samochód terenowy. H3 rzadki litowiec. I8 polskie włókno poliestrowe. 
I12 w samochodzie może być skórzana. J2 funkcja kabiny lakierniczej. J4 
wąchany przez artylerzystę. J18 sportowe uchybienie. K16 dawniej wiado-
mość. M14 kości dla psa. N9 część elektromagnesu. O6 zanieczyszczenie, 
kurz. O18 odpadki metalowe. P4 zbiornik na paliwo. Q16 100 m2.

Pionowo 
A1 najdłuższa rzeka Chile. A5 bezowy z cukierni. B10 wypływ oleju 

silnikowego z miski. C1 komin wulkanu lub wada lakiernicza. D6 eter 
dwuetylenowy, palna i toksyczna ciecz, ważny rozpuszczalnik. E3 ozdoba 
kolekcji. E13 wzór na banknocie. F1 niemiecka stacja telewizyjna. G4 skład-
nik dwukomponentowej farby. G15 niechciana na lakierze. I12 chrzęstna lub 
kostna. J2 w ofercie firmy Troton amber, onyx lub magma. K14 zapłonowa 
w aucie. L1 wynalazca spektrografu masowego. L7 mierzona w dżulach. N1 
parametr, wartość. N9 element geometrii układu jezdnego. O6 nad okiem. 
P1 samogon. Q6 niebieski pigment. R3 moneta pięciolirowa. R16 jednostka 
promieniowania. 

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

Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

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

5 osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania otrzyma  komplet 
poradników - „Lakiernictwo samochodowe”, „Blacharstwo i 
naprawy powypadkowe samochodów”.SZCZECIW FILIP KROSNO OD.

ORYL RADOSŁAW BYDGOSZCZ
MACIEJEWSKA KINGA ROSNOWO
BIAŁKOWSKI K. WŁADYSŁAWOWO
DRWASKI KAMIL PELPLIN
DOLUK MIROSŁAW BIAŁA PODLASKA
RODZOCH KAMIL ZABRZE
JÓŹWIAK ŁUKASZ KONECK
SZAJKOWSKA JOANNA PUCK
SZPAK MAREK KRAŚNICZYN
ŁUCZYŃSKI ANDRZEJ DĘBLIN
GŁOWNIA SYLWIA ALWERNIA
STADNIK GRZEGORZ WAŁBRZYCH
CHOJNECKA ANETA ZŁOTORYJA
GWÓŹDŹ MARCIN MYŚLENICE

DUREK ANNA TRZEMEŚNIA
MIAZGA KAMIL NOWY KRĄPIEC
PAŃCZYNIAK PIOTR RADOMYŚL
PAWLIK MONIKA GORZÓW WLKP
SOŁOGUBA JAN HAJNÓWKA
MAZURKIEWICZ ADAM ŚCINAWA
WILCZYŃSKA KRAKÓW
KOWALCZYK DAMIAN NOWA RUDA
ABRAMSKI KRZYSZTOF KOBYŁKA
ANTONIEWICZ JAROSŁAW MOSINA
CZERWIŃSK STANISŁAW MOSINA
ZABRAMSKI KAZIMIERZ ANDRYCHÓW
GÓRNY PIOTR ABRAMÓW
HAWRYLUK KAMIL LIPSK
BINKOWSKI ROBERT DYGOWO

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKI – LAKIERNIK NR 43

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
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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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