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Jeszcze w tym roku importerzy używa-
nych aut przestaną płacić 500 zł opłaty 
recyklingowej - przewiduje projekt 
przepisów, które ma przyjąć rząd.

Rząd trzeci raz w ostatnich tygodniach 

ma się zająć nowelizacją ustawy o 

recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, szykowaną już od jesieni 

2010 r.

Nowelizacja przewiduje zniesienie 500 

zł opłaty recyklingowej, którą uisz-

czają importerzy (zarówno firmy, jak 

i sprowadzający indywidualnie), aby 

sfinansować złomowanie aut zgodne z 

wymogami UE. Opłatę wprowadzono 

w 2005 r. za rządów SLD. Komisja Eu-

ropejska zakwestionowała opłatę, bo 

nie dolicza się jej do cen nowych aut 

z salonów. Koncerny samochodowe 

powinny na własny koszt przejąć do 

złomowania wyeksploatowane auto.

Zgodnie z opiniami wielu ekspertów 

posunięcie to będzie sprzyjać im-

portowi używanych aut do Polski ze 

szkodą dla sprzedaży nowych samo-

chodów. Z kolei przedstawiciele firm 

złomujących samochody uważają, że 

napędzi to dalszy rozwój szarej strefy.

Źródło Gazeta Wyborcza

Import używanych 
aut stanieje

Rząd zniesie 500 zł opłaty recyklingowej
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W dobie Internetu oraz powszechnych, wyspecjalizowanych 

mediów branżowych dostęp do informacji, danych oraz wiedzy 

jest szybki i niedrogi. W dotarciu do poszukiwanej fachowej 

wiadomości wsparciem są również publikacje samych do-

stawców dóbr i usług, zwłaszcza z sektorze zaawansowanych 

technologii.  

Przykładem jest Spies Hecker, jedna z globalnych marek reno-

wacyjnych systemów lakierniczych Axalta Coating Systems, 

która chcąc ułatwić lakiernikom ich codzienną pracę, dzieli się 

swoim ponad 130-letnim doświadczeniem w branży lakierni-

czej. Do rozwiązań technologicznych, które zrewolucjonizowało 

pracę lakierników, a zatem i wymagało rzetelnej prezentacji i 

przeszkolenia jest profesjonalne zarządzanie kolorem. Mimo 

że dzisiaj stanowi ono chleb powszedni wielu już warsztatów 

lakierniczych w Polsce, wciąż jednak nie wszyscy lakiernicy mieli 

okazję się z nim zetknąć. 

Mariusz Safarzyński, Koordynator techniczny marki Spies Hec-

ker przedstawia i wyjaśnia, jak przebiega proces zarządzania 

kolorem biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe etapy.

 Krok 1. Ocena uszkodzenia.       

Krok 2. Sprawdzenie kodu koloru (tabliczka znamionowa lub 
książka serwisowa pojazdu).

Krok 3. Pomiar koloru przy użyciu spektrofotometru ColorDialog.

Należy oczyścić i wypolerować obszar znajdujący się w pobliżu 

miejsca uszkodzenia, z którego będzie mierzony kolor przy 

użyciu spektrofotometru ColorDialog. Spektrofotometr Color-

Dialog należy przyłożyć do oczyszczonej powierzchni i dokonać 

trzech pomiarów, za każdym razem zmieniając kąt przyłożenia 

urządzenia do karoserii. 

Zarządzanie kolorem krok po kroku
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str.5Krok 4. Wybór efektu przy użyciu wzorców Effect Index marki Spies 
Hecker.
W przypadku kolorów z efektem, należy ustalić ziarnistość kolo-

ru porównując wzorce Effect Index z odcieniem koloru powłoki, 

najlepiej w świetle dziennym lub wykorzystując lampę światła 

dziennego.

Krok 5. Wyszukanie koloru.
Po podłączeniu spektrofotometru ColorDialog i przesłaniu wy-

konanych pomiarów do komputera w mieszalni, oprogramowa-

nie kolorystyczne CRplus wyszukuje najbardziej pasujące kolory. 

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy podać takie dane, jak: 

producent pojazdu, kod koloru oraz ziarnistość, która została 

ustalona przy pomocy wzorców Effect Index.

Oprogramowanie CRplus wyświetla zmierzony przy pomocy 

spektrofotometru kolor oraz rekomendowaną recepturę z 

bazy danych, którą każdorazowo dostosowuje do pobranego 

odcienia. Ustaloną dla danego pojazdu recepturę można zacho-

wać w pamięci programu i wykorzystać podczas kolejnej wizyty 

klienta. Program oblicza również ilość materiału lakierniczego 

potrzebną do naprawy w wybranym przez lakiernika procesie.

Krok 6. Mieszanie koloru.
Podłączenia wagi do programu CRplus ułatwia i przyspiesza 

proces przygotowania mieszanki.

Krok 7. Natryskiwanie koloru.
Po odpowiednim ustawieniu pistoletu lakierniczego, wyborze 

ciśnienia i techniki aplikacji zgodnie z instrukcją techniczną, 

można przystąpić do natryśnięcia koloru na kartę próbną.  

Porównanie odcienia karoserii z wynikiem uzyskanym na karcie 

należy wykonać przy użyciu lampy światła dziennego.

Krok 8. Aplikacja koloru.
Aplikację należy przeprowadzić stosując te same ustawienia pi-

stoletu lakierniczego oraz techniki, jak dla wykonywanej próby.

Krok 9. Archiwizacja próbek koloru.
Na wypadek, gdyby w przyszłości potrzebne było odniesienie 

się do naprawy.

Więcej o profesjonalnym zarządzaniu kolorami, jak również 

odbywających się w najbliższym czasie kursów szkoleniowych 

znaleźć można na stronie internetowej www.spieshecker.pl.

Spies Hecker – po prostu bliżej.

Spies Hecker, jedna z globalnych marek renowacyjnych systemów lakierni-
czych Axalta Coating Systems, tworzy optymalne i praktyczne rozwiązania, 
które nie tylko w znacznym stopniu ułatwiają pracę warsztatów lakierniczych, 
ale również sprawiają, że staje się ona znacznie bardziej wydajna. Bazując na 
ponad 130 latach sukcesów, Spies Hecker przede wszystkim koncentruje się 
na swoich klientach. Wysokiej jakości systemy produktowe, zindywidualizo-
wana obsługa i odpowiednio ukierunkowane szkolenia podkreślają znaczenie 
relacji z klientami. Marka mająca swoją siedzibę w Kolonii, Niemcy, jest w czo-
łówce światowych marek lakierów renowacyjnych, a jej produkty są dostępne 
w 76 krajach na całym świecie.
Spies Hecker – po prostu bliżej! 
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Podkład poliestrowy 
– nowość w ofercie NOVOL

Firma Novol wprowadza właśnie na ry-

nek nowy podkład wypełniający – Pro-

tect 380. Dzięki zastosowaniu żywic 

poliestrowych zamiast typowych akryli 

– udało się uzyskać wiele ciekawych, 

unikalnych właściwości. 

Protect 380 ma bardzo prostą pro-

porcję mieszania – 10:1 objętościowo. 

Utwardzacz zawiera dodatek czerwo-

nego pigmentu, co pozwala na łatwą 

kontrolę, czy został już dokładnie wy-

mieszany z podkładem. Protect 380 

przygotowany jest w wersji gotowej do 

natrysku tylko po zmieszaniu z utwar-

dzaczem, bez konieczności dodawania 

specjalnego rozcieńczalnika – to bardzo 

wygodne rozwiązanie dla każdego la-

kiernika. Uzyskana lepkość natryskowa 

jest na tyle niska, że można go aplikować 

standardowym pistoletem z dyszą 1,7- 

1,8mm. Znakomita rozlewność pozwala 

na uzyskanie bardzo gładkiej powierzch-

ni, co zmniejsza ilość czasu niezbędną na 

szlifowanie podkładu. Kolejne warstwy 

można nanosić co 2-4 minuty, czyli dużo 

szybciej niż w przypadku wypełniających 

podkładów akrylowych. 

Protect 380 zawiera „mixing indicator” – 

specjalny związek sprawia, że wraz z re-

akcją chemiczną podkład zmienia kolor z 

oliwkowego na beżowy. Jeśli po aplikacji 

kolor nie jest równomierny, widać smugi 

– to sygnał, że jednak mieszanie było 

niedostateczne i reakcja nie przebiega 

prawidłowo, co może skutkować błę-

dami lakierniczymi. Gdy wszystko idzie 

zgodnie z planem – Protect 380 można 

szlifować już po upływie 90 minut (w 

temperaturze 200C). I to praktycznie 

niezależnie od grubości warstwy pod-

kładu – utwardzenie powłoki jest równie 

dobre w warstwie 150, jak i 300µm. 

Ponieważ żywice poliestrowe są bar-

dziej higroskopowe niż akrylowe – Pro-

tect 380 zalecamy szlifować wyłącznie 

na sucho. Nie powinno to być żadnym 

problemem – obróbka podkładu jest 

bardzo łatwa i szybka nawet na bardzo 

dużych powierzchniach. Na pewno 

wielu lakierników będzie zaskoczonych 

wysoką wydajnością 380tki. Jest to 

efekt bardzo wysokiej zawartości części 

stałych – o ponad 60% wyższej, niż w 

typowych podkładach akrylowych. Po-

zwala to na bardzo łatwe wyrównywa-

nie dużych powierzchni oraz redukcję 

emisji szkodliwych lotnych związków 

organicznych. Kolejny pozytywny efekt 

– to niski skurcz objętościowy oraz 

małe osiadanie powłoki, niemożliwe 

do uzyskania w przypadku podkładów 

akrylowych.

Podsumowując Protect 380, to przyja-

zny w użyciu i łatwy w obróbce podkład 

poliestrowy o bardzo dużej wydajno-

ści. Więcej informacji (wraz z filmem 

instruktażowym) można znaleźć na 

novol.pl

Lakier bezbarwny ULTRA FAST DRYING 
MASTER jest produktem zaprojektowa-

nym z myślą o warsztatach lakierniczych, 

które każdego dnia borykają się z pro-

blemem szybkiego oddania właścicielowi 

naprawionego pojazdu. Zastosowanie 

surowców najnowszej generacji pozwo-

liło na osiągnięcie niezwykle krótkich 

czasów utwardzania lakieru. Pomalowa-

ny element jest gotowy do montażu w 

ciągu 50 minut od zakończenia aplikacji, 

bez konieczności wygrzewania*!

Na uwagę zasługuje fakt, że zachowa-

ne zostały wysokie walory użytkowe 

produktu: łatwość aplikacji, doskonała 

wchłanialność mgły natryskowej, bardzo 

dobra rozlewność oraz wysoka twardość 

i wysoki połysk otrzymanej powłoki. 

Nowy produkt należy do kategorii Pre-

mium, dzięki której warsztat jest w sta-

nie pracować jeszcze efektywniej. Szyb-

koschnący Lakier ULTRA FAST DRYING 
MASTER pozwala na dokonanie szybkiej 

naprawy, dzięki czemu dostarczysz na-

prawiony pojazd w tym samym dniu! Nie 

ma potrzeby dodania rozcieńczalnika, 

bardzo szybko miesza się i aplikuje! Dzię-

ki niemu Twój warsztat lakierniczy może 

zwiększyć wydajność pracy i przyciągać 

nowych klientów, oferując im szybszą 

usługę niż konkurenci.

*temperatura otoczenia 20oC, wilgotność powie-
trza nie wyższa niż 80%.

HS Master 2:1 
Ultra Fast Drying Polyurethane Acrylic Clear Coat

Nawierzchniowy lakier bezbarwny dedykowany do szybkich napraw samochodowych.
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Po właściwym przygotowaniu podłoża następuje proces dobo-

ru, przygotowania i nałożenia masy szpachlowej wypełniającej 

nierówności. Tak jak i w przypadku poprzednich czynności 

kluczowym elementem jest zachowanie procesu technologicz-

nego zarówno podczas przygotowania masy szpachlowej jak i 

jest właściwe nałożenie i utwardzenie.

PROCES NAPRAWY c.d.

II. PRZYGOTOWANIE DO NAŁOŻENIA SZPACHLÓWKI

Wstępne szlifowanie. Należy pamiętać o właściwym doborze 

gradacji (ziarnistości) papieru i jego stopniowaniu. 

Szlifowanie miejsca naprawy należy wykonać narzędziami 

odpowiedniej jakości. Ważne aby zwrócić uwagę na dokładne 

usunięcie wszystkich warstw powłoki nieprzylegających do 

elementu. Bezwzględnie trzeba usunąć wszystkie ogniska ko-

rozji. Pominięcie choćby drobnego fragmentu nieprzylegającej 

powłoki korozji spowoduje, że masa wypełniająca wraz nową 

powłoką lakierową  narażona będzie na odpadanie.

Prawidłowo przygoto-

wany panel po szlifo-

waniu maszynowym, 

miejsce przygotowane 

do szpachlowania wy-

pełniającego. W tym 

przypadku ze względu 

na rozległe uszkodze-

nie zastosowana będzie szpachla z włóknem szklanym. Jest 

to naprawa przykładowa z pominięciem blacharskiej naprawy 

panelowej. Zaleca się maksymalne wyrównania powierzchni 

elementu poprzez zastosowanie narzędzi naprawczych do 

poszycia karoserii takich jak: spotery, wyciągarki oraz tarniki, 

klepadła i młotki.

Kolejna zmiana gradacji 

papieru. Kolejna faza 

przygotowania po-

wierzchni do szpachlo-

wania.

Końcowe szlifowanie do szpachlowania po zmianie gradacji p-

120 pod szpachlę wypełniającą z włóknem szklanym.

Po procesie szlifowania konieczne jest dokładne usunięcie ku-

rzu i pyłu z panelu.

Panel przygotowany 

do szpachlowania. W 

zależności od przyję-

tej technologii można 

zaaplikować podkład 

antykorozyjny. Tak przy-

gotowany element go-

towy jest do nałożenia 

masy szpachlowej. W 

tym przypadku masy z 

włóknem szklanym.

Proces naprawy lakierniczej część 4

Szpachlowanie
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III.  SZPACHLOWANIE ZGRUBNE

Przygotowanie szpachlówki z włóknem szklanym w takiej ilości, 

aby starczyło na jedno  uzupełnienie ubytków. Należy pamiętać 

o dokładnych proporcjach dobieranych składników.

Dodawanie 

utwardzacza do 

szpachlówki (pro-

porcja wg tabeli 

producenta).

 

Dokładne miesza-

nie utwardzacza 

z masą szpachlo-

wą zawierającą 

włókno szklane 

do uzyskania 

jednolitej barwy. 

Źle wymieszana 

s z p a c h l ó w k a 

miejscowo nie doschnie, a zbyt duża ilość utwardzacza spowo-

duje odbarwienia na lakierze.

Nanoszenie masy szpachlowej powinno się przeprowadzać 

od najgłębszych ubytków, w kilku etapach, unikając jedno-

razowych grubych warstw. Warstwy powinny być równe bez 

pęcherzy powietrza.

Po utwardzaniu szpachlówki (ok. 15 min.)  zalecane jest do-

suszenie promiennikiem IR. Dobrze utwardzona powierzchnia 

lepiej się szlifuje, nie zapycha papieru, nie powoduje występo-

wania wad lakierniczych.

Przygotowanie 

kolejnej porcji 

masy szpachlo-

wej do uzupeł-

nienia ubytków.

Ubytki należy 

uzupełnić na-

kładając równe 

warstwy. Proces 

powinien być 

rozłożony na co 

najmniej dwie 

warstwy. 

Po upływie ok. 15 min. wskazane jest  dosuszenie promienni-

kiem IR.

Szpachlowanie należy wykonać starannie, tak, aby uzyskać 

równą i gładką powierzchnię wolną od ubytków oraz pęcherzy 

powietrza.

Pomimo tego, że to dopiero początek naprawy lakierniczej to 

wszystkie czynności, które są wykonywane w tej fazie mają 

wpływ na końcowy efekt. Już na etapie przygotowania po-

wierzchni oraz szpachlowania powstają przyczyny późniejszych 

ewentualnych wad powłoki lakierowej. Ważne są zarówno 

staranność podczas przygotowania powierzchni, dobór właści-

wych materiałów jak i przestrzeganie zaleceń producenta ma-

teriałów lakierniczych. Wszelkie odstępstwa mogą skutkować 

niepowodzeniem całej naprawy.. c.d.n.
Bogusław Raatz

www.raatz.pl
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Teraz szybciej otrzymasz wybrany lakier

Wybrany kolor raz proszę!
Przy pomocy dźwigni, która porusza tłok, 

lakier zostaje wtłoczony z wypełnionego 

cylindra do puszki do napełniania. Pro-

ste, ale bardzo skuteczne. Zmienić się 

może już jedynie wydajność pracy. Aby 

obsługiwać system napełniający jeszcze 

szybciej i łatwiej, udoskonaliliśmy nasze 

maszynki do napełniania sprayów - teraz 

stworzyliśmy jeszcze bardziej wytrzyma-

ły i nie wymagający konserwacji system 

do nabijania, poprzez znaczącą poprawę 

hydrauliki. Maszynka ręczna VitoMat I ( 

jedna z trzech maszyn do napełniania 

firmy ColorMatic, które również wystę-

pują pod nazwa VitoMat) nadaje się do 

napełniania od niewielkich ilości lakieru 

aż do niewielkich partii, nawet jeżeli 

potrzebujemy więcej puszek tego sa-

mego lakieru. Posiadamy bardzo szeroki 

asortyment półproduktów do nabijania, 

zarówno do lakierów na bazie wody, jak 

również i tych na bazie rozpuszczal-

ników oraz puszki z konwerterem do 

lakierów akrylowych z utwardzaczem. 

Dla osób, które pragną oszczędzić czas 

na dokładnym czyszczeniu maszynki po 

każdym nabijaniu lakierem, oferujemy 

CleanJector-jednorazowy plastikowy 

pojemnik, do którego wlewamy lakier 

(zamiast bezpośrednio do metalowa-

ego cylindra), a następnie pojemnik 

umieszczamy w cylindrze i wtłaczamy 

do puszki. Po tym zabiegu CleanJec-

tor po prostu wyrzucamy a maszynka 

jest gotowa do dalszej pracy- szybko i 

zdecydowanie wydajniej! Chodzi o to, 

aby udało się uzyskać profesjonalną 

naprawę niewielkich uszkodzeń przy 

pomocy lakieru w sprayu- nie ważne 

czy to samochód osobowy, ciężarówka, 

motor czy nawet łódź- najważniejsze to 

dopasować odpowiedni lakier i umieścić 

go w sprayu. Idealnie do tego nadaje się 

maszynka VitoMat I- prosta w obsłudze, 

niezależna od źródeł prądu i niewyma-

gająca konserwacji i czyszczenia. Za 

maszynką VitoMat I przemawia więcej 

niż jeden argument. Już od wielu lat 

maszynki firmy ColorMatic są sprzeda-

wane na europejskim rynku i niezmien-

nie charakteryzują się wytrzymałością i 

solidnym wykonaniem oraz są regularnie 

udoskonalane aby jeszcze lepiej spełniać 

najwyższe oczekiwania Klientów

TAK TO DZIAŁA:

Zdjąć dyszę i umieścić cylinder. Wcześniej przygotowany lakier umieścić 
w cylindrze (lub w pojemniku CleanJec-
tor a następnie w cylindrze).

Puszkę z cylindrem umieścić w maszy-
nie aż uzyskamy opór.

Zamknąć drzwiczki. Blokadę przekręcić do góry. Poruszać dźwignię równomiernie w 
górę i w dół.

Napełnianie jest zakończone gdy po 
lewej stronie pojawi się czerwony znak. 
Nie należy pompować dalej!

Zwolnić blokadę. Otworzyć maszynę, wyjąć puszkę z 
cylindrem i nałożyć dyszę. Gotowe!
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Axalta Coating Systems, wiodący globalny dostawca lakierów 

ciekłych i proszkowych, autorytet w dziedzinie kolorystyki 

dotyczącej pojazdów samochodowych i informacji o trendach 

kolorystycznych, po raz kolejny opublikowała Global Automo-

tive 2014 Color Popularity Report (Światowy Raport Popu-

larności Kolorów Pojazdów Samochodowych za rok 2014). 

Raport ten, który od 1953 roku regularnie śledzi i informuje 

corocznie o regionalnych preferencjach kolorystycznych do-

tyczących samochodów, jest najobszerniejszy w całej branży 

motoryzacyjnej. Tegoroczny raport przedstawia Color Matrix 

– estymację Axalta popularności kolorystycznej samochodów 

stosowaną w procesie przygotowywania przyszłej produkcji 

pojazdów. 

“Nasze dane z Raportu Popularności Kolorów nie tylko po-

kazują, jakie kolory są preferowane przez konsumentów, ale 

– co najważniejsze, umożliwiają nam przewidywanie przyszłych 

trendów w tym zakresie. Co roku projektanci pracujący dla na-

szych klientów – producentów samochodów czerpią informa-

cje z naszych zaawansowanych prognoz przy podejmowaniu 

ważnych decyzji związanych z wyborem kolorów do nowych 

pojazdów w produkcji z wyprzedzeniem dwóch do czterech 

lat” - mówi David Fischer, Vice Prezydnet Marketingu w zakre-

sie globalnej działalności Axalta związanej w rynkiem OEM.

Tegoroczne prognozy , które obejmują perspektywę kilku lat 

w przód, biorą pod uwagę szereg typów kolorystycznych, 

które najprawdopodobniej wywierać będą wpływ na globalny 

rynek motoryzacyjny. Nadchodzące trendy kładą nacisk na 

cztery grupy kolorów: odcienie pastelowe, kolory ostre, wersje 

przytłumione, jak również ciemne odcienie. Matryca kolorów 

obejmuje odcienie metaliczne drobno- lub gruboziarniste, ko-

lory jednorodne, lakiery barwione, lakiery 3-warstowowe oraz 

odmiany perłowe. Zaawansowane technologie kolorystyczne 

opracowane przez globalne zespoły badawczo- rozwojowe 

Axalta dalej poszerzają paletę kombinacji stylów kolorystycz-

nych.

“Nasi globalni specjaliści ds. kolorów tworzą receptury kolejnej 

generacji, aby spełniać wymagania stale zmieniającego się ryn-

ku” -mówi Nancy Lockhart, Axalta Color Marketing Manager. 

“Naszym głównym zamierzeniem jest kontynuowanie współ-

pracy z klientami w celu dostarczania najlepszych lakierów, 

wiążąc nasze przewidywania dotyczące przyszłych trendów z 

wiedzą producentów w zakresie ich klientów i rynków. Celem, 

do którego ciągle dążymy, jest uzyskanie ciągle ewoluującej 

palety kolorystycznej dla projektantów z rynku motoryzacyj-

nego.”

Najważniejsze punkty Światowego Raportu Popularności Kolo-

rów Pojazdów Samochodowych za rok 2014

Światowe dane kolorystyczne wykazują, że już czwarty rok 

z rzędu przy udziale 29-procentowym biel pozostaje naj-

popularniejszym odcieniem na pojazdach samochodowych, 

podczas gdy kolory takie jak czerwień, błękit i żółty zaczynają 

Coroczny najbardziej obszerny tego rodzaju 
raport w branży motoryzacyjnej od 62 lat

Axalta opublikowała Globalny Raport Popularności Kolorów Pojazdów Samochodowych za rok 2014 
i trendy na przyszłość
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powoli powracać, odnotowując wzrost o 1 procent,. Czerń, z 

udziałem 19 procent, nadal utrzymuje silną pozycję na rynku, 

lecz odnotowała spadek o jeden procent w porównaniu do 

zeszłego roku.

Ameryka Północna
 Biel zajmuje pierwsze miejsce osiągając 25 procent 

 Czerwień, bardziej popularna w Ameryce Północnej, niż w 

innych regionach, osiągnęła 3-procentowy wzrost popular-

ności 

 Popularność bieli, srebra i czerni spadła o jeden procent w 

bieżącym roku 

 Lakiery perłowe są najpopularniejsze w Stanach Zjedno-

czonych 

 Jednorodna biel jest preferowana w Meksyku 

Ameryka Południowa
 Silna preferencja dla bieli osiągającej 27 procent wszyst-

kich pojazdów, oraz srebrnego, 25 procent, dowodzi, że 

jasne kolory nadal pozostają najbardziej popularne 

 Czerń zajmuje trzecie miejsce w rankingu popularności 

osiągając 12 procent

 W bieżącym roku czerwień odnotowała wzrost o jeden 

procent osiągając poziom 11 procent, dowodząc wzrostu 

preferencji dla zdecydowanych kolorów 

Europa
 W Europie odnotowano największą liczbę pojazdów niebie-

skich na drogach, przy czym największe preferencje są dla 

odcieni jasnych i średnich 

 Znaczna zwyżka liczby pojazdów w kolorze niebie-

skim została odnotowana w kategoriach pojazdów 

kompaktowych/sportowych oraz w segmencie MPV

 Spadła popularność koloru srebrnego 

 Biel odnotowala spadek o 2 procent

 Zieleń nie przyciąga zainteresowania kupujących, a jej po-

pularność jest jedynie jednoprocentowa 

Azja
 Bardzo widoczna jest zdecydowana preferencja dla bieli, 

która osiąga 30 procent, przy najczęstszym jej stosowaniu  

w Korei Południowej – 34 procent 

 Popularność czerni nieco się zmniejszyła, lecz nadal pozo-

staje na drugim miejscu osiągając 19 procent

 Czerń jest najbardziej popularnym kolorem dla pojazdów 

luksusowych w Chinach, osiągając poziom 24 procent

 Niebieski jest bardziej popularny w Japonii, niż w innych 

krajach w Azji 

Dzięki tak kompleksowemu raportowi kolorystycznemu, trzy 

globalne marki renowacyjne Axalty -  Cromax®, Spies Hecker 

i Standox oferują swoim klientom niezwykle szybki dostęp do 

nowych receptur kolorystycznych. Dzięki wpółpracy Axalty z 

producentami samochodów, warsztaty mogą dokonać napra-

wy nawet najnowszego koloru.

Adrien Schrobiltgen, Vice-Prezydent Axalta Refinish Systems 

w Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce mówi: „Nasze trzy glo-

balne marki renowacyjne mogą czerpać korzyści z trendów 

kolorystycznych dla rynku OEM. Z kolei nasze warsztaty jak i 

właściciele pojazdów, mogą czerpać korzyści z naszych zespo-

łów badawczo-rozwojowych, które pomagają szybko wprowa-

dzać nowe receptury kolorów na rynek. 

Skupianie się nie tylko na teraźniejszości, ale także przewidy-

wanie trendów w przyszłości, podkreśla pozycję Axalty jako 

innowatora na rynku.”

Więcej informacji dotyczących danych o popular-

ności kolorów za rok 2014 oraz informacji o kate-

goriach trendów Color Matrix znaleźć można pod 

adresem http://www.axaltacs.com/corporate/

en_US/industries/transportation-coatings/

transportation-coatings-for- l ight-vehicles/

color.html

NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY NA ŚWIECIE

Axalta jest wiodącą świato-
wą firmą koncentrującą się 
wyłącznie na materiałach 
lakierniczych, która oferuje 
swoim klientom innowacyjne, 
kolorowe, piękne i niezawod-
ne rozwiązania. Nasze lakiery 
skierowane są do producentów 

samochodów, warsztatów renowacyjnych zajmujących się 
naprawą samochodów osobowych i dostawczych, dostawców 
silników elektrycznych i rurociągów oraz branży budowlanej i 
projektowane są z myślą o zapobieganiu korozji, zwiększaniu 
wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. 
Bazując na ponad 145 latach doświadczeń w branży lakierni-
czej, 12 000 pracowników firmy Axalta stale poszukuje sposo-
bów, by jeszcze lepiej służyć ponad 120 000 klientom w 130 
krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i techniki 
ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie internetowej 
axaltacoatingsystems.com i Twitterze @axalta.  
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Rodzaje systemów mieszalnikowych
W drugiej części naszego cyklu zajmie-

my się omówieniem rodzajów systemów 

mieszalnikowych dostępnych na rynku. 

Każda emalia – jednowarstwowy akryl 

czy baza metaliczna – składa się z po-

dobnych komponentów. Zawsze musimy 

mieć pigment, spoiwo (żywicę), rozcień-

czalniki oraz specjalne dodatki – środki 

rozlewcze, odpowietrzające, stabilizato-

ry UV, dyspergatory itp. Jeśli wszystkie 

te komponenty zawarte są w każdej 

puszce lakieru – uzyskujemy tzw. system 

intermix. Każda puszka zawiera gotową 

emalię, do której wystarczy dodać roz-

cieńczalnik oraz utwardzacz (w układach 

dwukomponentowych) – i można tym 

lakierować. Powstaje powłoka o pełnych 

właściwościach (adhezja, odporność 

itd.) – w kolorze jednego, czystego 

pigmentu. Wszystkie niezbędne kolory 

i odcienie tworzymy mieszając ze sobą 

te komponenty. Największą 

zaletą takiego systemu jest 

prostota rozwiązania – pra-

wie nie ma tu możliwości 

pomyłki. Poza tym – koncen-

tracja pigmentów jest dość 

niska, co ułatwia przygoto-

wanie małych ilości emalii. 

Natomiast jedną z głównych 

wad takiego rozwiązania jest 

kompletny brak elastycz-

ności – w raz stworzonym 

systemie bardzo trudno jest 

cokolwiek zmienić czy poprawić. Zazwy-

czaj takie mieszalniki funkcjonują wiele 

lat na rynku i gdy się zestarzeją – są w 

pełni zastępowane nowocześniejszym 

rozwiązaniem.

Druga możliwość to oddzielenie od 

siebie pigmentów oraz spoiwa. W ta-

kich układach pigmenty są zazwyczaj 

przygotowane na bazie uni-

wersalnych dyspegatorów, 

a żywice dostarczane są 

osobno. Tutaj gotowy kolor 

powstaje poprzez zmieszanie 

ze sobą różnych pigmentów 

według receptury, ale lakier 

jest gotowy dopiero po 

dodaniu jeszcze odpowied-

niego spoiwa. Największą 

zaleta takiego rozwiązania 

jest bardzo duża elastycz-

ność. Dzięki użyciu różnych 

żywic, na bazie tylko jednego kompletu 

pigmentów, można uzyskiwać zupełnie 

różne lakiery i właściwości powłoki. 

Często dzięki zmianie tylko 1 elementu 

systemu (żywicy) można stworzyć nowy 

produkt o lepszych parame-

trach użytkowych. Drugą 

zaletą takiego systemu jest ła-

twiejsza gospodarka magazy-

nowa. Pigmenty są tutaj dużo 

bardziej skoncentrowane, 

więc można mieć ich mniejsze 

zapasy, i do tego tylko dużą 

ilość spoiwa. Pochodną tego 

jest też niestety największa 

wada – trudności z przygotowaniem 

małych ilości lakieru. Często jedna kropla 

skoncentrowanego pigmentu to już za 

dużo, szczególnie w kolorach białych 

wielokrotnie system komputerowy 

podpowiada, że odpowiednią dokład-

ność naważenie uzyskamy 

np. dopiero powyżej 1 litra 

emalii.

Pierwszy z omówionych 

systemów to przede 

wszystkim mieszalniki 

emalii do powypadkowej 

renowacji samochodów 

osobowych. W NOVOLu – to 

system Spectral 2K – czyli 

jednowarstwowa, dwukom-

ponentowa emalia akrylowa. 

Kilkanaście pigmentów, tysiące receptur, 

bardzo łatwa aplikacja i znakomite 

krycie – mimo prawie 10 lat na rynku, 

system wciąż funkcjonuje w setkach 

lakierni w Polsce i za granicą. Pierwsza 

duża zmiana w Spectral 2K będzie miała 

miejsce dopiero na początku przyszłego 

roku – trzy pigmenty na bazie chromu i 

ołowiu zostaną zastąpione bardziej eko-

logicznymi odpowiednikami. 

To efekt unijnej dyrektywy, 

wprowadzającej całkowity 

zakaz stosowania pigmentów 

na bazie metali ciężkich. 

Druga wersja – to w NOVOLu 

systemy bazowe: Spec-

tral Base i Spectral Wave. 

Pierwszy z nich – rozcień-

czalnikowy – dzięki takiemu 

rozwiązaniu oferuje lakiery 

w dwóch jakościach. System 

Base 1000, to mniejsza koncentracja 

pigmentów, nieco gorszej jakości żywi-

ca – ale też dużo niższa cena lakieru, 

co ma duże znaczenie na niektórych, 

uboższych rynkach, np. w Azji Środko-

wej. Droższy Base 2000 – to 

znakomite krycie również w 

trudnych, perłowych kolorach, 

niższy VOC oraz łatwa aplikacja 

bez ryzyka chmurzenia bazy. 

System żywiczny pozwolił 

nam również na wprowadze-

nie niedawno nowego spoiwa 

– SB-2300, przeznaczonego 

wyłącznie do coraz bardziej 

popularnych kolorów trójwarstwowych. 

Żywica ta zapewnia lepsze schnięcie i 

ułożenie pigmentów perłowych i xirallic, 

nawet przy ich niskim stężeniu stosowa-

nym w niektórych odcieniach.

Również wodorozcieńczalny Spectral 

Wave to system żywiczny. Tu co prawda 

nie ma różnych jakości emalii bazowej, 

natomiast bardzo wysoka koncentracja 

pigmentów w pastach pozwoliła uzyskać 

znakomitą stabilność. Dzięki temu nie 

jest już potrzebna wielka rama mie-

szalnikowa i przekładanie mieszadeł z 

puszki do puszki. Wystarczy kilka razy 

energicznie wstrząsnąć jednorazową 

butelką i można dozować pigment. 

A żeby rozwiązać problem trudnego 

przygotowywania kolorów białych 

– w systemie istnieje kilka pigmentów 

o dziesięciokrotnie obniżonym stężeniu, 

co eliminuje konieczność dzielenia kropli 

na pół albo nawet więcej części.

Na zaletach systemu żywicznego naj-

bardziej skorzystał mieszalnik NOVOL 

Industrial Coating Systems. Tutaj na 

bazie kilkunastu uniwersalnych past pig-

mentowych, dzięki bardzo różnorodnym 

spoiwom, można uzyskać kilkanaście 

różnych produktów. Od najwyższej ja-

kości emalii akrylowych UHS, przez dwu-

komponentowy poliuretan, tanie jedno-

komponentowe alkidy, jak i gruntoemalie 

1K i 2K. Do tego kilka stopni połysku – i 

mając do dyspozycji zaledwie kilkanaście 

puszek – możemy przygotować dziesiąt-

ki tysięcy kombinacji kolorów i różnej 

jakości wyrobów!

Łukasz Kelar
Dyrektor Działu Szkoleń NOVOL
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Za nami kolejny rok od 

wprowadzenia przez firmę 

TROTON systemu polerskiego 

Brayt. Możemy poszczycić 

się coraz większym zainte-

resowaniem i przychylnymi 

opiniami ze strony naszych 

Klientów. Cieszymy się, że 

proponowane przez nas pro-

dukty cieszą się Państwa za-

ufaniem i są pozytywnie ko-

mentowane na rynku. To daje 

nam dodatkową motywację i 

zaangażowanie do dalszego 

rozwoju i unowocześniania 

naszego systemu w oparciu 

o  doświadczenia nasze  oraz 

sugestie naszych Klientów.

Jednym z ostatnich owoców 

tej współpracy jest nowa 

pasta polerska o nazwie T1 
STRONG.  Powstała ona w 

wyniku sugestii Klientów, któ-

rzy nie mieli przekonania do 

pracy z głowicami wykonany-

mi z wełny, na których zdecy-

dowanie najlepiej spisuje się 

podstawowa pasta T1. 

Produkt T1 STRONG jest 

przeznaczony do pracy z gło-

wicami wykonanymi z gąbki i 

nie ma znaczenia, jaki jest jej 

rodzaj (otwarte czy zamknię-

te pory). Oczywiście najlep-

sze rezultaty uzyskamy na 

gąbkach z porami otwartymi, 

ale nie jest to obligatoryjny 

wybór. 

Praca z nową pastą jest bar-

dzo łatwa i nawet latem przy 

wysokich temperaturach 

zachowuje swoje właściwo-

ści nie przesuszając się. Jest 

wydajna, co w dzisiejszych 

czasach jest bardzo ważne. 

Na ekonomię wykonywanej 

naprawy musimy zwracać 

szczególną uwagę, ponieważ 

minimalizacja kosztów na-

prawy bez utraty jej jakości 

prowadzi do sukcesu. 

Z pastą pracujemy na sucho, 

zapewnia to nam czystość w 

miejscu jej wykonywania. 

Wiąże się to jednoznacznie 

z mniejszym nakładem prac 

dotyczących czyszczenia 

samego polerowanego po-

jazdu.  

System polerski Brayt jest 

bezpieczny i dostosowany 

do potrzeb nowoczesnego 

lakiernictwa. Skierowany jest 

do profesjonalistów, ale oso-

by z poza branży wykazujące 

się zacięciem polerskim będą 

miały wiele przyjemności z 

pracy i efektów, które uzy-

skają.

Zapraszam do zapoznania 

się z pełną ofertą produk-

tów polerskich BRAYT u 

przedstawicieli handlowych 

i na stronie internetowej 

www.troton.com.pl

Andrzej Mućko
Technolog Past Polerskich

System polerski

PORADNIK LAKIERNIKA
SAMOCHODOWEGO
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

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 

Obowiązkowa pozycja w bibliotece Lakiernika
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Za nami kolejny rok współpracy. Był to 

niewątpliwie rok ciężki, ale na pewno 

bogaty w wiele nowych doświadczeń 

zawodowych. Po raz kolejny obdarzy-

liście Państwo produkty firmy TROTON 

dużym zaufaniem i za to chcielibyśmy 

serdecznie podziękować.

Ja  z kolei chciałabym jak co roku pod-

sumować współpracę z Państwem pod 

kątem oferty towarów handlowych. 

Tu muszę na wstępie przyznać, że był 

to na pewno rok owocny jeżeli chodzi 

o poszerzanie naszej oferty. We współ-

pracy z Państwem wprowadziliśmy kilka 

nowych i ciekawych produktów, które 

na pewno ułatwią prace w niejednym 

warsztacie lakierniczym. 

Oferta linii MASTER została poszerzona 

o JEDNORAZOWE RĘKAWICE NITRYLO-

WE KOLOR CZARNY wzmocnione na 

działanie rozpuszczalników oraz pro-

dukty na bazie MS POLIMERÓW – inno-

wacyjne rozwiązanie w linii produktów 

do klejenia i uszczelniania – NATRYSKO-

WA MASKA KLEJĄCO - USZCZELNIAJĄCA 

kartusz 290 ml kolor szary oraz MASA 

KLEJĄCO - USZCZELNIAJĄCA kartusz 

290 ml kolor czarny.

Z kolei w linii addsTROTON pojawiły się 

między innymi takie produkty jak RUST 

FILLER – podkład i odrdzewiacz w jed-

nym, który obecny był do tej pory w 

pojemności 100 ml i 250 ml ( butelka 

PCV + pędzelek w zakrętce), a obecnie 

poszerzony o właściwości epoksydów 

dostępny w formie produktów aerozo-

lowych o pojemności 150 ml i 400 ml. 

Również i w linii addsTROTON pojawił się 

krążek do usuwania kleju z adapterem. 

Produkt cechuje się wysoką jakością 

wykonania i konkurencyjną ceną ryn-

kową.

Na tym nie kończymy – z nowym rokiem 

zapraszam Państwa do zapoznania się 

z ofertą akcesorii polerskich dedyko-

wanych do linii produktów BRAYT. Tu 

nie wątpliwie na uwagę zasługuje kilka 

ciekawych i innowacyjnych rozwiązań, 

które w znacznym stopniu ułatwią 

prace polerskie. Tak jak wspomniałam 

pełna gama nowości zostanie zaprezen-

towana Państwu już w styczniu 2015 

roku. Zapraszam do śledzenia stron 

internetowych www.troton.com.pl , 

www.facebook.com/Lakiernik oraz do 

kontaktu z naszymi przedstawicielami 

handlowymi.

Na zakończenie chciałabym w 

imieniu swoim i Działu Towarów 

Handlowych złożyć Państwu naj-

serdeczniejsze życzenia świątecz-

ne i noworoczne. Aby nadchodzą-

cy rok był dla Państwa i Waszych 

rodzin przede wszystkim spokojny 

i rodzinny, a na polu zawodowym 

samych sukcesów i zadowolenia, 

również ze współpracy z Firmą 

Troton.

Karolina Kmieć
Dział Zakupu 

i Sprzedaży TH

Szanowni Państwo,
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Trend ten zaczął jednak ulegać zmianom. Obserwuje się za-

równo wzrost ilości urządzeń na rynku, jak też faktycznego ich 

wykorzystywania w procesie zarządzania kolorem. Coraz więk-

szym zainteresowaniem cieszą się również techniczne szkole-

nia kolorystyczne poświęcone pracy ze spektrofotometrem, 

np. ColorDialog spectro organizowane przez markę Spies 

Hecker, w czasie którego Mariusz Safarzyński, Koordynator 

techniczny marki omawia między innymi: podstawy koloryme-

trii, zasady działania urządzenia, optymalny wybór propozycji 

koloru, czy serwis i kalibrację urządzenia.

Marka Spies Hecker swój pierwszy, przełomowy spektrofoto-

metr ColorDialog wprowadziła na rynek ponad dekadę temu. 

Wówczas był on pokazywany lakiernikom oraz wykorzystywa-

ny w Polsce jedynie w Centrum Szkoleniowym marki Spies 

Hecker. Z biegiem lat korzyści z urządzenia czerpało coraz wię-

cej rodzimych lakierni, stając się z roku na rok częścią podsta-

wowego wyposażenia większej liczby profesjonalnych lakierni. 

Prognozuje się, że ich liczba będzie rosnąć. Opracowywane i 

wprowadzane na rynek będą również spektrofotometry no-

wej generacji, o jeszcze lepszych funkcjonalnościach, np. ofe-

rowany przez markę Spies Hecker ColorDialog Delta-Scan uzu-

pełniony o kolorowy, dotykowy wyświetlacz, czy nowy układ 

optyczny zapewniający jeszcze szybsze odtwarzanie koloru. 

Wskazówki dotyczące użycia spektrofotometru ColorDialog
1. Należy oczyścić powierzchnię karoserii przy użyciu zmywa-

cza Permaloid® Silicone Remover 7010 oraz przeszlifować 

obszar, z którego będzie dokonywany pomiar.

2. Zarysowania oraz brud mogą wpłynąć na wyniki pomiaru, 

dlatego najlepiej jest pobrać pomiar z nieuszkodzonej, czy-

stej powierzchni.

3. Powierzchnia pomiaru winna być równa i znajdować się w 

pobliżu miejsca uszkodzenia.

4. Pomiaru nie przeprowadza się na krawędziach.

5. Należy wykonać trzy pomiary za każdym razem zmieniając 

kąt przyłożenia urządzenia do powłoki lakieru.

6. Pomiar trzeba wykonać w określonych warunkach, tj. w 

temperaturze nie niższej niż 15°C i nie wyższej niż 40°C. 

Zalecane jest niewystawianie powierzchni na działanie moc-

nego światła słonecznego przed dokonaniem pomiaru.

7. W czasie pomiaru, spektrofotometru ColorDialog nie wol-

no podłączać do przewodu.

8. Dobrze jest wykonać kilka pomiarów koloru przed pod-

łączeniem urządzenia do oprogramowania CRplus w celu 

wyszukania właściwej receptury.

Więcej o spektrofotometrze ColorDialog oraz ColorDialog 

Delta-Scan, jak również odbywających się w najbliższym czasie 

kursów szkoleniowych znaleźć można na stronie internetowej 

www.spieshecker.pl.

Spies Hecker – po prostu bliżej

Spektrofotometr uchodzi za narzędzie kolorystyczne, które jest wciąż dostępne jedynie dla wąskiego 
grona lakierników. Stosunkowo kosztowny w zakupie, nieumiejętność skutecznego posługiwania się 
nim, czy przyzwyczajenie do tradycyjnych metod doboru koloru to tylko wybrane czynniki skutkujące 
jeszcze dość niskim wskaźnikiem popularności spektrofotometrów w polskich lakierniach. 

Spektrofotometr ColorDialog w praktyce

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

zamówienia:  
lakiernik.com.pl,  lakiernik@lakiernik.com.pl,  

tel. +48 94 35 126 22 

Obowiązkowa pozycja w bibliotece Lakiernika
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str.25Samochody zaparkowane przez cały 

rok na odkrytym parkingu to nie jest 

rzadki widok. Właściciele liczą przy tym 

na to że wygląd lakieru ich samochodów 

będzie identyczny jak tych garażowa-

nych w ogrzewanych pomieszczeniach. 

Producenci lakierów starają się wytwo-

rzyć produkt, który będzie się opierał 

zmiennym warunkom pogodowym, 

promieniowaniu słonecznemu, zmianie 

temperatury i ciśnienia, opadom desz-

czu czy śniegu. Sami musimy przyznać, 

że zadanie nie jest proste. Taka ochrona 

jest możliwa dzięki zastosowaniu po-

włok wielowarstwowych.

Lakiery samochodowe są systemami 

wielowarstwowymi, w których każda 

warstwa ma określoną funkcję. Pierwsza 

odpowiedzialna jest za dobrą przyczep-

ność (to tak tzw. warstwa konwersyjna). 

Następnie mamy podkłady wypełniające 

(np. szpachlówki) które zwiększają od-

porność na odkształcenia mechaniczne 

i pełnią rolę wyrównującą W branży 

renowacyjnej dobrej jakości podkłady 

posiadają również składniki antykorozyj-

ne (przykładowo CP 365 marki Profix). 

Te dwie warstwy które są niewidoczne 

dla użytkownika pojazdów pełnią bar-

dzo ważną funkcję antykorozyjną, która 

odpowiada za długowieczność naszej 

karoserii. 

Lakier nawierzchniowy stanowi końco-

wy efekt odpowiedzialny za ochronę i 

wygląd estetyczny pojazdu. Powłoka 

wierzchnia w lakiernictwie renowacyj-

nym może zawierać do kilku warstw. 

Mogą to być np. lakiery bazowe, lakiery 

z efektami optycznymi tzw. kameleony 

itp. Na koniec mamy powierzchnię bez-

barwną, także matową odpowiedzialną 

za połysk lub jego brak, gładkość a także 

odporność na zarysowanie. Należy pa-

miętać, że wszystkie warstwy zależą od 

siebie, przez co wspólnie wpływają na 

właściwości i trwałość całego zabezpie-

czenia powłokowego.

Ochronę przed starzeniem gwarantuje 

nie tylko rodzaj powłoki i ilość warstw 

wchodzących w system powłokowy, ale 

również stan i przygotowanie podłoża 

przed aplikacją farby oraz sposób jej 

nanoszenia, suszenia i utwardzania. 

By zabezpieczyć powłokę przed pro-

mieniowaniem słonecznym (szczególnie 

falami ultrafioletowymi) do lakierów sa-

mochodowych dodajemy organicznych 

i nieorganicznych nanoabsorberów UV. 

Możemy w dużym uproszczeniu powie-

dzieć, że to rodzaj kremu na opalanie 

dla naszego samochodu. Takie dodatki 

wydłużają nam żywotność lakieru 

zachowując przy tym jego wygląd na 

wiele lat.

Za odporność lakieru na zarysowania 

odpowiedzialne są dodatki w postaci 

nanokrzemionki. To rozwój nanotech-

nologii pozwala nam na tworzenie 

odpornych na zarysowania powłok po-

przez ingerencję we wzmocnienie wią-

zań międzycząsteczkowych. Na przykła-

dzie takich środków możemy zauważyć 

w jakim kierunku zmierza projektowanie 

i wytwarzanie lakierów w przyszłości.

Wiemy, że pod wpływem długotrwałego 

oddziaływania agresywnych czynników 

atmosferycznych powłoka lakierowa 

ulega starzeniu, co może prowadzić 

do powstawania defektów takich jak: 

utrata połysku, zmiana barwy, spękanie, 

łuszczenie, pęcherzenie i kredowanie. 

Uszkodzenia te zmniejszają właściwości 

ochronne i walory estetyczne powłok 

lakierowych. Proces starzenia z natury 

rozłożony jest na wiele lat. Producenci 

lakierów którzy co roku wprowadzają 

coraz to nowe produkty nie mają tyle 

czasu aby sprawdzić jak ich lakiery będą 

reagować w ciągu lat.

Jak to rozwiązują?
Ze względu na długotrwałość procesu 

starzenia w warunkach naturalnych 

stosuje się laboratoryjne metody przy-

spieszonego starzenia powłok lakiero-

wych stanowiące symulację warunków 

atmosferycznych. Intensyfikacja tych 

warunków umożliwia szybszą ocenę 

trwałości badanej powłoki, ponieważ 

skraca czas trwania procesu badawcze-

go. Proces przyspieszonego starzenia 

może być prowadzony poprzez dzia-

łanie jednego czynnika starzeniowego 

(temperatura, wilgotność lub natężenie 

promieniowania), kilku czynników sta-

rzeniowych działających jednocześnie 

bądź też poprzez ich cykliczną zmianę. 

Do przeprowadzenia tych testów wyko-

rzystuje się takie urządzenia jak: komory 

klimatyczne, komory szoków termicz-

nych, komory solne, komory UV.

Mam nadzieję, że ten krótki opis pomoże 

uświadomić użytkownikowi samocho-

du, że wygląd lakieru jego samochodu 

to wynik wieloletniego doświadczenia, 

ciągłych badań i poszukiwań nowych 

rozwiązań przez producentów lakierów.

Beata Żabicka
Laboratorium badawczo-rozwojowe 

firmy Multichem Sp. z o.o.

Wiecznie „młoda” powłoka samochodu

Marzymy by nasze samochody służyły nam przez wiele lat, zachowując przy tym swój pierwotny 
wygląd. Mówiąc o wyglądzie najczęściej mamy na myśli lakier. Wyrazistość koloru, głębia, połysk ule-
ga naturalnemu starzeniu i w trakcie lat może ulec zmianie. Jak wygląda taki proces i co może go 
przyśpieszyć postaram się wyjaśnić poniżej.
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Dziewiąte Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń 

Komunikacyjnych odbyło się 3 grudnia. 

Zaczęło się mocno: Na razie konsument 

jest waszym klientem, ale pod rządami 

nowej ustawy będzie waszym szefem. A 

potem poleciało. O felernych częściach 

zamiennych, o fatalnym stanie technicz-

nym pojazdów jeżdżących po drogach, o 

odpowiedzialności za naprawione auto, o 

samochodach zastępczych, o organizacji 

pracy w warsztacie, o wycenach napraw, 

o rozliczeniach bezgotówkowych, o kon-

strukcji współczesnych samochodów... 

Perspektywa ośmiu godzin siedzenia i 

słuchania wydawała się szczytem nudy, 

ale sprawy, o których była mowa sprawiły, 

że było warto. Jak było? Opowiem.

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH I PRAKTYKI 
UBEZPIECZYCIELI

Forum rozpoczęło wystąpienie Pawła 

Wawszczaka i Bartłomieja Chmielowca z 

Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Przed-

stawili oni działania BRU i rozstrzygnięcia 

Sądu Najwyższego związane ze sporami 

odnośnie potrąceń amortyzacyjnych, 

rozliczania w kosztach naprawy części 

nieoryginalnych i alternatywnych oraz 

obniżania odszkodowania o potrącenia 

amortyzacyjne. Od lat też problemem 

jest rozliczanie samochodu zastępczego. 

Jednoznaczne orzeczenia SN wyznaczają 

sposób w jaki sądy powszechne powinny 

oceniać tego rodzaju spory. 

Z uchwał Sądu Najwyższego wynika obo-

wiązkowe pokrycie przez ubezpieczyciela 

kosztów obejmujących użycie nowych 

części i materiałów służących doprowa-

dzenia pojazdu do stanu sprzed zdarze-

nia. Jeśli ubezpieczyciel wykaże, iż na-

prawa doprowadziła do wzrostu wartości 

pojazdu, to może o ten wzrost obniżyć 

odszkodowanie. Naprawa nie musi być 

wykonana, aby nastąpiła wypłata kosztów 

naprawy określonych w kosztorysie. Na-

prawa powinna być wykonana w sposób 

racjonalny z użyciem najmniejszych sił 

i środków. Stosowanie części nieorygi-

nalnych jest dopuszczalny jedynie, jeśli 

ich jakość nie ustępuje oryginalnym i ich 

stosowanie nie pogarsza sytuacji poszko-

dowanego.

Koszty samochodu zastępczego budzi 

od lat szereg kontrowersji. Ubezpieczy-

ciele starają się ograniczać wydatki, z 

kolei poszkodowani chcą uniknąć strat 

związanych z naprawą ich samochodu. 

Ubezpieczyciele  starają się ograniczać 

czasu wynajmu, odmawiają zapłaty, gdy 

poszkodowany mógł korzystać z komu-

nikacji publicznej,  pomniejszają wypłaty 

za wynajem o zaoszczędzone koszty 

eksploatacji własnego auta, wciąż rodzą 

się spory o wysokość stawek najmu... i 

tak dalej, i tak dalej. Z kolei poszkodowani 

domagają się pokrycia kosztów dowolnie 

wybranej wypożyczalni, przez cały czas 

od powstania szkody do chwili odbioru 

naprawionego pojazdu, przy szkodzie cał-

kowitej – rekompensaty kosztów wynaj-

my do chwili zakupu innego pojazdu, nie-

kiedy wypłaty równowartości najmu bez 

rzeczywistego korzystania z samochodu 

zastępczego. W większości przypadków 

sądy powszechne rozstrzygały spory na 

korzyść klientów, jednak niedopuszczalne 

jest nadmierne i większe niż rzeczywi-

ste straty świadczenie ubezpieczyciela. 

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych w 

praktyce likwidacji szkód powszechne są 

praktyki ubezpieczycieli sprzeczne z art. 

361 Kodeksu Cywilnego oraz uchwałą 

Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 i  

innymi orzeczeniami tego sądu.

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODO-
WEGO – O CZĘŚCIACH ZAMIENNYCH I 

BEZPIECZEŃSTWIE
Wartość naprawy jest bardzo często dyk-

towana przez ubezpieczyciela. Poszukując 

obniżenia wydatków wymusza tak zwaną 

„optymalizację” kalkulacji kosztów napra-

wy polegającą na przyjęciu cen części 

zmiennych najtańszych na rynku, czyli za-

mienników (części alternatywnych). Insty-

tut Transportu Samochodowego zajął się 

sprawdzeniem jakości części zamiennych 

montowanych w naprawianych samocho-

dach. W ramach projektu badawczego 

oceniano jakość części, podzespołów i 

płynów eksploatacyjnych znajdujących się 

w różnych sieciach sprzedaży w Polsce. 

Dziewiąte Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych
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Zakupione części poddawano badaniom 

na zgodność z wymaganiami, jakie powin-

ny spełniać zgodnie z obowiązującym do 

2004 roku certyfikatem bezpieczeństwa 

„B”. Wyniki okazały się fatalne. Jakość 50 

do 70% sprawdzonych części i płynów (m. 

in. hamulcowych) stanowi bezpośrednie 

zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika. 

Stosowanie najtańszych komponentów, 

upraszczanie procesów technologicz-

nych, pomijanie kontroli jakości pozwala 

produkować i sprzedawać taniej. Skutki są 

nie tylko niebezpieczne, ale też kosztow-

ne. Liczba wypadków, których przyczyną 

był stan techniczny samochodu w Polsce 

jest nieznana. Badania światowe mówią 

o 2% wszystkich zdarzeń, na krajowych 

drogach kontrole wykazują bardzo dużo 

samochodów nieprawnych. ITD w roku 

2012 z tego powodu zatrzymało dowody 

rejestracyjne 8% kontrolowanych pojaz-

dów. Ile wypadków wydarzyło się na sku-

tek niesprawności układów zawieszenia 

czy kierowniczych, hamulców czy oświe-

tlenia pojazdu? Nie wiadomo. Z dużym 

prawdopodobieństwem można twierdzić, 

że ukryta wada drążka kierowniczego czy 

połączenia kulistego może skończyć się 

niekontrolowanym opuszczeniem drogi. 

W takich sytuacjach za przyczynę podaje 

się nadmierną prędkość.

Podsumowując dr hab. inż. Marcin Ślęzak 

wskazał m. in. na konieczność certyfi-

kowania kluczowych części zamiennych 

(nowych i używanych), wdrożenie sku-

tecznego systemu kontroli stanu pojaz-

dów, eliminowanie z rynku części zagraża-

jących bezpieczeństwu i wyeliminowanie 

nieuczciwej konkurencji.

OSOBOWE NA DROGACH... 
Marek Garlicki (GiPA Polska) przedstawił 

polski park samochodów osobowych, 

dane dotyczące wizyt w warsztatach, 

samodzielne serwisowanie i naprawy wy-

konywane metodą „Kup-i-dopasuj”. W tej 

ostatniej ponad 18% napraw wykonywa-

nych było w warsztatach z użyciem części 

samodzielnie kupionych przez właścicieli 

samochodów. Charakterystyczne dla 

polskiego parku samochodów osobowych 

jest wiek pojazdów, wyraźnie wyższy niż 

w innych krajach europejskich. Wynika to 

z faktu, iż zaledwie 20% samochodów jest 

kupowanych jako nowe, pozostałe to uży-

wane, sprowadzane spoza granic. W takiej 

strukturze parku nie może dziwić niski 

udział ASO w naprawach i obsłudze ser-

wisowej oraz duża skłonność kierowców 

do wykonywania wszelkich możliwych 

czynności obsługowych samodzielnie.

REWOLUCJA NA SPOSÓB PZU
Samochód zastępczy na 7 dni, czy rower 

na zawsze? Budując pierwszą w Polsce 

flotę 300 hybrydowych samochodów za-

stępczych w PZU przeprowadzili taki test. 

I co się okazało? Większość klientów zde-

cydowała się na rower. Panowie Radosław 

Bedyński (Dyrektor ds. Likwidacji Szkód 

Komunikacyjnych i Majątkowych) oraz 

Grzegorz Goluch (Prezes Zarządu Pomoc 

SA, Dyrektor Biura Assistance PZU SA i PZU 

Życie SA) barwnie, fachowo i z uzasadnioną 

satysfakcją opowiadali o wprowadzonych 

w największej firmie ubezpieczeniowej w 

Polsce zmianach. Nowy sposób działania 

ma przynieść całkowitą transformację 

rynku OC. Bezpośrednia likwidacja szkód 

zwiększa rolę relacyjności w ubezpiecze-

niach, lojalność klientów i spadek ich rota-

cji. W ofercie zmniejsza się znaczenie ceny, 

pojawiają się lepsze modele cenowe i, co 

wydaje się najistotniejsze, sprawniej prze-

biegają procesy likwidacji szkód. Liczba 

szkód spada, oczekiwania klientów rosną 

i to jest wyzwanie, jakiemu musi sprostać 

ubezpieczyciel. Znane z reklam proste 

zasady rozliczeń i zadowoleni (w reklamie) 

klienci to standard, który obowiązuje rów-

nież w realu, a jeśli nie, to ma obowiązy-

wać. W efekcie innowacyjnych działań PZU 

ten sposób rozliczeń wprowadziła również 

konkurencja, a od kwietnia ma ruszyć 

ogólnopolski system Bezpośredniej Likwi-

dacji Szkód. Przed sporym wyzwaniem sta-

nęły również warsztaty współpracujące z 

ubezpieczycielem. Racjonalizacja kosztów, 

sprawne i szybkie przeprowadzanie na-

praw, wysoka jakość... Wystarczy? Standa-

ryzacja napraw, poprawienie relacji między 

warsztatem a ubezpieczycielem i zgodne 

z realiami pokrywanie szkód oznacza, że 

cała branża ubezpieczeniowa zmienia się, 

i to zmienia korzystnie.

PATCHWORK MATERIAŁÓW 
W SAMOCHODACH

Kierownik Programu Zarządzania Napra-

wami Powypadkowymi Volkswagen Gro-

up Polska, Wojciech Merło, opowiedział 

o problemach, jakie sprawiają naprawy 

współczesnych samochodów. Zbudowane 

z różnych odmian stali, aluminium, kom-

pozytów, tworzyw, włókien węglowych 

wymagają precyzyjnie określonej techno-

logii naprawy samochodu. Dotychczaso-

we sposoby nie gwarantują wymaganego 

poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. W 

czasie Forum pokazany został zapis fil-

mowy porównania naprawy dwóch iden-

tycznie uszkodzonych (w warunkach la-

boratoryjnych) współczesnych Passatów 

z wykorzystaniem oryginalnych części 

zamiennych. Jeden samochód napra-

wiano według tradycyjnych standardów, 

drugi zgodnie z instrukcją producenta. 

Po naprawie oba samochody ponownie 

poddano testowi zderzeniowemu. Jak się 

zapewne domyślacie była istotna różnica.

Współcześnie produkowane samochody 

są ogromnym problemem dla warszta-

tów blacharsko-lakierniczych. Unikalne 

technologie, różnorodność materiałów i 

specyficzne rozwiązania różne u różnych 

producentów, a nawet różne w różnych 

modelach tej samej marki powoduje, że 

już niebawem specjalizacja warsztatów 

blacharsko-lakierniczych będzie normą. 

Do tego jeszcze hybrydy, napędu wodo-

rowe, masa elektroniki... Na taką specjali-

zację mogą sobie pozwolić wielkie warsz-

taty; Centrum Napraw Powypadkowych 

Volkswagena do końca przyszłego roku 

będzie dysponowało siecią jedenastu 

certyfikowanych warsztatów, dziś jest ich 

trzy. Każdy z nich stosuje instrukcje na-

praw VW, dysponuje przygotowaną kadrą, 

wyposażeniem i narzędziami oraz stosuje 

identyczne standardy naprawy i kontroli 

jakości. Wychodzi na to, że niewielkie 

warsztaty, gdzie można dobrze naprawić 

karoserie różnych marek w najbliższych 

latach będą miały duże kłopoty.

OPROGRAMOWANIE DAT I DODATKOWE 
MODUŁY

Prezentowany w ubiegłym roku program 

pozwalający na dokonanie kalkulacji 

kosztów naprawy (SilverDAT), obecnie 

współpracuje z innymi programami, które 

pomagają optymalizować koszty (CalcDX), 

dokonać kalkulacji kosztów naprawy online 

(CalculatePRO), umożliwiają komunikację 

ze zintegrowanym modułem do kalkulacji 

kosztów (MyClaim) i połączenie z portalem 

przenoszącym usługi serwisowe do inter-

netu. Specjalista wdrażający DAT, Michał 

Kornacki udowodnił, iż zakup takiego 

systemu w większości warsztatów zwraca 

się bardzo szybko.  Sprawnie, racjonalnie, 

szybko i dobrze wykonana naprawa to 

coraz bardziej konieczne warunki skutecz-

nego działania w branży blacharsko-lakier-

niczej. A prezentowany pakiet programów 

może w tym bardzo pomóc.
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JAK TO OSIĄGNĄĆ?

To, czyli właściwe funkcjonowanie zakła-

du blacharsko-lakierniczego, przedstawił 

Michał Małkowski, Prezes Zarządu Ma-

zowieckiego Centrum Likwidacji Szkód. 

Najlepsze praktyki obsługi klienta i 

ustawienia procesów w serwisie blachar-

sko-lakierniczym stosowane w firmie 

stosowane obecnie to suma piętnasto-

letnich doświadczeń Grupy Auto Forum 

oraz szeregu rozwiązań organizacyjnych. 

Zarządzanie serwisem blacharsko-lakier-

niczym, w którym pracuje 28 osób tak, 

aby zakład pracował sprawnie, wydajnie 

i na odpowiednim poziomie nie jest spra-

wą trudną. Pod warunkiem, iż doradcy, 

lakiernicy, blacharze, biuro, słowem cała 

kadra harmonijnie współpracuje, nie ma 

zbędnych przestojów, ani też spiętrzeń 

pracy, słowem całość funkcjonuje niczym 

szwajcarski zegarek. Wtedy tak, zarządza-

nie takim zakładem nie jest trudne. W 

Mazowieckim Centrum Likwidacji Szkód 

funkcjonuje szereg rozwiązań, z których 

najważniejsze wydają się: optymalizacja 

wydajności biura, przepływ informacji, 

planowanie, koordynacja i ciągły monito-

ring wszystkich realizowanych napraw i na 

koniec comiesięczna kontrola zadowole-

nia klientów.

JAK TO ROBIĄ INNI?
Funkcjonowanie rynku ubezpieczenio-

wego w Holandii przedstawili zaproszeni 

Ton Hermus i Cees Klaassen. Na początek 

obaj panowie stwierdzili, że polski model 

naprawy szkód zmierza w kierunku wy-

znaczonym przez realia obowiązujące w 

Holandii. Obecnie w Holandii działa około 

1300 warsztatów, w tym 900 należących 

do Euroguarant. 450 zakładów zorga-

nizowanych jest w 6 sieciach. W branży 

zatrudnionych jest około 9000 osób, 

personel się zmniejsza, jest coraz starszy 

i kosztowny. Przytłaczająca większość 

zakładów zajmuje się wieloma markami, 

kosztorysy wykonywane są w systemach 

Audatex/DAT. Stawka za roboczogodzinę 

w ramach ubezpieczenia to około 240 

zł, średnia wartość naprawy – 5 tysięcy 

złotych. Na tę kwotę składa się: części 

– 28 %, prace blacharskie – 36%, prace 

lakiernicze – 26%, lakier – 10%.

Standardy usług są w Holandii na wyż-

szym niż u nas poziomie; 4-letnia gwa-

rancja, darmowy samochód zastępczy 

(wliczone w stawkę godzinową – 6%). W 

ramach ubezpieczenia nie wykonuje się 

żadnych innych prac, wykonanie koszto-

rysu jest bezpłatne, a wyliczone wartości 

muszą odzwierciedlać rzeczywiste koszty 

naprawy. Jakiekolwiek rozbieżności od-

bierane są jako możliwość oszustwa, co 

wiąże się z wykluczeniem warsztatu z 

sieci ubezpieczyciela. Współpraca warsz-

tatów z ubezpieczycielami opiera się na 

ustalonych praktyką zasadach współpra-

cy, zaufania i szybkiej wymiany informacji. 

Naprawa trwa możliwie krótko (zamówio-

ne części warsztat otrzymuje następnego 

dnia rano), kosztorysy wstępny i finalny 

nie podlegają targom, wypłata następuje 

w czasie od 5 do 20 dni, warsztat działa 

w imieniu ubezpieczyciela, który odpo-

wiada za jakość usług. Z kolei importerzy 

i dealerzy w żaden sposób nie utrudniają 

działania warsztatom zewnętrznym, 

zlecając im większość napraw. Za tym 

idzie sprawna dostawa części, instrukcji 

napraw i niezbędnego know-how. Całość 

procesów finansowych i naprawczych 

jest przejrzysta i zrozumiała dla każdej ze 

stron. System jest tak zorganizowany, że 

jakiekolwiek naciąganie, nie mówiąc już o 

oszustwach, jest nieopłacalne.

Według holenderskich ekspertów pol-

ski rynek ubezpieczeniowy będzie się 

zmieniał i szybko stanie się podobny do 

holenderskiego. Z jednej strony wymusi 

to prawodawstwo europejskie, z drugiej 

działania niektórych graczy tej branży. 

Modele biznesowe muszą stać się bardziej 

przejrzyste, procesy wydajniejsze, w coraz 

większym stopniu wykorzystywany będzie 

efekt skali. Ważne stwierdzenie: walcząc 

ze sobą można wygrać bitwę, jedynie 

współpracując można wygrać wojnę. 

We wprowadzaniu zmian systemowych 

może pomóc reprezentowana przez pre-

legentów organizacja TripleBetter, której 

rozwiązania zapewnią korzyści ubezpie-

czycielowi, warsztatowi oraz klientowi.

PRAWNIK POTRZEBNY OD ZARAZ.
Mecenas Olgierd Porębski przedstawił 

szereg zagadnień i potencjalnych niebez-

pieczeństw grożących warsztatom po 

25 grudnia. Tego dnia wchodzi w życie 

Ustawa o Prawach Konsumenta. Jej zapisy 

są implementacją obowiązującego w Unii 

Europejskiej prawa chroniącego konsu-

mentów i nakładają na warsztaty szereg 

obowiązków. Nowe regulacje prawne 

pozostawiają margines dla cwaniaków, 

którzy będą chcieli odstępować od umo-

wy, pomimo faktu, iż naprawa została wy-

konana należycie. Ten margines kryje się w 

dwuletnim okresie rękojmii na produkty i 

usługi. W tym czasie klient może odstąpić 

od umowy stwierdzając wadę materiałową 

lub niewłaściwe wykonanie usługi. Klient 

ma rok od chwili zakończenie okresu rękoj-

mii na zgłoszenie zastrzeżeń i odstąpienie 

od umowy.

Warsztaty mają dwa sposoby zabezpie-

czenia się przed niebezpieczeństwem. Po 

pierwsze, muszą świadczyć usługi na od-

powiednim poziomie i należytej staranno-

ści, muszą stosować odpowiednie techno-

logie naprawy i części zamienne. Po drugie, 

trzeba stworzyć regulamin funcjonowania, 

precyzyjnie określone procedury, obieg 

dokumentów, monitoring poszczegól-

nych prac i wzory standardowych umów 

każdorazowo zawieranych z klientem. Do 

właściwego przygotowania wzorów doku-

mentów warto zatrudnić prawnika, który 

będzie w stanie skorygować ewentualne 

błędy nie tylko pod kątem wchodzących 

w życie regulacji, ale również innych aktów 

prawnych. Tak, czy owak całą branżę czeka 

trudny czas wpisywania się zapisów ustawy 

w realia praktyki warsztatowej i orzecznic-

twa sądów. Do tematu będziemy wracali, 

wagę problemu docenia również Polska 

Izba Motoryzacji, która od stycznia zaczy-

na cykl szkoleń w tej dziedzinie,

CZAS NA SZAMPANA, TORT I UŚCISK 
DŁONI PREZESA

Na koniec Forum ogłoszono wyniki 

ogólnopolskiego badania satysfakcji ser-

wisów samochodowych ze współpracy 

z towarzystwami ubezpieczeniowymi. W 

tym roku najlepiej ocenianą firmą i lau-

reatem nagrody „Złoty Zderzak” okazała 

się STU Ergo Hestia, minimalnie słabiej 

wypadł ubiegłoroczny triumfator TuiR 

Allianz, trzecie miejsce przypadło TuiR 

Warta. Zwycięska firma otrzymała naj-

lepsze oceny z jakość współpracy, poziom 

kompetencji i rzetelność likwidatorów jak 

też sprawny przebieg całego procesu 

likwidacji szkód. Sponsorem tegorocznej 

nagrody była firma DAT Polska.

Zanim jednak podano szampana na salę 

wjechał tort z okazji dwudziestolecia 

działalności Polskiej Izby Motoryzacji. 

Przez te lata realia funkcjonowania całej 

branży bardzo się zmieniły, swój udział i 

wkład w te zmiany ma również kierowana 

przez Romana Kantorskiego organizacja 

zrzeszająca duże i małe firmy, organizacje, 

media działające w branży i na rzecz mo-

toryzacji. Redakcja Lakiernika przyłączyła 

się do życzeń i gratulacji.

Mirosław Rutkowski
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Minęło dziesięć lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. 

Jednym z efektów jest możliwość swobodnego podejmowania 

przez Polaków pracy w dowolnym kraju, bez paszportów, wiz, 

zezwoleń. Korzysta z tej możliwości bardzo wiele osób o róż-

nych zawodach, wykształceniu, z różnych środowisk i miejsco-

wości. Sukcesy tych, którzy wyjechali pobudzają wyobraźnię 

tych, którzy o wyjeździe myślą. Zwłaszcza gdy porównują swo-

je zarobki tu ze stawkami tam, a właśnie wpada w oko ogłosze-

nie oferujące pracę w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji czy 

Belgii. Takich ogłoszeń o pracy dla lakierników można znaleźć 

całkiem sporo. Pojawiające się w internecie i różnego rodzaju 

portalach oraz mediach specjalistycznych oferty przedstawia-

ją agencje, sporadycznie pracodawcy samodzielnie szukają w 

Polsce pracowników. I w jednym, i w drugim przypadku można 

trafić na oszustów. Jak się ich ustrzec?

Pracując w Polsce znamy reguły, zasady i obyczaje obowiązu-

jące w warsztatach. Wiemy ile i za jaką pracę należy zapłacić, 

jakie są wymagania pracodawcy, warunki pracy, koszty utrzy-

mania. Decydując się na poszukiwanie pracy poza granicami 

mamy wiele niewiadomych. Pierwszą barierą do pokonania jest 

język. Jego znajomość na poziomie „moja skakać, twoja pła-

kać” oznacza brak porozumienia. Zwłaszcza gdy trzeba wybrać 

technologię naprawy, dobrać materiały i narzędzia. Język kraju 

do którego się wybieramy trzeba znać. Drugą, równie ważną 

barierą jest nieznajomość miejscowego prawa, obowiązków 

pracownika i pracodawcy. Gdzie i kiedy można zwrócić się 

z prośbą o pomoc, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych. 

Niemałą trudność sprawia też cały szereg spraw codziennych 

związanych z organizacją życia na obczyźnie; jak, gdzie i za ile 

znaleźć mieszkanie, jak spędzać czas wolny, jakie są możliwości 

korzystania z internetu, telewizji, jak nawiązać jakieś kontakty 

towarzyskie.

Wielką pomocą mogą być agencje pośrednictwa pracy. Tu jed-

nak jest podobnie jak z kupnem używanego samochodu, co 

to niby bezwypadkowy i niezajeżdżony w rzeczywistości jest 

składakiem z przekręconym licznikiem. Ale przecież nie każdy 

oszukuje i można znaleźć samochód zgodny z opisem sprze-

dającego. Z agencjami pośrednictwa pracy oraz pracy tymcza-

sowej jest podobnie. Są uczciwe, działające rzetelnie, są też i 

takie, których należy się wystrzegać. Zawsze należy sprawdzać, 

czy dana agencja zatrudnienia posiada certyfikat. Wykazy 

agencji znajdują się na stronie internetowej www.kraz.pra-

ca.gov.pl, można też sprawdzić agencję telefonicznie w Wo-

jewódzkich Urzędach Pracy. Warto, a nawet trzeba, poszukać 

opinii o danej agencji na forach internetowych, korzystne jest 

zasięgnięcie rady u osób, które z tą agencją pracowały za gra-

nicą. Koniecznie trzeba skorzystać z wiedzy, jaką udostępnia 

EURES (European Employment Services – Europejskie Służby 

Zatrudnienia). Na stronach internetowych tej sieci (www.eu-

res.praca.gov.pl) znaleźć można wszelkie niezbędne informa-

cje dotyczące pracy i pobytu w krajach UE. EURES jest siecią 

współpracy publicznych służb zatrudnienia krajów unijnych z 

innymi organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynaro-

dowymi. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stworzyło poradnik 

„Bezpieczne wyjazdy do pracy”, w którym zawartych jest sze-

reg ważnych informacji dla poszukujących pracy poza granica-

mi. Warto ściągnąć sobie ten poradnik ze strony ministerstwa 

i uważnie przeczytać (http://www.mpips.gov.pl/praca/praca-

za-granica).

Agencje wykonują dwa rodzaje usług na rynku pracy, poszuku-

ją i kierują do pracodawcy pracowników oraz świadczą usługi 

„leasingu pracowniczego”. W pierwszym przypadku wynagro-

dzenie agencji pokrywa pracodawca, w drugim umowę podpi-

sujemy z agencją pracy tymczasowej. Niezależnie od tego, z 

kim podpisujemy kontrakt najważniejsze jest, aby jego zapisy 

były realizowane. Jedynie w szczególnych przypadkach można 

zgodzić się na zawarcie umowy cywilnoprawnej, pamiętając, 

iż umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie przewiduje takiej 

ochrony prawnej, jaką mają osoby zatrudniane na zasadzie 

stosunku pracy. Umowę trzeba bardzo uważnie przeczytać i 

dopiero po zaakceptowaniu wszystkich zapisów podpisać.

Każdy człowiek za swoją pracę chce otrzymywać satysfakcjo-

nujące go wynagrodzenie. Zlecający wykonanie tej pracy może 

zapłacić za nią tyle, ile wynika z kalkulacji prowadzenia firmy. 

Najczęściej wartość pracy inaczej określa pracownik, inaczej 

pracodawca. Realną wartość ma regulować „niewidzialna ręka” 

rynku, ale te w relacje wkracza państwo. Za pomocą przepisów 

reguluje prawa i obowiązki stron, oraz zabiera część pieniędzy. 

Każde państwo. Trzeba o tym pamiętać. Bo żadna agencja nie 

zapłaci za nas podatków, z własnych zarobków trzeba pokryć 

koszty ubezpieczeń, dojazdów czy zakwaterowania. Agen-

cje również nie pracują charytatywnie, wykonują usługi dla 

pracownika i za to pobierają prowizję. Ważne, aby wzajemne 

świadczenia były dla obu stron korzystne, zapisane w umo-

wach i, co najważniejsze, realizowane.

Stawki, jakie można uzyskać w Wielkiej Brytanii zaczynają się 

od 12 funtów za godzinę pracy. W Niemczech stawki lakier-

ników zaczynają się od 1600 euro miesięcznie. Wystarczy 

porównać z płacami w Polsce, zważyć wszelkie „za” i „przeciw” 

i... podjąć decyzję. Mirosław Rutkowski

Lakiernik na saksach
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Fot. 1. Centrum Szkoleniowe GYS ACADEMY (CS HERKULES)

Szkolenia to temat ważny, ciekawy ale i nieco „przegadany”... 

Dlaczego tak się dzieje? Sprawa wydaje się dość prosta. Z 

opinii uczestników szkoleń, które odbywają się w Polsce od 

czasów wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wynika, 

że przeważająca ich część to szkolenia wyłącznie z nazwy. Stru-

mień pieniędzy z Unii Europejskiej skierowany między innymi 

na szkolenia często wykorzystywany jest przez firmy szko-

leniowe do szybkiego wzbogacenia się nie dbając o poziom 

oferty przeprowadzanych szkoleń. Są na to niezbite dowody. 

Rozmawiając z grupa niezależnych rzeczoznawców motory-

zacyjnych dowiadujemy się, że większość szkoleń to jedynie 

formalność do uzyskania płatnego certyfikatu lub świadectwa 

o przebytym szkoleniu. Na szkoleniach zwykle wyświetlane są 

filmy szkoleniowe, a prezentacje i zajęcia praktyczne należą do 

rzadkości.

Kolejną grupą szkoleń są zajęcia wymuszane przez Urzędy 

Pracy i podobne instytucje.

Fot. 2. Szkolenia dla rzeczoznawców i likwidatorów szkód to dzisiaj 

codzienność. (CS HERKULES)

Większość z nas ma kogoś w rodzinie lub znajomego, który 

odbywał takie szkolenia. Skuteczność i poziom tych szkoleń 

pozostawia sporo do życzenia. Taka jest rzeczywistość. Skutek 

takiej a nie innej sytuacji jest bardzo negatywny i posiada co 

najmniej dwa główne aspekty. Pierwszy do rzeczywisty poziom 

„przeszkolonej” osoby a drugi to negatywny wizerunek szko-

leń zawodowych jako takich. Co do niskiego poziomu szkoleń 

sprawa wydaje się oczywista. Efekt jest taki, że późniejszy pra-

cownik, przedsiębiorca nie ma właściwych podstaw do pracy 

zawodowej i czas (czasami i własne pieniądze) przeznaczony na 

szkolenia jest czasem straconym. Dużo groźniejszy wydaje się 

jednak aspekt psychologiczny polegający na utracie zaufania 

do szkoleń zawodowych jako formy podnoszenia kwalifikacji, 

a w efekcie zwiększenia dochodów. Są jednak przykłady, że nie 

zawsze jest tak źle. Przykładem może być Centrum Szkolenio-

we Herkules. Na samym początku warto zauważyć pewną pra-

widłowość... CS Herkules działa na zasadach samofinansowania 

nie korzystając z dotacji. Czyżby nie dało się pogodzić jakości 

z dofinansowaniem? Trudno to jednoznacznie ocenić. Fakty 

jednak są następujące: CSH prowadzi szkolenia dokształcają-

ce dla blacharzy samochodowych od 1993 roku, a w formie 

nowoczesnego Centrum Szkoleniowego od roku 2008. Przez 

cały okres działalności przeszkolono ponad 1000 fachowców z 

branży motoryzacyjnej począwszy od pracowników warszta-

tów, przez kadrę kierowniczą, pracowników ASO oraz rzeczo-

znawców motoryzacyjnych i likwidatorów szkód.

Rys. 1. Struktura osób przeszkolonych (CS HERKULES)

Zainteresowanie profesjonalnymi, praktyczno-teoretycznymi 

szkoleniami cały czas wzrasta. Warunkiem jednak jest to aby 

oferta była profesjonalnie przygotowana oraz aby szkolenie 

miało zarówno część teoretyczna jak i praktyczna z naciskiem 

na tę drugą. Co ferują firmy szkoleniowe posilające się dotacja-

mi? Najczęściej wyłącznie zajęciami teoretycznymi, nie posiada-

jąc właściwej bazy technicznej oraz fachowców do jej prezen-

tacji. Można by powiedzieć: to po co nam to? Teorie to można 

znaleźć w książkach takich jak: Poradnik Blacharza, Blacharstwo 

i Naprawy Powypadkowe czy też Poradnik Lakiernika.

Fot. 3. Nauka praktyczna pod okiem fachowca to gwarancja sukcesu 

szkoleniowego. (CS HERKULES)

Szkolenia? Tak, ale tylko profesjonalne...



st
r.3

0
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.31

Axalta Coating Systems, wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i 

proszkowych, wprowadził Voltatex® 

1250V – nowej generacji lakier C5 do 

stali elektrycznej. Jako część serii Vol-

tatex obejmującej produkty przezna-

czone do izolacji elektrycznej, Voltatex 

1250V jest odpowiedni dla szeregu 

różnych  zastosowań, w tym na silni-

kach elektrycznych, małych i średnich 

generatorach dla elektronarzędzi, 

silnikach napędowych i pojazdach elek-

trycznych. 

Nowy produkt został stworzony w celu 

wspomagania procesu wytwarzania 

rdzeni magnetycznych w maszynach  

elektrycznych – jest to możliwe dzięki 

jego znakomitym właściwościom spa-

walniczym oraz łatwości w cięciu. Po 

aplikacji powierzchnia utwardzonego 

lakieru nabiera błyszczącej szarej bar-

wy, która charakteryzuje się zwiększoną 

wytrzymałością na zadrapania i korozję. 

Voltatex 1250V jest produktem wodo-

rozcieńczalnym i bezchromowym, 

a ponadto jest zgodny z Dyrektywą 

REACH.

“ V o l t a t e x 

1250V to lakier 

n i e k w a s o w y, 

niezawierający 

chromu VI C5, 

który ma speł-

niać wymagania 

regulacyjne w Europie, Bliskim Wscho-

dzie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz 

w Ameryce w zakresie w pełni ukończo-

nych i na wpół ukończonych projektach 

związanych ze stosowaniem stali zleca-

nych przez organizacje pozarządowe,” 

mówi Manfred Lueg, Global Business 

Development Manager dla  Energy Solu-

tions firmy Axalta. 

Voltatex 1250V jest produkowany w 

Austrii i dostępny w globalnej sprzedaży 

od września 2014 roku.

CSH posiada wyjątkową na rynku polskim ofertę szkoleniową. 

Jest to rodzaj szkoleń wyjazdowych organizowanych w za-

przyjaźnionych serwisach samochodowych lub w siedzibach 

firm ubezpieczeniowych. Są to specyficzne szkolenia specjal-

nie przygotowywane i kierowane do wąskiej grupy odbiorców 

czyli likwidatorów szkód. W CSH przeszkoleni zostali już PZU, 

HESTIA oraz WARTA.

Fot. 3. Szkolenia wyjazdowe to nowość na rynku szkoleń. 

(CS HERKULES)

Nie można zapewne wszystkich oferujących szkolenia na pol-

skim rynku wrzucać do jednego worka... ale naprawdę trudno 

znaleźć zbyt wiele dobrych przykładów nas obalenie tezy o 

niskim poziomie oferty szkoleniowej. Nie ulega wątpliwości, że 

blacharstwo samochodowe to trudny, niszowy temat i trudno 

o wielu prawdziwych fachowców z tej dziedziny potrafiących 

jednocześnie przekazać wiedzę w przystępny sposób. To samo 

dotyczy bazy szkoleniowej. Urządzenia są wysoko specjali-

styczne, wymagają ciągłej wymiany na nowsze aby utrzymać 

poziom aktualnych, najnowocześniejszych technologii.

Rys. 2. Liczba osób przeszkolonych od 1993 do 2014 roku. (CS HER-

KULES)

Podsumowując należy zauważyć, że jedynie wybór odpowied-

niego ośrodka szkoleniowego gwarantuje pożądane podnie-

sienie kwalifikacji. Należy się dobrze zastanowić czy wybór 

szkolenia, które oferowane jest bezpłatnie (firma szkoleniowa 

otrzymuje dotacje) jest wyborem trafnym. Warto sprawdzić 

co kryje się za daną ofertą i czy program szkoleniowy zawiera 

tematykę związaną z najnowszymi technologiami oraz czy 

planowane są zajęcia i pokazy praktyczne. O poziomie zajęć 

decyduje nie tylko renoma firmy organizującej szkolenie, ale 

przede wszystkim wiedza oraz doświadczenie jaką legitymuje 

się kadra prowadząca.

Redakcja

Axalta wprowadza nowej generacji lakier C5 do stali elektrycznej opracowany 
przez Energy Solutions Voltatex 

Produkt przeznaczony do szeregu zastosowań 
związanych z izolacją elektryczną 
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Podgrzewacze indukcyjne sukcesywnie wypierają palniki ga-

zowe z warsztatów samochodowych. Stałe udoskonalanie 

urządzeń i rozwój technologiczny pozwoliły na uzyskanie 

jeszcze większej mocy, przy zachowaniu kompaktowych wy-

miarów (fot. 1). Sekretem dużej sprawności jest szeroki zakres 

częstotliwości pracy oraz system chłodzenia cieczą po samą 

końcówkę grzejną. Spadek cen i miniaturyzacja wpłynęła na 

zwiększenie popularności małych podgrzewaczy indukcyjnych. 

Tego typu urządzenia znajdują obecnie szerokie zastosowanie 

nie tylko w warsztatach mechaniki pojazdowej, ale również 

w zakładach wulkanizacyjnych, serwisach blacharstwa po-

jazdowego oraz firmach zajmujących się montażem szyb 

samochodowych. Przykładem może być podgrzewacz EZ HIT 

o mocy 1kW, który doskonale spisuje się przy podgrzewaniu 

elementów stalowych (fot. 2). Pomimo niedużej mocy narzę-

dzie pozwala na bardzo efektywną pracę w komfortowych 

warunkach. Za pomocą podgrzewacza EZ HIT można nagrze-

wać dowolne elementy metalowe poprzez umieszczenie ich w 

pobliżu zwojów elektrod indukcyjnych – spirale płaskie lub w 

ich wnętrzu – spirale walcowe.

Nowością na rynku uniwersalnych podgrzewaczy indukcyjnych 

jest francuski podgrzewacz GYSDUCTION AUTO (fot. 3). Urzą-

dzenie wyposażone jest w zestaw adapterów pozwalających 

między innymi na odkręcenie zapieczonych i skorodowanych 

elementów stalowych np. śrub, nakrętek. Wykorzystując zja-

wisko rozszerzalności cieplnej możemy poluźnić zapieczoną 

część i dużo łatwiej ją zdemontować. Szczególnie ważne jest 

to przy obsłudze elementów zawieszenia, narażonych na ko-

rozję wywołaną bezpośrednim kontaktem z wodą i solą drogo-

wą. Otwarty ogień w postaci palnika stosowany w warsztatach 

Indukcja: grzanie pod kontrolą

fot. 1

fot. 2

fot. 3
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str.33niesie ze sobą ryzyko przypadkowego uszkodzenia elementów 

oraz brak całkowitej kontroli grzania, w przeciwieństwie do 

podgrzewacza indukcyjnego (fot. 4). Brak płomienia to rów-

nież mniejsze ryzyko poparzenia i brak trujących spalin w 

warsztacie. Największą jednak wadą palników gazowych  jest 

ryzyko rozszczelnienia i wybuchu butli z gazem.

Podgrzewacz CARDUCTION AUTO można również używać do 

usuwania listew bocznych z drzwi oraz emblematów i nakle-

jek. Dzięki elastycznej rękawicy indukcyjnej podgrzewamy 

elementy stalowe i oddzielamy od nich przyklejone detale. 

Pod wpływem ciepła klej pod elementem staje się plastyczny 

i traci swe właściwości klejące (fot. 5). Rękawicę indukcyjną 

można również używać do usuwania mas natryskowych i 

uszczelniających. Podgrzane masy łatwo „odparzają” się od  

karoserii i można je oderwać za pomocą skrobaka z tworzywa 

sztucznego nie niszczącego lakieru. Szybkie grzanie dużych 

powierzchni może być też stosowane do prędkiego osuszania 

karoserii w firmach detailingowych lub reklamowych przed 

obklejaniem pojazdu.

Dzięki specjalnemu adapterowi podgrzewacz GYSDUCTION 

można stosować do bezinwazyjnego demontażu szyb wkle-

janych (fot. 6). Za pomocą urządzenia podgrzewamy karoserię 

tuż pod klejem, aż do uzyskania jego plastyczności. Po odpo-

wiednim nagrzaniu szybę 

podważamy dołączonymi 

do zestawu klinami. Ada-

pter nie oddziaływuje 

bezpośrednio nagatywnie 

na szybę oraz elementy 

z tworzywa sztucznego. 

Jedyne zagrożenia to 

przegrzanie elementu 

stalowego ramy okiennej 

oraz porysowanie lakieru przez kliny. Jeżeli użytkownik będzie 

przestrzegał instrukcji obsługi oraz obklei sąsiadujące z szybą 

elementy lakierowane uniknie ryzyka uszkodzenia. Za pomocą 

tego adapteru można również demontować wklejane szyby 

boczne oraz szyberdach. Producent określa czas demontażu 

standardowej szyby czołowej na 10 do 15 minut.

Nowością w tym modelu podgrzewacza jest również automa-

tyczny tryb pracy, w którym urządzenie automatycznie dosto-

sowuje parametry pracy i rozpoczyna grzanie gdy końcówka 

robocza znajdzie się w pobliżu materiału ferromagnetycznego. 

Tryb ten jest bardzo przydatny zwłaszcza podczas demontażu 

szyb, kiedy indukowane ciepło jest trudne do określenia przez 

osobę obsługującą. Operator podgrzewacza informowany jest 

o automatycznym rozpoczęciu grzania, za pomocą sygnalizacji 

dźwiękowej. Im skuteczniej element jest grzany, tym z większą 

częstotliowością działa wbudowany w urządzenie buzzer. Dla za-

bezpieczenia elementów grzejnych przed ciepłem ich powierzch-

nie pokrywa się specjalnymi paskami z włókna szklanego.

Indukcja magnetyczna może być również przydatna przy 

naprawach blacharskich karoserii. Prawidłowo podgrzane ele-

menty są łatwiejsze w naprawie, bez utraty swych właściwości 

fizycznych. Szczególnie istotne jest to podczas renowacji 

samochodów użytkowych, gdzie elementy konstrukcyjne są 

wykonane z bardzo grubej blachy stalowej. Bez podgrzania wy-

prostowanie ramy ciągnika siodłowego lub naczepy jest prak-

tycznie niemożliwe. Warsztaty zajmujące sie naprawami powy-

padkowymi pojazdów użytkowych wymagają urządzeń o dużej 

mocy z wydajnym systemem chłodzenia. Przykładem takiego 

narzędzia jest szwedzki podgrzewacz indukcyjny ALESCO 4000 

o mocy 18kW i częstotliwości roboczej 16-18kHz, pozwalającej 

na głębokie wniknięcie prądów wirowych w grzany element.

Podgrzewacze indukcyjne dzięki miniaturyzacji i spadkowi 

cen stają się standardem w warsztatach samochodowych. 

Rosną też możliwości ich zastosowania poprzez zastosowanie 

rozmaitych adapterów i mikroprocesorowej kontroli grzania 

(fot. 7). Niektóre podgrzewacze pozwalają na podgrzewanie 

nie tylko elementów stalowych, ale również tych o niższym 

oporze właściwym, jak aluminium. Dużą zaletą podgrzewaczy 

indukcyjnych jest ich duża mobilość, dzięki możliwości ich zasi-

lania ze zwykłego gniazda sieciowego 230V. Po podłączeniu do 

źródła prądu urządzenie jest gotowe do pracy i może działać 

nawet w pomieszczeniach zamkniętych i słabo wentylowanych. 

Przy zastosowaniu podgrzewacza indukcyjnego nie musimy się 

również martwić o uciążliwe magazynowanie butli z gazami 

technicznymi, zagrożenia wynikające z ich rozszczelnienienia, 

powstanie bardzo szkodliwych dymów i gazów podczas pracy.

Bogusław Raatz
raatz.pl

fot. 4

fot. 5

fot. 6

fot. 7
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Aktualny poziom świadomości pracowników serwisów blachar-

skich na temat konieczności stosowania nowych technologii 

naprawczych. Podczas kontaktów z warsztatami napraw powy-

padkowych okazuje się jednak, że często nabyta stosunkowo 

niedawno wiedza wymaga gruntownego usystematyzowania i 

wyjaśnienia pewnych szczegółów. Najczęściej mylone są pojęcia 

i parametry dotyczące lutospawania, różnic technologii MIG i 

MAG, materiałów hybrydowych i zgrzewania. Celem niniejsze-

go artykułu jest próba usystematyzowania podstawowych 

zagadnień dotyczących napraw współczesnej karoserii samo-

chodowej oraz stosowanych technologii. Ze względu na szeroki 

zakres poruszanych zagadnień w niniejszym artykule omówio-

ne zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące napraw pane-

lowych, spawania, lutospawania oraz zgrzewania.

Rys. 1. Procentowy udział podstawowych materiałów w budowie 

karoserii – stan na koniec 2013 roku. (raatz.pl)

Jednym z podstawowych problemów przed jakimi staje współ-

czesny warsztat blacharski jest określenie materiałów z których 

wykonane są naprawiane elementy karoserii samochodowej. 

Poza tym, że obecnie karoseria to nie jest monolit lecz konstruk-

cja hybrydowa to dodatkowo elementy wykonane ze stali czy też 

stopów aluminium różnią się parametrami fizykochemicznymi 

w obrębie zastosowanych materiałów. Oznacza to, że jest wiele 

różnych gatunków stali jak, wiele różnych stopów aluminium sto-

sowanych do budowy karoserii podobnie jak i tworzyw sztucz-

nych. W przypadku stali identyfikacja może być przeprowadzona 

poprzez zastosowanie odpowiednich przyrządów pomiarowych. 

Jednym z nich jest GYSTEEL VISION. Najnowocześniejsze zgrze-

warki do karoserii posiadają zintegrowany system wykrywania 

parametrów fizykochemicznych stali co pozwala na automa-

tyczny dobór parametrów pracy. Poważne problemy zaczynają 

się jednak gdy zachodzi potrzeba zastosowania innego rodzaju 

połączenia i należy np. dokonać wyboru pomiędzy spawaniem a 

lutospawaniem. Pozostaje w takiej sytuacji skorzystać z doku-

mentacji serwisowej, którą posiadają autoryzowane serwisy lub z 

doświadczeń własnych oraz znajomych fachowców. 

Fot. 1. Uchwyt zgrzewarki inwerterowej z funkcją automatycznego 

rozpoznawania gatunku oraz grubości zgrzewanego elementu. (GYS-

HERKULES)

Kiedy naprawiać a kiedy wymieniać... Uszkodzenia mogą po-

wstać na wszystkich elementach karoserii samochodowej. 

Podczas oceny uszkodzeń oraz doboru technologii napraw 

należy przede wszystkim dokonać selekcji na uszkodzenia ma-

jące wpływ na bezpośrednie bezpieczeństwo jazdy oraz takie, 

które dotyczą elementów poszycia karoserii, ozdobnych itp. 

niezwiązanych bezpośrednio z elementami zawieszenia kół oraz 

innych istotnych zespołów pojazdu. Poza bezpieczeństwem 

oraz technologią napraw określoną przez producenta pojazdu 

istnieje jeszcze jedno kryterium: ekonomiczne. Często pojawiają 

się pytania: naprawiać czy wymieniać? Stąd między innymi po-

jawiają się naciski niektórych serwisów będących jednocześnie 

dystrybutorami część zamiennych aby skłonić klienta na wymia-

nę zamiast naprawy. Ale to temat na osobne rozważania...

Technologie rozłączania i łączenia elementów karoserii
We współczesnej karoserii samochodowej stosowane są bar-

dzo różne materiały co determinuje różne rodzaje połączeń. 

Oto podstawowe połączenia:

 spawane,

 lutospawane,

 spawane laserowo,

 zgrzewane,

 nitowane,

 klejone.

Podczas wymiany elementu pierwszą czynnością jest usunię-

cie elementu uszkodzonego. Aby spełnić wymagania współ-

czesnych pojazdów należy stosować następujące technologie 

rozłączania połączeń:

 rozwiercanie czyli frezowanie punktowe (zgrzeiny),

 frezowanie liniowe (spoiny laserowe),

 cięcie mechaniczne piłą pneumatyczna (wycinanie frag-

mentów elementu),

 przecinanie plazmowe (rozcinanie spoin oraz wycinanie 

fragmentów elementu).

Technologie naprawy karoserii 
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str.37Fot. 2. Frezowanie czołowe zgrzeiny karoseryjnej. (HERKULES)

Fot. 3. Cięcie piłą pneumatyczną. (HERKULES)

Fot. 4. Frezowanie spoin liniowych wykonanych technologią laserową. 

(HERKULES)

Dobór technologii rozłączania jest uzależniony od rodzaju po-

łączenia ale równie ważne jest jaki element jest rozłączany, w 

której strefie karoserii i jakie pełni funkcje. Jest to niezwykle 

istotne aby np. nie przegrzać elementu ze stali wysokoga-

tunkowej stosując np. przecinarkę plazmową. Spowoduje to 

utratę własności mechanicznych elementu.

Spawanie MIG-MAG i lutospawanie MIG
Do tej pory najczęściej stosowana technologia łączenia ele-

mentów karoseryjnych, zarówno stalowych jak i ze stopów 

aluminium. Obecnie to już nie jest takie oczywiste... Na wstę-

pie wyjaśnienie co oznaczają skróty MIG i MAG.

MIG - Metal Inert Gas 

spawanie łukowe metodą w osłonie gazu obojętnego np. ar-

gonu (Ar)

MAG - Metal Active Gas

spawanie łukowe elektroda topliwą w osłonie gazu aktywnego 

np. dwutlenku węgla (Co2)

Rys 2. Wpływ temperatury na zmianę własności mechanicznych stali 

wysokogatunkowych. (raatz.pl)

Spawanie MIG stosuje się między innymi do stopów aluminium 

oraz lutospawania. Spawanie MAG natomiast stosowane jest 

między innymi do spawania elementów stalowych. Specjalną 

odmianą spawania, która w zasadzie jest połączeniem spawa-

nia MIG oraz lutowania twardego stopami miedzi jest lutospa-

wanie. Jest ono stosowane wszędzie tam gdzie konieczne jest 

obniżenie temperatury podczas łączenia elementów. Związane 

jest to bezpośrednio z koniecznością zachowania własności 

mechanicznych stali wysokogatunkowej. Idealnie wykonane 

połączenie lutospawane posiada następujące cechy:

 krawędzie łączonych elementów nie są nadtapiane,

 powłoki cynkowe nie wyparowują,

 spoina jest wodoszczelna.

Największą jednak zaletą połączeń lutospawanych jest niska 

temperatura podczas pracy. Przy właściwym stosowaniu tej 

technologii nie powinna przekraczać 1000oC.

Fot. 5. Połączenie wykonane 

przez lutospawanie. (GYS-

HERKULES)
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Uwarunkowania technologiczne

 lutospawanie to połączenie dwóch różnych technologii:

 lutowania, w którym następuje stopienie wyłącznie lutu, 

bez ingerencji w materiał macierzysty, 

 spawania (stapiania) w łuku elektrycznym drutu spawalni-

czego w osłonie nieaktywnych gazów ochronnych  (spawa-

nie MIG).

 najpopularniejszym spoiwem w naprawach powypadko-

wych pojazdów są druty spawalnicze na bazie miedzi:

 drut CuSi3 (stop miedzi z krzemem),

 drut CuAl8 (stop miedzi z aluminum do stopów aluminio-

wanych np. pojazdy koncernu PSA).

 dla zapewnienia niskiej temperatury topnienia „lutowia-

drutu spawalniczego” urządzenie spawające musi posiadać 

możliwość spawania prądem na poziomie 15A lub niższym,

 najczęstszym gazem osłonowym stosowanym podczas 

lutospawania karoserii samochodowych jest 100% argon 

(Ar) podawany w ilościach 25-30 m3/h.

 dla sprawniejszego podawania drutu do uchwytu zaleca się 

wykorzystywać urządzenia wyposażone w czterorolkowe 

prowadzenia drutu. Takie rozwiązanie zapewnia dużo więk-

szą precyzję w stosunku do podajników dwurolkowych, 

 ważnym elementem wyposażenia lutospawarki jest system 

synergicznej optymalizacji parametrów spawania. Dzięki 

SYNERGII urządzenie automatycznie dostosuje napięcie 

łuku elektrycznego, na podstawie trzech parametrów: 

rodzaju i grubości drutu spawalniczego oraz prądu wstęp-

nego. 

Rys 3. Sposób wykonania połączeń lutospawanych. (HERKULES)

Często spotyka się wyrażane obawy o wytrzymałość spoin wy-

konanych technologią lutospawania. W świetle przeprowadzo-

nych badań jednoznacznie wynika, że połączenie prawidłowo 

wykonane ma podobna wytrzymałość jest spawanie drutem 

stalowych czy tez zgrzewanie. 

 Rys 4. Porównanie wytrzymałości połączeń na ścinanie i odrywanie: 

zgrzewanie, spawanie MAG (drutem stalowym), lutospawanie  (MIG). 

Próby na stalach stosowanych do budowy karoserii. (raatz.pl)

Zgrzewanie
Zgrzewanie punktowe jest najbardziej rozpowszechnioną me-

todą zgrzewania, którą stosuje się przy łączeniu elementów 

ze stali węglowych i stopowych oraz metali nieżelaznych. Pod-

stawową zaletą  zgrzewania jest to, że metoda ta nie wymaga 

stosowanie topników oraz gazów osłonowych.

Fot. 6. Zgrzewanie elementów 

karoserii podczas naprawy. 

(GYS-HERKULES)

Technologię tę już dawno 

wprowadzono na linie 

produkcyjne sektora mo-

toryzacyjnego oraz do 

serwisów samochodowych 

na całym świecie, ale nadal 

przysparza ona wielu pro-

blemów związanych

z jej zastosowaniem podczas napraw powypadkowych pojaz-

dów.
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str.39Rys. 5. Fazy podczas procesu zgrzewania

Proces zgrzewania oporowego składa się z trzech zasadni-

czych faz (Rys. 5):

Faza I: 
  docisk zgrzewanych blach za pomocą elektrod,

 dostarczenie na końcówki elektrod prądu o dużym natęże-

niu,

 wytworzenie ciepła na powierzchni styków elementów 

zgrzewanych, charakteryzujących się większym oporem 

elektrycznym (wytworzenie jądra zgrzeiny).

Faza II:
 rozrost jądra zgrzeiny do określonego rozmiaru.

Faza III:
  wyłączenie prądu oraz dalszy docisk elektrod, dzięki któ-

remu następuję krystalizacja jadra zgrzeiny i utrwalenie 

połączenia.

Dla zachowania poprawności procesu wszystkich trzech faz 

należy stosować urządzenia zapewniające odpowiednie pa-

rametry, czyli generować prąd o wysokim natężeniu, przy 

właściwym nacisku elektrod w całości kontrolowanym przez 

układ mikroprocesorowy. Współczesne zgrzewarki karoseryjne 

muszą generować maksymalny prąd zgrzewania na poziomie 

min. 12000 A przy docisku ok. 500 daN. Spowodowane jest 

to zastosowaniem wysokogatunkowych stali (ok. 80% udziału 

w nowych konstrukcjach) w celu redukcji masy pojazdu oraz 

poprawie jego bezpieczeństwa biernego. 

Jakie parametry zgrzewania?
Podstawowym problemem podczas zgrzewania karoserii są 

parametry jakich należy użyć dla zachowania poprawności 

połączenia zgrzewanego. Obecnie hybrydowe karoserie samo-

chodów wykonane są z blach o różnej grubości oraz gatunku 

włącznie z zastosowaniem kilku takich wariantów w obrębie 

jednego elementu. Najprostszym rozwiązaniem byłoby  za-

stosowanie  otrzymanych od producenta danych konstrukcyj-

nych lecz dostęp do nich jest nadal utrudniony, bywa, że nawet 

dla Autoryzowanych Stacji Obsługi. Rozwiązaniem jest zasto-

sowanie inteligentnych zgrzewarek (np. GYSPOT BP.LC-s7) 

wyposażonych w fabryczne bazy danych (CAR MANUFACTURER 

MODE) oraz tryb zgrzewania automatycznego EASY MODE, w 

którym zgrzewarka sama dobiera parametry zgrzewania: prąd 
zgrzewania, docisk, czas przepływu prądu. 

Rys. 6. Proces identyfikacji rodzaju stali poprzez badanie twardości. 

(GYS-HERKULES)

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości zgrzein należy dbać o 

stan końcówek elektrod, zachowywać odpowiednią odległość 

między zgrzewami co zapobiega bocznikowaniu prądów (Rys. 

7) czyli osłabianiu zgrzein sąsiednich oraz nie wykonywać 

zgrzein w narożach elementów. Minimalna odległośc sąsiednich 

zgrzein to 20 mm. Ważnym czynnikiem warunkującym dobre 

parametry zgrzeiny jest również dobór właściwych elektrod 

do miejsca naprawy. Występują dwa rodzaje uchwytów robo-

czych do których montowane są elektrody: typ X oraz typ C. O 

ile w przypadku uchwytu typu C nie istnieje ryzyko spadku siły 

docisku wraz z długością elektrody, to podczas użytkowania 

uchwytu typu X nacisk elektrod jest niższy wraz ze wzrostem 

ich długości. Zminimalizowanie tego zjawiska uzyskuje się 

przez zwiększenie nacisku pneumatycznego generowanego 

przez uchwyt roboczy. 

Rys. 7.  Zjawisko „bocznikowania” podczas aplikacji zgrzein w zbyt 

małej odległości od siebie. (HERKULES)

Zaleca się stosowanie wyłącznie urządzeń wyposażonych w 

układy chłodzenia cieczą, które pozwalają na ciągłą pracę 

zgrzewarki, przy zachowaniu wysokich parametrów i powta-

rzalności zgrzein. 
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Rys. 8. Test zgrzeiny. (HERKULES)

Aby mieć pewność czy wykonywane zgrzeiny są prawidłowej 

jakości należy okresowo przeprowadzać test zgrzeiny. Test od-

bywa się poprzez odrywanie połączonych elementów. Popraw-

nie wykonana zgrzeina rozrywając się pozostawia w jednej z 

blach otwór. Otwór w zależności od grubości blachy powinien 

mieć średnice od 3-5 mm.

Wpływ ustawień na zgrzeinę
Wygląd zgrzeiny uzależniony jest przede wszystkim od typu 

użytych końcówek elektrod oraz od nacisku przez nie wywie-

ranego. Wyróżniamy trzy podstawowe końcówki elektrod: 

płaskie, półokrągłe oraz skośne. Wielkość zgrzeiny uzależniona 

jest od grubości zgrzewanych elementów. Im grubsze elemen-

ty tym prąd, czas zgrzewania oraz docisk elektrod powinny 

być większe dla prawidłowego uformowania połączenia o 

odpowiedniej wytrzymałości. Przy niskim natężeniu prądu, 

niskiej sile docisku oraz przedłużonego czasu przepływu prądu  

następuje wzrost strefy ciepła i co za tym idzie wzrost niepo-

żądanych odkształceń złączy.  Przy takich parametrach wystę-

puje mniejsza możliwość odhartowania i mniejsza skłonność 

do występowania pęknięć w złączach. Do najczęściej spotyka-

nych niezgodności połączeń zgrzewanych należą: przyklejenie, 
zbyt małe jądra zgrzeiny, nadtopienia, pęknięcia oraz odpryski 
metalu.

Zgrzewarki fabryczne stosowane w procesie produkcji karo-

serii samochodowych zaprogramowane są do wykonywania 

szybkich zgrzein z bardzo dużym dociskiem i prądem zgrze-

wania. Zapewnia to prawidłową sztywność połączenia oraz 

oszczędność w wydatku energii, która ma olbrzymie znacze-

nie w przypadku generowanych przez roboty zgrzewające 

kosztów.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Wzrastająca ciągle ilość eksploatowanych pojazdów samocho-

dowych powoduje niestety zwiększenie ilości kolizji i wypadków 

drogowych. Efektem tego jest coraz większe zapotrzebowanie 

na wykonywanie specjalistycznych napraw nadwozi pojazdów. 

Wynikiem tych skomplikowanych zabiegów technologicznych 

mają być nie tylko czynności polegające na przywróceniu 

pierwotnych kształtów zniekształconego nadwozia i nadanie 

im ponownie estetycznego wyglądu, ale również, i to przede 

wszystkim sprawdzenie i jeśli zachodzi taka potrzeba ponowne 

nadanie odpowiednich kształtów i wymiarów poszczególnych 

fragmentów konstrukcji nośnej nadwozia oraz zapewnienie im 

przewidzianej przez producenta pojazdu wytrzymałości. Wyko-

nanie właśnie tego typu czynności technologicznych z wykorzy-

staniem specjalistycznego sprzętu pozwala na dalszą bezpieczną 

eksploatację znacznej części pojazdów, które ulegają wypadkom 

drogowym. 

W przeszłości wszystkie pojazdy samochodowe posiadały, jako 

konstrukcję nośną masywną, płaską ramę, wykonaną ze stalo-

wych belek, na której osadzone było nadwozie. Współcześnie 

konstruowane i produkowane samochody osobowe nie mają 

ram, lecz posiadają nadwozie samonośne. Do niego mocowane 

są wszystkie układy i podzespoły pojazdu. To właśnie tego typu 

nadwozie przenosi wszystkie rodzaje sił występujące podczas 

eksploatacji i jest elementem konstrukcyjnym wpływającym 

zarówno na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, jak również 

na ich komfort jazdy. W skład konstrukcji nośnej nadwozia 

wchodzi:

 płyta podłogowa – wytłoczony przestrzenny element 

wzmocniony dodatkowym użebrowaniem,

  tzw. klatka przedziału pasażerskiego – połączona w całości 

z płytą podłogową, obejmująca ramy drzwiowe i okienne po 

bokach, przegrodę czołową z przodu, dach z góry i ewentu-

alnie przegrodę tylną,

 komora silnikowa – której boczne ściany tworzą zintegro-

wane z nadkolami wsporniki przenoszące powstające w 

zawieszeniu obciążenia na przegrodę czołową i boczne ramy 

okienno-drzwiowe,

 komora bagażowa – w przypadku nadwozi trójbryłowy-

ch(tzn. z osobnym bagażnikiem) skonstruowana podobnie 

jak komora silnikowa, a przy nadwoziach dwu-bryłowych 

(tzn. pięciodrzwiowych) ograniczoną po bokach przedłużo-

nymi ramami okienno-drzwiowymi, które przenoszą obcią-

żenia z zawieszenia w szkielet przedziału pasażerskiego.

Naprawy powypadkowe nadwozi 
samochodowych Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Rama do prostowania nadwozi

Zróżnicowane wytrzymałościowo strefy nadwozia:
1. strefa nie odksztłcalna - zapewniająca bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów,
2. strefa kontrolowanego zgniotu – pochłaniająca największą część energii uderzenia.  

Zderzenie czołowe wzdłużne równomierne.



st
r.4

2
kw

ar
ta

ln
ik

 r
ek

la
m

o
w

y 
dl

a 
la

ki
er

ni
kó

w
 i 

bl
ac

h
ar

zy

kw
artalnik reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.43Nadwozia samonośne samochodów osobowych ze względu na 

brak sztywnej ramy przenoszącej największe obciążenia przy 

ewentualnych kolizjach, mają tzw. kontrolowane strefy zgniotu, 

które wykorzystując odpowiednie konstrukcje poszczególnych 

fragmentów odkształcają się podczas wypadku w ustalony spo-

sób, pochłaniając tym samym część energii zderzenia. Zadaniem 

kontrolowanych stref zgniotu jest zminimalizowanie ewentual-

nych obrażeń doznawanych przez kierowcę i pasażerów w przy-

padku wystąpienia wypadku drogowego. Zlokalizowane są one 

w przedniej i tylnej części nadwozia. Pochłaniają zdecydowaną 

większość energii uderzenia zamieniając ją w pracę niezbędną do 

odkształcenia plastycznego. Środkowa część nadwozia wzmac-

niana jest poprzez usztywnienie płyty podłogowej i zastosowa-

nie w bocznych drzwiach dodatkowych belek i kształtowników 

oraz odpowiednią sztywność dachu i słupków bocznych. 

Zastosowanie w konstrukcjach pojazdów kontrolowanych stref 

zgniotu powoduje jednak zwiększenie zakresu odkształceń ele-

mentów nadwozia. Podczas kolizji pojazdu, na konstrukcję jego 

nadwozia działają siły zewnętrzne i wewnętrzne. Siły zewnętrzne 

działają w miejscach bezpośredniego styku pojazdu z przeszko-

dą. Na elementach pojazdu będącego w ruchu powstają siły 

bezwładności uzależnione od wielkości opóźnienia ruchu i masy 

elementu. W chwili wypadku jednoczesne oddziaływanie sił 

zewnętrznych i bezwładności wywołuje powstawanie wewnętrz-

nych sił przeciwdziałających się im oraz zmianie kształtu nad-

wozia. Tego typu układ obciążeń powoduje trwałe odkształcenia 

elementów w miejscach, w których jego wartość przekracza 

wytrzymałość materiału. 

Rodzaj oraz rozmiar wywołanych kolizją uszkodzeń uzależniony 

jest od kierunku działania siły odkształcającej oraz wielkości ener-

gii zderzenia (wielkości mas oraz prędkości jazdy).W trakcie kolizji 

drogowych pojazdów występują różne rodzaje odkształceń nad-

wozia. Przy zderzeniach czołowych powstają odkształcenia:

-  wzdłużne równomierne – przy równomiernym rozłożeniu 

sił deformujących i w przypadku pokrycia się kierunku wy-

padkowej tych sił z osią środkową pojazdu lub występowania 

równoległości do niej,

 wzdłużne wichrujące – przy nierównomiernych rozkładach 

sił deformujących względem osi środkowej pojazdu, czyli 

przy uderzeniach jedną stroną.

Przy zderzeniach bocznych występują odkształcenia nadwozia:

 boczne narożne,

  boczne centralne,

 tylne.

W rzeczywistych warunkach w trakcie kolizji drogowych mamy 

do czynienia z przypadkami złożonymi, przy których suma 

wszystkich sił deformujących jest wypadkową uszkodzeń czoło-

wych oraz bocznych. Efektem tego są, więc odkształcenia zgina-

jące zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Ponadto 

nadwozie pojazdu ulega jednocześnie zgnieceniu oraz skręceniu. 

W praktyce warsztatowej każdy samochód, który uczestniczył 

w kolizji lub wypadku drogowym powinien mieć wykonane po-

miary kontrolne nadwozia, ponieważ w wyniku wywołanych od-

kształceń następuje zmiana usytuowania punktów zamocowania 

zawieszenia, co eliminuje prawidłowość ustawienia geometrii 

układu jezdnego, mającego decydujący wpływ na stabilność 

poruszania się pojazdu, a tym samym na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. 

Do wstępnej oceny zakresu uszkodzeń powypadkowych nie po-

trzebne są specjalistyczne przyrządy pomiarowe. Sprawdzenie 

odbywa się po zdemontowaniu uszkodzonych w wypadku ele-

mentów zewnętrznych nadwozia (zderzaków, maski, błotników, 

osłon itp.), czyli po odsłonięciu elementów nośnych nadwozia. 

Tego typu weryfikacja pozwala jedynie na określenie zakresu 

przewidywanych napraw i ich szacunkowych kosztów. Nie umoż-

liwia ona jednak określenia wielu uszkodzeń ukrytych, które 

stwierdzić można dopiero po wykonaniu demontażu kolejnych 

elementów pojazdu i przeprowadzeniu dokładnych trójwymiaro-

wych pomiarów tzw. punktów bazowych nadwozia. 

Nadwozia pojazdów samochodowych posiadają nadane przez 

producenta stałe punkty charakterystyczne, którymi są naj-

częściej otwory, zarówno konstrukcyjne, przeznaczone do 

mocowania podzespołów i elementów, jak również i pomocni-

cze, wykonywane wyłącznie dla celów kontrolno-pomiarowych. 

Dzięki porównaniu ich rzeczywistego położenia względem nada-

nych konstrukcyjnie, określa się miejsca i wielkość odkształceń 

nadwozia pojazdu. 

Przy wykonywaniu pomiarów nadwozi pojazdów samochodo-

wych układem odniesienia jest abstrakcyjny prostopadłościan 

opisany na nadwoziu pojazdu, którego podstawą jest równo-

Zderzenie czołowe wzdłużne wichrujące.

Zderzenie boczne narożne.

Mechaniczne 
urządzenie 
pomiarowe
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str.43legła do podłogi samochodu, a jego dłuższe ściany pionowe 

są równoległe do wzdłużnej osi symetrii pojazdu. Umożliwia to 

przypisanie każdemu z punktów nadwozia trzech współrzędnych 

(długości, szerokości i wysokości) w stosunku do:

  pionowej wzdłużnej płaszczyzny symetrii nadwozia,

 poziomej płaszczyzny równoległej do progów płyty podło-

gowej,

 poprzecznej pionowej płaszczyzny przeprowadzonej przez 

ustalony umownie środek długości pojazdu. 

Parametry wzorcowe dotyczące usytuowania punktów kontro-

lnych nadwozia podawane przez producentów pojazdów od-

noszą się do elementów nadwozia o nominalnej grubości, czyli 

pokrytych fabrycznie powłoką lakierniczą lub konserwacyjną. 

Przy występowaniu dodatkowych warstw (lakieru, materiałów 

konserwacyjnych, czy naprawczych) konieczne jest przywróce-

nie przed pomiarem grubości stanu nominalnego lub właściwe 

skorygowanie wyników pomiaru. Otrzymane w wyniku pomia-

rów parametry muszą mieścić się w granicach dopuszczalnych 

tolerancji określonych przez producenta. Przy braku tego typu 

danych przyjmuje się, że przemieszczenie:

  punktów kontrolnych zlokalizowanych w centralnym obsza-

rze nadwozia (mocowania silnika, zawieszenia) względem 

płaszczyzn odniesienia nie może przekroczyć 7mm,

  symetrycznie położonych punktów kontrolnych umieszczo-

nych w centralnym obszarze nadwozia względem osi współ-

rzędnych nie może być większe niż 7 mm,

  pozostałych punktów kontrolnych niemających wpływu na 

ustawienie geometrii układu jezdnego nie może przekroczyć 

10 mm.

Pomiar parametrów nadwozia można przeprowadzić urządze-

niami różnych konstrukcji. Różnią się one między sobą zaawan-

sowaniem technologicznym, a tym samym i szybkością oraz 

wygodą pomiaru. Poszczególne konstrukcje urządzeń można 

podzielić na kilka zasadniczych grup:

 mechaniczne- z odczytem na podziałkach pomiarowych,

 laserowe – z odczytem na ekranach pomiarowych,

  mechaniczno-elektroniczne – z transmisją wyników do jed-

nostki mikroprocesorowej,

  laserowo-elektroniczne – z transmisją wyników do jednostki 

mikroprocesorowej,

  komputerowe – wykorzystujące pomiary trygonometrycz-

ne,

  ultradźwiękowe – z pomiarem opartym na zjawisku rozcho-

dzenia się fal ultradźwiękowych.

Mechaniczne przyrządy pomiarowe zbudowane są z: prowadni-

cy – posiadającej dwie szyny służące do pomiarów wzdłużnych, 

suportu poprzecznego, przemieszczającego się równolegle do 

wzdłużnej prowadnicy, zapewniającego możliwość wykonywania 

pomiarów poprzecznych, specjalnej bramki pomiarowej wraz ze 

skalą pionową i ruchomą poprzeczką do pomiaru kontrolnych 

punktów nadwozia usytuowanych nad podłogową oraz komple-

tu suwaków posiadających wskazówki do odczytu i wymienne 

kły pomiarowe. 

 

Urządzenia laserowe wykorzystują do pomiaru wiązkę pro-

mieniowania lasera i składają się z podłużnych szyn, bramowej 

prowadnicy, głowic wysyłających wiązkę lasera oraz zestawu 

przywieszanych ekranów. 

Mechaniczno-elektroniczne urządzenia pomiarowe posiadają 

konstrukcję mechaniczną oraz dodatkowy osprzęt elektroniczny 

umożliwiający zmiany wartości mechanicznych przemieszczań 

czujników pomiarowych na odpowiednie impulsy elektroniczne, 

cyfrowe lub analogowe. 

W przyrządach laserowo-elektronicznych typowa konstrukcja 

laserowa urządzenia wspomagana jest również osprzętem 

elektronicznym. Pomiar realizowany jest na podstawie zliczania 

impulsów wysyłanych z elektronicznej jednostki sterującej do 

silnika krokowego, przesuwającego jedną z głowic pomiarowych 

po jej prowadnicach. 

W urządzeniach komputerowych wykorzystujących pomiary try-

gonometryczne zamiast pomiarów liniowych dokonywanych w 

układach współrzędnych stosowane są pomiary liniowo-kątowe. 

Dzięki zastosowaniu jednostki komputerowej i odpowiedniego 

oprogramowania możliwe jest wykonywanie natychmiastowych 

obliczeń znacznych ilości równań trygonometrycznych i uzyski-

wanie wyników pomiarów. 

Najnowocześniejszą grupę urządzeń pomiarowych nadwozi 

pojazdów samochodowych stanowią przyrządy wykorzystujące 

pomiary ultradźwiękowe. Urządzenia tego typu dokonują pomia-

ru bez użycia czujników mechanicznych. Pomiar dokonywany 

jest z użyciem sond emitujących ultradźwięki i belki pomiarowej 

będącej odbiornikiem fal ultradźwiękowych. Nadajniki fal w 

postaci sond umieszczone są za pomocą uchwytów magne-

tycznych w charakterystycznych punktach nadwozia, zgodnie 

z kartą pomiarową pojazdu. Mierzonym parametrem jest czas, 

w którym sygnał ultradźwiękowy dociera z nadajnika w sondzie 

do odbiornika w belce. Przy znanej prędkości rozchodzenia się 

fal urządzenie oblicza drogę, która muszą przebyć fale ultradź-

więkowe, a tym samym wyznaczana jest odległość usytuowa-

Zderzenie boczne centralne.

Płaszczyzny odniesienia przy pomiarze nadwozia pojazdu:
1 - pionowa wzdłużna płaszczyzna symetrii nadwozia,
2 - pozioma płaszczyzna, równoległa do podłużnic ramy lub progów płyty podwoziowej,
3 - poprzeczna płaszczyzna pionowa, poprowadzona przez ustalony umownie środek 
długości pojazdu.
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nia punktów pomiarowych. Bardzo ważną cechą systemów 

ultradźwiękowych jest ciągłość dokonywania pomiarów, dzięki 

której możliwe jest obserwowanie na monitorze wszystkich 

przemieszczeń punktów pomiarowych pojazdu w trakcie do-

konywania naprawy (prostowania) nadwozia. Kolejną zaletą jest 

brak jakiegokolwiek wpływu sposobu ustawienia samochodu 

względem belki pomiarowej, gładkości i wypoziomowania pod-

łoża na dokładność pomiaru.

Do wykonywania napraw powypadkowych nadwozi pojazdów 

samochodowych przeznaczone są odpowiednie urządzenia tzw. 

ramy naprawcze. Podstawą dokonywania napraw odkształconych 

nadwozi jest poddanie ich działaniu siły o identycznej wartości i 

kierunku, ale przeciwnym zwrocie w stosunku do siły, która dane 

odkształcenie spowodowała. Naprawa ma na celu doprowadze-

nie do zgodności położenia wszystkich punktów kontrolnych z 

danymi zawartymi w karcie pomiarowej. Wyznaczanie kierunku 

działania siły deformującej nadwozie ustalane jest metodą 

graficzną, poprzez nanoszenie na diagramy charakterystyczne 

punkty nadwozia. Ich usytuowanie uzyskuje się na drodze do-

konanych wcześniej pomiarów. Linie łączące punkty teoretyczne 

z rzeczywistymi pokrywają się z kierunkami działania poszcze-

gólnych sił składowych. Określenie kierunku działania siły pro-

stującej możliwe jest poprzez geometryczne wyznaczenie siły 

wypadkowej. Wyznaczenie wartości siły prostującej jest trudne 

do określenia w związku, z czym należy ją dozować stopniowo 

w wielu kolejnych etapach prostowania. Konieczne są, więc 

systematyczne korekty dotyczące zarówno wartości siły, jak i 

kierunku jej działania. Prostowanie nadwozia realizowane jest po 

wyznaczeniu kierunków działania sił prostujących i zamocowa-

niu zaczepów łańcuchów do odpowiednich punktów nadwozia. 

Proces ten musi być przeprowadzany stopniowo z odpowiednim 

dozowaniem siły prostującej. Konieczne jest dobieranie zarówno 

pod względem wielkości, jak i kształtu odpowiednich zaczepów 

łączących łańcuchy z prostowanymi fragmentami nadwozia w 

celu zapobiegania powstawaniu lokalnych odkształceń wtórnych 

lub rozdzierania blaszanych płaszczyzn konstrukcyjnych nad-

wozia. Zaczepy osadzane są do istniejących otworów nadwozia 

służących do osadzenia np. zderzaków, przelotów przewodów 

lub otworów technologicznych wykonywanych specjalnie na 

potrzeby przeprowadzenia naprawy.

Najbardziej skomplikowanym etapem procesu naprawy (prosto-

wania) nadwozia jest jego końcowa faza, ponieważ materiał na-

prawianego nadwozia wykazuje pewną sprężystość i doprowa-

dzony do poprawnego położenia pod działaniem siły prostującej 

ponownie odkształca się nieco po jej ustąpieniu. W celu prze-

ciwdziałania temu procesowi stosuje się: nieznaczne przecią-

gnięcie prostowanego miejsca poza jego prawidłowe położenie, 

zablokowanie sprężynującego elementu w prawidłowej pozycji 

i likwidację jego naprężeń wewnętrznych poprzez wygrzewanie 

naprawianej strefy płomieniem palnika lub obustronne wyklepy-

wanie młotkiem i klepadłem. 

Stosowane przy naprawach powypadkowych nadwozi ramy 

zapewnić muszą:

 pewne zamocowanie różnego rodzaju nadwozi,

  wielokierunkowe oddziaływanie sił na naprawiane elementy 

nadwozia,

  jednoczesny trójwymiarowy pomiar punktów bazowych 

nadwozia.

Do wywierania sił prostujących w ramach naprawczych służą 

tłokowe siłowniki, czyli tzw. kolumny zasilane wysokociśnie-

niowymi układami pneumatycznymi z napędem elektrycznym. 

Siłowniki urządzenia naprawczego współpracują z dźwigniami 

jednoramiennymi wyposażonymi w nacięcia do mocowania łań-

cucha ciągnącego na różnych wysokościach. W przypadku, gdy 

w trakcie naprawy konieczne jest użycie siły o kierunku znacznie 

odbiegającym od poziomego stosuje się rolki i rozpórki zmienia-

jące kierunek biegu łańcucha. 

We wszystkich urządzeniach prostujących wyznaczanie kierun-

ku działania siły w płaszczyźnie poziomej uzyskuje się poprzez 

odpowiednie kątowe ustawienie wieży siłownikowej względem 

podłużnic ramy. Kierunek w płaszczyźnie pionowej uzyskuje się 

w zależności od konstrukcji urządzenia poprzez boczne przechy-

lenie wieży ramieniowej, boczne przechylenie belki z siłownikami 

umieszczonymi poziomo, odpowiedni kąt ustawienia siłownika 

lub zastosowanie dodatkowej rolki odchylającej. Siłowniki w urzą-

dzeniach prostujących stosowane są pojedynczo lub zespołowo. 

Im większa jest zastosowana liczba siłowników, tym łatwiejsze i 

bardziej precyzyjne jest składanie potrzebnych do prostowania 

sił wypadkowych. Zastosowanie kilku kolumn siłownikowych po-

zwala na uzyskanie różnych wariantów składania sił:

  przeciwbieżnych – polegających na działaniu dwóch sił o 

wspólnym kierunku i przeciwnych zwrotach, co zmniejsza, 

a w niektórych przypadkach eliminuje nawet całkowicie 

niekorzystne zjawisko wyrywania prostowanego nadwozia z 

uchwytów mocujących,

 równoległobocznych – umożliwiających kompleksowe pro-

stowanie rozległych wgnieceń przez ich równoczesne naprę-

żanie w kierunkach wzdłużnych i poprzecznych,

 równoległych – pozwalających na asymetryczne sumowanie 

sił kilku siłowników niezbędnych przy prostowaniu bardzo 

sztywnych elementów.    
Rama naprawcza nazdwozi

Urządzenie z pomiarem trygonometrycznym
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Wcześniejsze rozwiązania pojazdów samochodowych, jako 

konstrukcję  nośną miały masywną, płaską ramę, którą two-

rzyły połączone ze sobą belki stalowe. To właśnie na niej 

osadzone były różnego rodzaju nadwozia pojazdów. Obecnie 

we współcześnie produkowanych samochodach rozwiązanie 

tego typu stosowane jest w większości modeli samochodów 

terenowych, ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep i 

naczep. Pozostałe pojazdy, czyli samochody osobowe, dostaw-

cze oraz autobusy posiadają obecnie jako konstrukcję nośną 

nadwozia samonośne.

Zadaniem ramy jest zapewnienie należytej sztywności całej 

konstrukcji pojazdu, przenoszenie obciążeń, które działają 

na poszczególne mechanizmy i podzespoły pojazdu oraz 

zagwarantowanie im odpowiedniego położenia względem 

siebie. Odpowiedzialna jest również za przenoszenie obciążeń 

dynamicznych, więc musi posiadać odpowiednią elastyczność 

i być odporna na obciążenia skręcające wywoływane przez 

oddziaływanie nierówności drogi na pojazd.

W samochodach osobowych stosowane są dwa rodzaje kon-

strukcyjne ram. Pierwszą grupę stanowią ramy niezależne, 

czyli sztywne konstrukcje nośne na których mocowane są 

nadwozia tzw. nieniosące, czyli tego typu, które nie uczest-

niczą w przekazywaniu obciążeń. Drugą grupą ram są ramy 

zespolone, które zintegrowane są z dolną częścią nadwozia, 

czyli tzw, pół-niosące, które częściowo biorą udział w przeno-

szeniu obciążeń.

Ramą niezależną jest tzw. rama podłużnicowa, zbudowana 

z dwóch podłużnych belek nośnych, zwanych podłużnicami, 

które połączone są ze sobą kilkoma poprzeczkami (poprzecz-

nicami). Główne belki nośne (podłużnice) są równoległe do 

osi symetrii pojazdu i mają znaczną sztywność, a ich kształt 

uzależniony jest od usytuowania głównych zespołów samo-

chodu oraz od wzniosu podłogi. Wykonywane są one w formie 

belek o przekroju otwartym lub zamkniętym. Do podłużnic i 

poprzecznic mocowane są wsporniki i wieszaki do osadzenia 

poszczególnych elementów mechanicznych nadwozia.

Ramy zespolone mogą przybierać postać:

 płytowych – tzw. podłogowych, które są płaskimi elemen-

tami nośnymi składającymi się z wytłoczek podłogi pojazdu 

i odpowiednio ukształtowanych elementów usztywnia-

jących wykonanych z blachy. Zapewnienie odpowiedniej 

sztywności tego typu ramy możliwe jest poprzez zasto-

sowanie przetłoczeń podłogi oraz wzdłużnych i poprzecz-

nych usztywnień podłogi o przekrojach zamkniętych;

 platformowych – znacznie bardziej rozbudowanych, w 

których usztywnienie konstrukcji realizowane jest dzięki 

zastosowaniu dodatkowych elementów usztywniających 

(fragmentów ścianek działowych przegrody czołowej lub 

tylnej, nadkoli, wsporników zawieszeń kół i zespołu napę-

dowego);

 kratownicowych – konstrukcji rozbudowanych prze-

strzennie wykonanych z cienkościennych rur i kształtow-

ników łączonych połączeniem spawaniem. Przy stosunko-

wo małej masie własnej posiadają znaczną wytrzymałość. 

Tego typu konstrukcja ramy pozbawiona jest obciążeń 

zginających.

W konstrukcjach pojazdów samochodowych wykorzysty-

wane są również ramy tzw. pomocnicze, czyli częściowe lub 

niepełne, przeznaczone do mocowania elementów zespołu 

napędowego lub podzespołów podwozia, czy zawieszenia. W 

tego typu konstrukcji ramy stosowane są punkty, do których 

z wykorzystaniem elementów elastycznych, ograniczających 

przenoszenie drgań pochodzących z zespołów umieszczonych 

na ramie na nadwozie mocowane są one do struktury nośnej 

nadwozia.

Naprawy powypadkowe ram 
samochodowych

Komputerowy system pomiarowy.

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!
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Obecnie stosowane we współcześnie produkowanych konstruk-

cjach pojazdów samochodowych ramy posiadają konstrukcję 

odpowiednio bezpieczną, opartą na zastosowaniu elementów 

podatnych na odkształcenia w celu absorbowania energii zde-

rzenia. Nadwozie, jako najważniejsza z punktu widzenia bez-

pieczeństwa kierowcy i pasażera część pojazdu uczestniczy w 

odkształceniach ramy wyłącznie do momentu, gdy następuje 

ścięcie lub wyrwanie śrub mocujących je z ramą.

W trakcie kolizji lub wypadku drogowego rama ulega następu-

jącym odkształceniom:

 zginającym w płaszczyźnie pionowej,

 zginającym w płaszczyźnie poziomej,

 zgniatającym,

 skręcającym.

W trakcie kolizji, w warunkach zupełnie nieprzewidywalnych 

uszkodzenia powypadkowe wykazują występowanie wszyst-

kich tego typu odkształceń jednocześnie. Zginanie ramy 

w płaszczyźnie pionowej następuje w wyniku wzdłużnego 

kierunku działania zewnętrznej siły odkształcającej. Energia 

zderzenia absorbowana jest wówczas przez przednie strefy 

ramy, podatne na odkształcenia. Efektem tego jest deforma-

cja przedniej części nadwozia lub kabiny i przemieszczenie się 

przedniej osi pojazdu. Skręcenie elementów podatnych nastę-

puje na skutek zgniatania elementów ramy wywołanego siłami 

wzdłużnymi działającymi z przodu lub z tyłu pojazdu występu-

jącymi wraz z zginaniem pionowym. Zgięcie w płaszczyźnie po-

ziomej jest z kolei wynikiem uderzenia bocznego lub skośnego 

powodującego przeważnie odkształcenia wywołujące zmianę 

geometrii ustawienia kó i zawieszenia pojazdu. Skręcenie 

ramy w płaszczyźnie poziomej wywołane nierównomiernym 

zgnieceniem i zgniataniem belek podłużnych występuje przy 

uderzeniach skośnych oraz w przypadku wystąpienia pary 

pionowych sił gnących, przyłożonych w przeciwległych (po 

przekątnej) narożnikach ramy.

Do określenia wielkości odkształceń powstałych w ramie ko-

nieczne jest przeprowadzenie odpowiednich jej pomiarów. Ze 

względu na fakt, że rama jest konstrukcją przestrzenną ko-

nieczne jest posługiwanie się układem trzech współrzędnych, 

określających położenie stałych dla każdej ramy punktów 

pomiarowych. Układem takim jest abstrakcyjny prostopadło-

ścian oparty na ramie, w którym podstawą jest płaszczyzna 

równoległa do jej dolnej powierzchni, dłuższymi ścianami są 

równoległe, a krótszymi prostopadłe do osi symetrii ramy. 

Porównanie względem siebie aktualnych charakterystycznych 

punktów ramy z fabrycznymi (czyli przed kolizją) możliwe jest 

wyłącznie z wykorzystaniem tzw. karty pomiarowej, na której 

naniesione są wszystkie niezbędne informacje obejmujące 

między innymi: szkic ramy, wykonany w rzucie pionowym i 

bocznym wykonanym od strony podłużnych boków nadwozia, 

zwymiarowane położenie charakterystycznych, łatwych do 

zidentyfikowania punktów, którymi są otwory podstawowe 

(konstrukcyjne) przeznaczone do mocowania głównych pod-

zespołów i elementów podwozia, oraz pomocnicze, wykonane 

specjalnie do celów kontrolno-pomiarowych.

Do określenia odkształceń ramy wykorzystuje się tzw. ramę 

pomiarową na której umieszcza się ramę pojazdu w sposób 

zapewniający pokrycie się górnych powierzchni podłużnic 

urządzenia z dolną ścianą abstrakcyjnego prostopadłościanu, 

czyli układu odniesienia, a także zapewnienie równoległości 

powierzchni bocznych z wzdłużną osią symetrii pojazdu. Spro-

wadza się to do takiego ustawienia ramy pojazdu w urządzeniu 

pomiarowym, w którym co najmniej trzy charakterystyczne 

punkty usytuowane w nieuszkodzonej i nieodkształconych jej 

fragmentach mają położenie odpowiadające temu w karcie 

pomiarowej.

Proces naprawy ramy samochodowej ma na celu przywróce-

nie jej pierwotnego kształtu i sztywności poprzez poddanie 

uszkodzonego (zniekształconego) elementu lub jego frag-

mentu działaniu siły o identycznej wartości i kierunku, lecz o 

przeciwnym zwrocie w stosunku do siły, które odkształcenie 

wywołały. W przypadku uszkodzenia powypadkowego ramy 

dochodzi często do utraty jej sztywności, co powoduje zwy-

kle konieczność wymiany osłabionych elementów na nowe. 

Wynika to z faktu, iż odkształcenie elementów metalowych 

nigdy nie jest procesem odwracalnym, ponieważ odwrotnie 

przyłożona siła prostująca nie jest w stanie naprawić zerwa-

nych połączeń elementów i naruszonej ciągłości ich struktury. 

Zabieg wymiany osłabionych przez odkształcenie elementów 

ramy, wykonywany jest jednak dopiero po zakończeniu pro-

stowania ramy.

W celu określenia wstępnych założeń co do wartości i kierun-

ków działania sił prostujących, przed rozpoczęciem naprawy 

ramy wykonywany jest proces pomiaru usytuowania punktów 

kontrolnych i porównania wyników z kartami pomiarowymi 

pojazdu.

Przy sprawdzaniu położenia punktów kontrolnych ram pojaz-

dów pojazdów samochodowych, wykorzystywane są rozwią-

Specjalistyczne stanowisko do naprawy (prostowania) ram samochodów 
ciężarowych.

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!
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zania urządzeń pomiarowych wykorzystywane są rozwiązania 

urządzeń pomiarowych o różnej konstrukcji. Najprostsze roz-

wiązania stanowią wersje mechaniczne, składające się z:

 dwu-szynowej prowadnicy ze skalą do pomiarów wzdłuż-

nych,

 przesuwanego równolegle do prowadnicy wzdłużnej 

suportu poprzecznego, umożliwiającego wykonywanie 

pomiarów poprzecznych,

 bramki pomiarowej z pionową skalą i usytuowaną odpo-

wiednio ruchomą poprzeczką,

 zestawu suwaków do odczytywania skali i wymiennych 

kłów pomiarowych.

Udoskonaloną konstrukcją urządzeń mechanicznych są wersje 

mechaniczno-elektroniczne, które doposażone są w odpo-

wiedni osprzęt elektroniczny, służący do przetwarzania warto-

ści mechanicznych przemieszczeń czujników pomiarowych na 

odpowiednie impulsy elektryczne, przekazywane dalej do jed-

nostki komputerowej, w której następuje ich przetworzenie, a 

wyniki pomiaru przedstawiane są na ekranie monitora.

Innym rozwiązaniem są urządzenia oparte o system optyczny 

(laserowy) pomiaru. Składają się one:

 szyn wzdłużnych,

 prowadnicy bramowej,

 czterech głowic pomiarowych,

 zestawu ekranów.

Działanie przyrządów mechanicznych i optycznych oparte jest 

na pomiarach dokonywanych metodą przesunięć równole-

głych. Niestety przy coraz większej różnorodności konstrukcji 

stosowanych ram pojazdów ich pomiary tymi metodami są 

bardzo często utrudnione, gdy punkt, którego współrzędne 

należy wyznaczyć oddzielony jest od płaszczyzny odniesienia 

przeszkodami, uniemożliwiającymi swobodne przemieszcza-

nie linii pomiarowej. W związku z tym coraz częściej przy 

pomiarach ram stosowane są techniki odczytu oparte na 

wykorzystaniu techniki komputerowej i pomiarach trygono-

metrycznych.

Najbardziej zaawansowaną obecnie technicznie konstrukcją 

urządzenia pomiarowego jest przyrząd wykorzystujący ultra-

dźwiękowy system pomiaru. Przyrządy tego typu nie wyko-

rzystują przy pomiarze czujników mechanicznych. Urządzenie 

takie posiada zestaw ośmiu sond emitujących ultradźwięki, 

umieszczonych w określonych w kartach pomiarowych punk-

tach  przy użyciu uchwytów magnetycznych oraz belki pomia-

rowej, pełniącej funkcje odbiornika fal ultradźwiękowych.

Właściwy proces naprawy (prostowania) rozpoczyna się w 

chwili mocowania zaczepów łańcuchów połączonych z siłow-

nikami do odpowiednich punktów naprawianej ramy. Kolejne 

zabiegi prostowania wykonuje się małymi etapami, dozując 

odpowiednio wartości przykładanych sił i dokonując każdo-

razowo kolejny pomiar umożliwiający sprawdzenie uzyska-

nych efektów. Ze względu na sprężystość materiału, który 

doprowadzony do poprawnego położenia pod wpływem siły 

prostującej odkształca się po jej ustąpieniu. Faza końcowa 

jest najtrudniejszym etapem całego procesu. Konieczne jest 

więc na tym etapie prostowania nieznaczne przeciągnięcie 

prostowanego fragmentu poza jego prawidłowe położenie lub 

zblokowanie sprężynującego elementu w pozycji końcowej i 

likwidację materiałowych naprężeń wewnętrznych przy uży-

ciu płomienia palnika acetylenowego lub przez zastosowanie 

metod ślusarskich lub przez zastosowanie metod ślusarskich 

polegających na wyklepywaniu.

Zabieg prostowania ramy samochodowej możliwy jest do 

przeprowadzenia wyłącznie przy użyciu specjalistycznego 

osprzętu gwarantującego sztywne zamocowanie ramy umoż-

liwiające zachowanie właściwego usytuowania względem 

płaszczyzn pomiarowych, pełen zakres zmian kierunku, zwro-

tu i wartości przykładanych sił oraz bieżącą kontrolę (poprzez 

możliwość wykonywania pomiaru) efektów prowadzonych 

zabiegów prostujących.  

Naprawy ram pojazdów samochodowych realizowane są na 

tzw. ramach prostowniczych. Naprawa ma na celu poddanie 

ramy samochodowej takim  samym siłom o identycznych war-

tościach i kierunkach, lecz przeciwnych zwrotach w stosunku 

do siły, która dane odkształcenie spowodowała.

Mocowanie ramy pojazdu samochodowego do ramy na-

prawczej dokonywane jest z użyciem specjalnych uchwytów 

mocujących w kształcie imadeł o położeniu regulowanym w 

trzech kierunkach (wzdłużnym, poprzecznym i pionowym) wy-

posażonych w szczęki odpowiadające wymiarami i kształtem 

podłużnicom ramy. Do wywierania sił prostujących wykorzy-
Prasy poziome wyposażone są w kółka, co zapewnia łatwość ich przemiesz-
czania.

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!
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stywane są tłokowe siłowniki hydrauliczne (kolumny) z uży-

ciem łańcuchów z różnymi wymiennymi zaczepami. Kolumny 

siłownikowe wykonywane są zwykle w postaci pionowych 

teleskopów montowanych na sztywno do ramy. Przyłożenie 

siły prostującej pod wymaganym kątem i płynna regulacja wy-

sokości oddziaływania sił poziomych możliwa jest dzięki prze-

suwanej w kierunku pionowym po kolumnie rolce zmieniającej 

kierunek ciągnięcia. Z siłownika hydraulicznego siła ciągnąca 

przekazywana jest bezpośrednio na łańcuch z możliwością 

wykorzystania różnych jego długości lub zastosowania równo-

czesnego naciągu dwoma odcinkami łańcucha o równoległym, 

zbieżnym lub rozbieżnym kierunku działania.

W ramach naprawczych siłowniki mogą być stosowane poje-

dynczo lub zespołowo. Dzięki przytwierdzeniu siłowników do 

ramy urządzenia pod różnymi kątami możliwe jest uzyskanie 

następujących wariantów składania sił:

 przeciwbieżny,

 równoległoboczny,

 równoległy.

Obecnie, coraz częściej ramy pojazdów samochodowych 

wykonywane są z aluminium, co powoduje konieczność od-

miennego podejścia do czynności naprawczych uszkodzeń 

powypadkowych. Spowodowane jest to stosunkowo niską 

sprężystością, wpływającą na powstawanie silnych deformacji 

miejscowych ramy pojazdu, bezpośrednio w miejscu działania 

siły podczas uderzenia w trakcie kolizji.

Naprawy ram pojazdów wykonanych z aluminium wymagają 

wykorzystania specjalistycznego sprzętu naprawczego. Nie 

można wykorzystać normalnego stanowiska siłownikowego do 

prostowania ram, ponieważ wytworzone przez urządzenie siły 

prostujące zmieniają kształt konstrukcji ramy tylko w bardzo 

ograniczonym sąsiedztwie punktów ich przyłożenia. W przypad-

ku aluminium utrata sztywności elementu wyprostowanego po 

naprawie w stosunku do pierwotnej jest nieodwracalna i czyni 

naprawę nieopłacalną. Jedynym rozwiązaniem przy tego typu 

konstrukcjach jest więc wymiana odkształconych elementów na 

nowe. Do tego celu konieczne jest jednak użycie specjalistycz-

nego sprzętu naprawczego do spawania i zgrzewania.

Do naprawy niektórych odkształceń (skręcenia lub wygięcia pionowe) stosuje 
się podczas naprawy ramy prasy pionowe współpracujące z łańcuchami i ha-
kami mocowanymi do ramy urządzenia naprawczego osadzonej w posadzce 
stanowiska naprawczego.
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Poszerzenie zakresu prowadzenia działalności 
warsztatu blacharsko-lakierniczego o serwis 
ogumienia
Jedną ze specjalizacji usług motoryza-

cyjnych, która w ostatnich latach uległa 

dość istotnym zmianom jest serwis 

ogumienia. Powodem tak dynamicznych 

przemian w funkcjonowaniu i organizacji 

pracy w tego typu punkcie usługowym 

było przede wszystkim wprowadzenie 

do eksploatacji ogumienia sezonowego 

oraz opon niskoprofilowych. Stosowa-

nie ogumienia, które należy wymieniać 

sezonowo spowodowało, że użytkow-

nicy pojazdów postawieni zostali przed 

faktem konieczności wykonywania de-

montażu i ponownego montażu opon 

na obręczach kół dwa razy w ciągu roku. 

Wprowadzenie opon niskoprofilowych 

i obręczy ze stopów lekkich wymusiło 

ponadto konieczność wykonywania 

tych czynności wyłącznie z użyciem 

profesjonalnego sprzętu obsługowego, 

zabezpieczającego zarówno opony, 

jak i obręcze przed uszkodzeniem, do 

którego z dużym prawdopodobień-

stwem doszłoby, przy wykonywaniu 

tych czynności w stosowany dotychczas 

sposób we własnym zakresie z użyciem 

amatorskich narzędzi (łyżki do kół itp.). 

Osiągane przez współcześnie eksploato-

wane pojazdy samochodowe prędkości 

jazdy wymuszają obowiązkowe wyważe-

nie kompletnego koła po wymianie ogu-

mienia, które jest możliwe wyłącznie w 

wyspecjalizowanym serwisie ogumienia.

Ogromne zainteresowanie usługami 

związanymi z obsługą ogumienia na 

przełomie ostatnich lat spowodowało 

powstanie wielu nowych obiektów 

serwisowych tego typu na rynku usług 

motoryzacyjnych. Wyjątkowa specyfika 

usług w tym zakresie, związana z tzw. 

„szczytami” jesiennym i wiosennym 

trwającymi stosunkowo krótkie okresy 

czasowe, powoduje, że pomimo funk-

cjonowania na rynku motoryzacyjnym 

bardzo dużej ilości tego typu serwisów, 

zarówno wiosną, jak i jesienią od świtu 

do późnych godzin wieczornych przed 

wszystkimi serwisami ogumienia usta-

wiają się spore kolejki oczekujących na 

wykonanie usługi związanej właśnie 

z wymianą opon z letnich na zimowe 

lub odwrotnie. Pozostała część roku w 

tego typu serwisach charakteryzuje się 

wyłącznie wizytami pojedynczych klien-

tów, którymi przytrafiło się nieszczęście 

związane z przebiciem opony. Stanowi-

ska obsługowe serwisów ogumienia są 

po prostu niewykorzystane. Dlatego 

też, większość warsztatów specjalizują-

cych się w obsłudze kół i ogumienia sa-

mochodowego decyduje się na rozsze-

rzenie profilu prowadzenia działalności i 

wprowadzenie dodatkowych usług.

Specyfika i sezonowość prac przy obsłu-

dze ogumienia powoduje, że warsztaty 

o innych specjalizacjach prowadzonych 

usług decyduje się z kolei na poszerzenie 

zakresu oferowanych usług o czynności 

związane z obsługą kół i wymianą ogu-

mienia. Na ten kierunek rozwoju coraz 

częściej decydują się również warsztaty 

blacharsko-lakiernicze. Obie specjalizacje 

mają bowiem ze sobą wiele wspólne-

go, ponieważ niemal każda placówka 

świadcząca usługi w zakresie prac bla-

charsko-lakierniczych wyposażona jest 

w stanowisko do kontroli i pomiarów 

parametrów geometrii ustawienia kół i 

osi pojazdów, a długość okresu przydat-

ności opon do dalszej eksploatacji jest 

związana bezpośrednio z prawidłowym 

ustawieniem tych parametrów. Zasadne 

wydaje się więc połączenie obu tych 

Podnośnik nożycowy podprogowy 
pełnego unoszenia

Profesjonalna myjka do kół
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specjalizacji w jednym miejscu. Zdecy-

dowanie łatwiej jest przekonać klienta 

na wymianę opon w przypadku ich zuży-

cia, argumentując wpływ na bezpieczeń-

stwo jazdy, a jednocześnie przekonać 

go do konieczności przeprowadzenia 

okresowej kontroli parametrów usta-

wienia kół podczas sezonowej wymiany 

ogumienia w trakcie której stwierdzone 

zostanie zbyt szybkie i nierównomierne 

zużycie bieżnika.

Efektem nieprawidłowego ustawienia 

geometrii kół jest jednostronne zużycie 

bieżnika, co łatwo wykazać klientowi. 

Nadmierne zużycie wewnętrznej części 

obu przednich opon wynika z niepra-

widłowej (zbyt małej) zbieżności kół. 

Przy zużyciu zewnętrznych części opon 

zbieżność kół jest z kolei zbyt duża. 

W przypadku natomiast nadmiernego 

zużycia tylko jednej opony występuje 

zły kąt pochylenia danego koła. Nierów-

nomierne zużycie opon w kołach tylnej 

osi pojazdów z regulowaną zbieżnością 

i kątem pochylenia kół również zależne 

jest od wartości ustawienia tych para-

metrów.

Koszt opon, zwłaszcza tych eksploato-

wanych w pojazdach wyższej klasy jest 

na tyle istotny, że nadmierne i nieuza-

sadnione ich zbyt szybkie zużywanie 

się, powinno bez problemu przekonać 

każdego właściciela pojazdu do nie-

zbędnej regulacji w takim przypadku 

parametrów geometrii ustawienia kół. 

Prowadząc z kolei naprawy blacharskie 

wykazać można klientowi zbyt inten-

sywne zużycie opon i łatwo przekonać 

go do wyważenia kół lub jeśli zachodzi 

taka potrzeba nawet do wymiany opon 

na nowe.

Obiekty warsztatowe, w których two-

rzone są serwisy ogumienia różnią się 

między sobą w zależności od charakteru 

placówki usługowej, specyfiki obiektu i 

możliwości finansowych. Często stano-

wiska do obsługi ogumienia lokalizowa-

ne są na zewnątrz właściwego obiektu 

warsztatowego i są wyłącznie zadaszo-

ne. Tego typu stanowiska tworzone są 

zwykle, jako sezonowe na okres tzw. 

„szczytu” wiosennego i jesiennego.

Do stworzenia stanowiska obsługowego, 

umożliwiającego profesjonalną obsługę 

ogumienia konieczne jest wyposażenie 

warsztatu w odpowiednie specjalistycz-

ne urządzenia i narzędzia. Niezbędne 

przy tworzeniu stanowiska obsługowe-

go w serwisie ogumienia jest zapewnie-

nie dostępu do sprężonego powietrza w 

odpowiedniej ilości i jakości. Instalacja 

sprężonego powietrza powinna być tak 

dobrana, aby jej wielkość i wydajność 

odpowiadały zapotrzebowaniu na sprę-

żone powietrze wszystkich pracujących 

w warsztacie maszyn i urządzeń (podno-

śnika miechowego, kluczy do odkręcania 

śrub mocujących koła, montażownicy, 

czy stosowanej coraz częściej  wytwor-

nicy azotu). Najważniejszym urządze-

niem instalacji jest sprężarka. Kolejnym 

ogniwem instalacji jest zbiornik ciśnie-

niowy, którego najważniejszą funkcją 

jest balansowanie wydajności sprężarki 

z aktualnym zapotrzebowaniem powie-

trza w instalacji. Sprężone powietrze 

przed dostarczeniem do maszyn i urzą-

dzeń musi mieć ustabilizowane ciśnienie. 

Uzyskuje się to poprzez zastosowanie 

na przewodach odpływowych zbiornika 

ciśnienia odpowiednich nastawnych 

reduktorów z manometrami. Przed 

dostarczeniem powietrza do maszyn, 

urządzeń i narzędzi konieczne jest 

również jego właściwe przygotowanie 

i uzdatnienie do konkretnych potrzeb 

poprzez:

 oczyszczenie z zanieczyszczeń,

 redukcję ciśnienia,

 nasączenie olejem.

 Cały proces technologiczny związany 

z obsługą techniczną kół i opon obej-

muje:

 uniesienie całego pojazdu (ewentual-

nie poszczególnych osi lub kół),

 odkręcenie śrub mocujących koła,

 mycie kół,

 demontaż i montaż opon na obrę-

czach kół,

 napełnienie kół powietrzem (lub azo-

tem),

 wyważenie kół,

 dokręcenie śrub mocujących kół,

 opuszczenie pojazdu (ewentualnie 

poszczególnych kół).

W zależności od wielkości i organizacji 

pracy w serwisie ogumienia oraz sto-

sowanego sprzętu wykorzystywane 

są różne rozwiązania umożliwiające 

całkowite lub częściowe unoszenie 

pojazdu. Do demontażu pojedynczego 

koła stosuje się przejezdne podnośniki 

hydrauliczne podsuwane pod część po-

jazdu, którą należy unieść. W przypadku 

konieczności obsługi jednocześnie więk-

szej ilości kół w pojeździe stosowane są 

Wyważarka z ręcznym wprowadzaniem 
parametró koła
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pneumatyczne podnośniki najazdowe 

(najczęściej miechowe – niskiego uno-

szenia) oraz płytowe, dwukolumnowe i 

nożycowe pełnego unoszenia.

Do odkręcania i dokręcania śrub mo-

cujących koła stosowane są obecnie 

powszechnie klucze pneumatyczne, 

znacznie ułatwiające pracę i zdecydowa-

nie zwiększające jej wydajność.

Przy profesjonalnie wykonywanej ob-

słudze kół konieczne jest mycie koła, 

które po pierwsze zapewnia zachowanie 

czystości i należytej dbałości o trwałość 

maszyn obsługowych (montażownic 

i wyważarek), a także jest warunkiem 

właściwego i poprawnego wykonania 

czynności wyważenia koła, ponieważ za-

legające na oponie i obręczy zanieczysz-

czenia są powodem fałszowania wyników 

procesu wyważenia. Mycie kół może być 

wykonywane z wykorzystaniem profe-

sjonalnych myjek wysokociśnieniowych 

lub metodą znacznie bardziej profesjo-

nalną i zdecydowanie bardziej zalecaną 

z użyciem myjki do kół działającej w 

układzie zamkniętym. Zasada ich dzia-

łania opiera się na zastosowaniu zimnej 

lub podgrzanej wody i drobnych plasti-

kowych kuleczek i kierowaniu ich z dużą 

prędkością na obracające się wewnątrz 

myjki koło.

Obecnie montaż i demontaż opon na ob-

ręczach kół wykonywany jest na specjal-

nie do tego celu przystosowanych urzą-

dzeniach, zwanych montażownicami. W 

zależności od stopnia zaangażowania 

operatora w czynności obsługowe mon-

tażownice dzielą się na półautomatyczne 

i automatyczne.

Proces demontażu opony z obręczy koła 

zaczyna się od czynności „odparzenia” 

opony, którą wykonuje się na całym 

obwodzie w wykorzystaniem zbijaka 

umieszczonego zazwyczaj z boku mon-

tażownicy (zwykle po prawej stronie). 

Kolejną czynnością jest umieszczenie 

koła na obrotowym stole, wyposażonym 

w specjalne uchwyty do zamocowania 

obręczy. Położenie tych uchwytów (tzw. 

szczęk montażownicy) regulowane jest 

przy użyciu pedału umieszczonego w 

dolnej części urządzenia z wykorzysta-

niem zespołu siłowników pneumatycz-

nych). Następnym etapem demontażu 

opony z obręczy jest ustalenie pozycji 

roboczej stopki montażowej. Ustawia się 

ją w odległości od 2 do 5 mm od kra-

wędzi obręczy i z wykorzystaniem łyżki 

monterskiej przekłada się krawędź opony 

na stopkę montażową. Naciśnięcie kolej-

nego pedału montażownicy powoduje 

uruchomienie obrotów stołu montażow-

nicy. Dzięki temu uzyskuje się całkowite 

oddzielenie opony od obręczy na całym 

jej obwodzie. Przełożenie koła na stole 

montażownicy na drugą stronę i powtó-

rzenie powyższych czynności powoduje 

całkowite oddzielenie opony od obręczy. 

Czynność montażu opony na obręczy 

dokonuje się analogicznie do procesu 

demontażu, lecz wówczas wykorzystuje 

się drugą stronę stopki montażowej z 

obrotową rolką dociskową, przeciągającą 

obrzeże opony do wnętrza obręczy.

Montażownice różnią się między sobą 

stopniem automatyzacji obsługi. Naj-

prostsze modele tzw. półautomatyczne 

posiadają ręczne odchylane ramie z 

kolumną na końcu której osadzona jest 

stopka montażowa, a także ręczną, 

mechaniczną blokadę ustalania pozycji 

kolumny pionowej, a tym samym rów-

nież stopki montażowej. Montażownice 

automatyczne są maszynami w których 

cała kolumna z ramieniem i stopką 

montażową jest odchylana do tyłu za 

pomocą mechanizmu pneumatycznego 

uruchamianego pedałem. Ustawienie 

wysokości ramienia pionowego ustalane 

jest również z wykorzystaniem mecha-

nizmu pneumatycznego. Zaletą tych 

funkcji jest znaczne skrócenie czynności 

obsługowych.

Większość modeli montażownic automa-

tycznych wyposażona jest dodatkowo w 

tzw. inflator, ułatwiający zdecydowanie 

napełnienie powietrzem opony bezdęt-

kowej założonej na obręczy. Realizowane 

jest to poprzez wytworzenie blokady 

powietrznej od strony wewnętrznej koła. 

Znaczne ilości powietrza zmagazynowa-

ne w dodatkowym zbiorniku montażow-

nicy wydostające się z otworów usytu-

owanych w szczękach montażownicy lub 

z dodatkowego węża wyposażonego w 

specjalną dyszę, tworzą pierścień zapo-

rowy dla powietrza wtłaczanego poprzez 

zawór do napełniania w kole podczas 

pompowania koła (w przypadkach, w 

których opona nie przylega stopką do 

Niezbędną maszyną 
we współczesnym serwisie 
ogumienia jest montażownica
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gniazda obręczy koła i powietrze wydo-

staje się na zewnątrz, znacznie utrudnia-

jąc czynność napełniania).

Najbardziej rozbudowaną grupę mon-

tażownic stanowią te do obsługi opon 

niskoprofilowych. W tego typu oponach 

niski profil opony powoduje, że bok opo-

ny jest bardzo sztywny i mało podatny 

na ugięcia. Montaż i demontaż tego typu 

opon z wykorzystaniem zwykłej monta-

żownicy jest bardzo utrudniony i może 

spowodować uszkodzenie zarówno opo-

ny, jak również i obręczy oraz znaczne 

przyspieszenie zużycia montażownicy. 

Do obsługi tego typu opon przystoso-

wane są montażownice wyposażone 

w odpowiednie przystawki w postaci 

dodatkowego ramienia bocznego. Przy-

stawka posiada rolkę dociskową, talerz 

podtrzymujący, stożek dociskowy oraz 

profilowany klocek dociskowy umiesz-

czony na trój przegubowym wysięgniku. 

Regulacja wysokości wszystkich tych na-

rzędzi pomocniczych odbywa się pneu-

matycznie z użyciem dźwigni sterującej. 

Z wykorzystaniem tego typu przystawki 

w montażownicy, montaż i demontaż 

opony niskoprofilowej na obręczy wy-

konywany jest bez użycia rąk operatora. 

Możliwe jest to dzięki naciskowi wytwo-

rzonemu przez siłownik pneumatyczny 

ramienia.

Ostatnią czynnością obsługową przy 

obsłudze serwisowej kół jest proces wy-

ważenia. Jest on niezmiernie ważny i ma 

istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy 

oraz okres eksploatacji opon. Zasada 

działania wyważarek do kół oparta jest 

na dynamicznej metodzie określania nie-

wyważeń, umożliwiającej równoczesne 

wykrycie zarówno sił promieniowych, 

jak również i poprzecznych. Wyważarki 

zapewniają określenie niewyważenie koła 

(nierównomiernego rozkładu mas obrę-

czy i opony wokół osi obrotu) poprzez 

znalezienie mas korekcyjnych (wagi cię-

żarków doważających) i miejsc korekcji 

na kole (punktów w których zostaną 

nabite lub przyklejone ciężarki).

Wyważarki stosowane w serwisach ogu-

mienia różnią się między sobą budową, 

wyposażeniem, sposobem mocowania 

koła, dokładnością pomiarów, sposobem 

wprowadzania parametrów koła, od-

czytem wyników pomiarów oraz liczbą 

programów wyważania. W stosowanych 

obecnie wyważarkach najbardziej roz-

powszechnionym i najczęściej stosowa-

nym sposobem mocowania kół na wale 

wyważarki jest rozwiązanie oparte na 

centrowaniu otworu obręczy koła na 

stożku. Zdecydowanie skuteczniejszym 

sposobem mocowania koła na wale 

wyważarki jest stosowanie specjalnych 

tarcz z zestawem trzpieni odwzorowują-

cych mocowanie koła na piaście.

Kolejnym etapem procesu wyważania 

koła po osadzeniu go na wale wyważarki 

jest wprowadzenie do pamięci urządze-

nia wartości parametrów wyważanego 

koła (szerokości obręczy, średnicy ob-

ręczy oraz odległości koła od układu 

pomiarowego wyważarki). Parametry te 

w zależności od stopnia automatyzacji 

wyważarki mogą być mierzone i wpro-

wadzane przez obsługującego manu-

alnie lub odczytywane automatycznie. 

Automatyzacja tego etapu bardzo przy-

spiesza cykl pomiarowy.

Przed uruchomieniem silnika i wywo-

łaniem obrotów koła konieczny jest 

jeszcze wybór funkcji pomiarowych, 

uzależnionych od możliwości i wyposaże-

nia wyważarki. W zależności od rodzaju 

obręczy koła dokonywany jest przez ob-

sługującego wybór właściwego progra-

mu. Dzięki odpowiedniemu programowi 

i zastosowanemu przy obliczeniach przez 

wyważarkę algorytmowi obliczeniowemu 

uwzględnione zostają zmiany płaszczy-

zny korekcji wyważenia na obręczy w 

zależności od jej budowy i kształtu.

Uruchomienie napędu i wywołanie ob-

rotów koła oraz pomiar niewyważenia 

przez wyważarkę odbywa się automa-

tycznie po opuszczeniu osłony koła.

W serwisie ogumienia popularne 
są podnośniki dwukolumnowe

Wyważarka z automatycznym 
odczytem parametrów koła

Konkurs 
na Facebooku

Facebook.com/Lakiernik

REKLAMA
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7 stycznia 2015 r. wyrusza z Polski Mię-

dzynarodowa Ekspedycja Samochodo-

wa „Siberia Arctic Expedition 2015”. Na 

jej czele Romuald Koperski - podróżnik,  

przewodnik po Syberii, pionier wypraw 

samochodowych po Syberii, pisarz i 

muzyk w jednej osobie, przyjaciel firmy 

Troton. Jego kolejna niezwykła wyprawa, 

będzie wiodła przez całą Rosję, przez Sy-

berię, aż do Cieśniny Beringa. Tym razem 

Romuald Koperski i biorąca udział w jego 

projekcie ekipa, chcą nie tylko pokonać 

tę arcytrudną trasę w warunkach  sy-

beryjskiej zimy. Mają szczególną misję: 

będą prezentować wspólne,  kulturalne  

osiągnięcia Polski i Rosji, w związku z 

przypadającym w 2015 roku „Rokiem 

Kultury Polskiej w Rosji”.  

- Plan przygotowania tej wyprawy 

narodził się jeszcze przed decyzją 

naszego rządu o wycofaniu się Polski 

z obchodów – mówi nam Romuald Ko-

perski. – Jako nie tylko podróżnik, ale 

i artysta, uważam, że polityka nie ma 

prawa mieszać się do sztuki. Sztuka jest 

czymś więcej niż polityka i ludzie, którzy 

ją uprawiają. Bardzo się ucieszyłem, 

że strona rosyjska nie wycofała się z 

organizacji tego wydarzenia i wręcz 

zaprasza naszych artystów. Dlatego 

wyruszamy. 

Pierwszy etap wyprawy to droga z Gdań-

ska przez Warszawę do Moskwy. Tu 15 

stycznia odbędzie się pierwszy koncert. 

Na całej trasie, odbędzie się ich aż 17! 

Między innymi w Nowosybirsku, Krasno-

jarsku, Jakucku, nawet na biegunie zimna 

– w słynnej wiosce Ojmiakon! – Obowiąz-

kowo musimy tam dać koncert – mówi 

podróżnik. – Będzie miał dodatkowy 

wymiar symboliczny. W dużych miastach 

będziemy grać w salach koncertowych. 

W małych, też damy sobie radę. Za-

bieramy ze sobą sprzęt koncertowy, 

instrumenty elektroniczne, także sprzęt 

nagłaśniający i oświetlenie estradowe. 

Możemy zagrać wszędzie tam, gdzie się 

zatrzymamy. Jadą z nami artyści. Niektó-

rzy z nich dolecą samolotem, np. wybitny 

pianista Janusz Olejniczak, czy wielki 

talent jazzowy, pianista Leszek Możdżer, 

który ma dać koncert w Krasnojarsku. 

W koncertach wezmą też udział artyści 

rosyjscy. Ale to nie wszystko. Zabieramy 

też aparaturę kinową. Będziemy prezen-

towali bardzo szeroki, polski dorobek kul-

turalny, ale i film o Polsce, podkreślający, 

że więcej nas łączy niż dzieli.  Uważam, 

że ta impreza będzie bardzo udana i zro-

bi dużo dobrego dla naszego kraju. 

Ta wyprawa to też kolejny, wielki, po-

dróżniczy wyczyn. – Z tego co wiem, 

mało kto pokonał tę trasę, w czasie 

jednej wyprawy – słyszymy. - To jedna z 

najtrudniejszych tras w historii motory-

zacji. Śmiało mogę powiedzieć, że nasza 

wyprawa, będzie największą, samocho-

dową wyprawą zimową wszechczasów. 

Podróżnicy jadą trzema samochodami 

MAN KAT. W każdym pojadą po trzy oso-

by, zmieniające się na kolejnych etapach. 

Takim samym wozem Romuald Koperski 

przemierzał tysiące kilometrów, w czasie 

głośnej Ekspedycji Stulecia w 2008r., 

gdy pokonał trasę wiodącą z Przylądka 

Roca w Portugalii po krańce Czukotki. 

Wtedy również, tak jak w czasie zbliżają-

cej się wyprawy, wspierała go m.in. firma 

Troton z Ząbrowa, przekazując materiały 

lakiernicze do przygotowania pojazdów. 

Gdy zapytaliśmy Romualda Koperskiego 

czego życzyć podróżnikom, zastano-

wił się chwilę, a potem odpowiedział z 

uśmiechem: - Chyba jak zwykle, połama-

nia resorów i żeby zima była przyjazna,  

bo jedziemy jakby na inną planetę. 

Ostatni koncert odbędzie się w Irkucku. 

Jego termin to drugi kwietnia. Po nim 

nastąpi symboliczne zakończenie tej 

misji i rozpocznie się powrót. 

Iwona Kalinowska

Romuald Koperski z kulturalną 
misją na Syberię 
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System polerski BRAYT

Nie ma chyba w tym kraju osoby, która by nie widziała Kamila Sto-

cha skaczącego w kasku z biało czerwoną szachownicą na boku. 

Gdy nasz złoty medalista olimpijski po raz pierwszy wystąpił z tym 

lotniczym symbolem zrobiło się o tym bardzo głośno. Oprócz ca-

łej rzeszy kibiców, którzy całym sercem byli z naszym skoczkiem 

podczas olimpiady w Soczi, fakt ten również docenili szefowie 

MON i sił powietrznych Polski. To właśnie tam, na najwyższych 

szczeblach zapadła decyzja o tym, iż po olimpiadzie Kamil Stoch 

otrzymam możliwość przelotu jako pasażer jednym z myśliwców 

bojowych F16 stacjonujących w Krzesinach pod Poznaniem. Miał 

być to ukłon w kierunku Mistrza i podziękowanie za promowa-

nie symbolu narodowego a jednocześnie spełnienie chłopięcych 

marzeń Kamila. Oczywiście sam przelot miał być poprzedzony 

licznymi badaniami lekarskimi oraz próbą przeciążeniową na wi-

rówce. Czas przewidziany na załatwienie wszystkich formalności 

był idealny na realizację jeszcze jednego pomysłu – niespodzianki 

dla naszego Mistrza. Otóż dowództwo bazy w Krzesinach z gen. 

Malinowskim na czele oraz Grzegorz Marciniak, człowiek z pasją 

lotniczą, który bezinteresownie zainicjował wiele ciekawych 

projektów artystyczno lotniczych, wpadli na pomysł ozdobienia 

oryginalną grafiką hełmu, w którym to Kamil Stoch miał odbyć 

lot. Przyjemność wykonania tej grafiki spoczęła na moich barkach. 

Oczekiwania były dość klarowne, projekt miał nawiązywać do 

klimatów związanych z myśliwcami F16, elementami uzupełniają-

cymi miały być logotyp bazy, oczywiście biało-czerwona szachow-

nica no i coś co jednoznacznie wskaże, że właścicielem hełmu jest 

sam Kamil Stoch. 

Pierwszym etapem pracy było przygotowanie projektu graficz-

nego i przesłanie go do akceptacji. Wykonałem kilka symulacji 

graficznych i przedstawiłem je dowództwu Sił Powietrznych RP. 

Po wspólnych konsultacjach zapadła decyzja o realizacji projektu, 

spełniającego wszystkie wstępne założenia. 

Mając za sobą bardzo ważny etap jakim jest opracowanie koncep-

cji graficznej przyszedł czas na jej wykonanie na samym hełmie. 

Konstrukcja i materiał z jakiego zrobiony jest hełm do samolotów 

F16 niewiele odbiega od innych hełmów lotniczych  czy choćby 

kasków motocyklowych. W związku z tym technika zastoso-

wana do obróbki wstępnej 

jest taka sama. Używając 

maszynki oscylacyjnej 

Biało-czerwona szachownica
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System polerski BRAYT

Rupes /skok 2,5mm/ i papierów ściernych 3M o gradacji 400 

przygotowaliśmy powierzchnię do malowania. Pierwszym kolo-

rem była czysta biel z palety Custom Paint. Po tym przyszedł 

czas na wyklejenie pasa o szerokości ok. 12 cm przechodzącego 

przez środek hełmu począwszy od jego przodu a skończywszy 

na tyle. Posłużyły temu oczywiście elastyczne taśmy liniowo o 

szerokościach 3 i 6mm. Bardzo istotne jest to by zostały one 

wyklejone bardzo równo względem osi kasku oraz równolegle 

względem siebie. Gdy taśmy wyznaczyły już pas na jego środku 

w tylnej części kasku wykleiłem szachownicę wcześniej wycięta 

na ploterze. Układ szachownicy został nieco zmodyfikowany, tj. 

zamiast układać ją poziomo obrócona została o 45 stopni. Nadało 

to bardziej dynamiczny wygląd całej kompozycji graficznej. Teraz 

pozostało zabezpieczyć powierzchnię przed zamalowaniem a tą 

odkrytą pokryć czystą czerwienią. W tym celu w ręku znalazł się 

aerograf Iwata HP-CR 0,5mm napełniony kolorem z serii Custom 

Paint. 

Odsłaniamy to co wcześniej maskowałem i przechodzimy do ko-

lejnych etapów projektu. Grafika zaczyna nabierać powoli rumień-

ców. W celu podkreślenia biało czerwony pas otrzymuje czarne 

liniowe obrysowanie. Oczywiście w tym celu kolejny raz do akcji 

wchodzą taśmy liniowe pozwalające uzyskać precyzyjną i równą 

linię. Przygotowanie szachownicy jest powtórzeniem tych samych 

czynności, które zastosowane były przy malowaniu pasa. Teraz 

gdy wymowny biało czerwony układ gości na hełmie przychodzi 

czas na symbol jednoznacznie świadczący o tym, iż właścicielem 

hełmu jest skoczek narciarski. Zabezpieczając szachownicę wy-

klejam wycięty ploterem szablon na samym środku a następnie 

pokrywam odkrytą powierzchnię głęboką czernią. W ten sposób 

uzyskujemy bardzo konturowy i kontrastowy element graficzny. 

To co miało być biało czerwone jest już gotowe, teraz czas 

zająć się pozostałą częścią hełmu. Tu założenie jest takie by 

stworzyć efekt poszycia samolotu F16. Dlatego też kolor, który 

wykorzystałem był miksem z palety Custom Paint bieli, czerni i 

niebieskiego a w efekcie otrzymaliśmy lotniczą szarość, bardzo 

zbliżoną do koloru samolotu F16. Używając pistolet Iwata LPH80 

z dyszą 0,8mm pokrywam wszystko to czego nie zabezpieczyłem 

taśmą. Efekt jest taki, że biały pas wraz z szachownicą pozostaje 

nienaruszony a reszta hełmu zmienia kolor na szary. I to właśnie ta 

szarość będzie bazą do dalszej pracy. Tu powstaje krok po kroku 

efekt łudząco przypominający nity na samolocie. Aby to uzyskać 

należy odpowiednio zagrać efektem światłocieni. Zmieniam więc 

aerograf na precyzyjny model Iwata Kustom CH i posługując się 

szablonami Artool maluję raz po raz kolejny nit. Należy zachować 

tu odpowiednią skalę, która jest bardzo ważna dla fajnego efektu 

finalnego. Jeżeli nity będą za duże co często się zdarza w nieuda-

nych projektach, hełm będzie wyglądał nienaturalnie. Zbyt małe 

nity spowodują efekt nieczytelny, co też powoduje, że projekt 

traci na wartości wizualnej. Wielkość nitów dobieramy do pozo-

stałych elementów graficznych tak by wszystko stanowiło spójną 

całość. Gdy poszycie jest gotowe przechodzę do najtrudniejszej 

części, tj. namalowania samolotu F16 tuż pod szachownicą. Etap 

ten poprzedzony jest drobiazgowym przygotowaniem szablonu i 

wycięciem go na ploterze. Im dokładniej przygotujemy się do ta-

kiego malowania tym lepszy osiągniemy efekt finalny. Wiele osób 

maluje z tzw. wolnej ręki co w przypadku tego typu projektów 

kończy się tym, iż w projekcie jest brak ostrości i wyrazistości. 

Niby wszystko wygląda dobrze a tak naprawdę pozbawione jest 

tego „czegoś” co stanowi o jakości naszej pracy. 

Mamy już skończony samolot, szachownicę, poszycie. Co teraz? 

Teraz czas na nazwisko, które mówi samo za siebie – Stoch. Ot tyl-

ko 5 liter a tak wiele znaczących. Tu dla podkreślenia olimpijskiego 

złota zdobytego przez Kamila Stocha wnętrze napisu pokrywam 

złotym brokatem z palety House of Kolor. W słońcu aż bije po 

oczach blask migoczących drobinek co przy szaro białym kasku 

daje piorunujące wrażenie. 

No cóż, całość prawie skończona, 

pozostało jeszcze umieścić na 

czole hełmu logo Bazy Lotnictwa 

Taktycznego w Krzesinach a na 

bokach logotyp pracowni, w której 

hełm został wystylizowany tj. moje 

PP. Na koniec wszystko lakierujemy 

a potem do pieca w celu wygrzania. 

Po godzinie w 60 stopniach grafika jest utwardzona i może iść do 

polerowania. A efekt finalny, sami oceńcie. 

Piotr Parczewski
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Nasi Czytelnicy mieli już okazję poznać Marka Szatkowskiego 

z Sanoka, strażaka, który odkrył w sobie malarski talent. Pre-

zentował nam swój niezwykły projekt: motocykl Bandit 1200N 

ozdobiony własnoręcznie obrazami Powstania Warszawskiego. 

Tym razem podzielił się z nami wrażeniami z pracy przy two-

rzeniu muralu. Znów z motywem nawiązującym do historii 

Polski – szarżą legendarnej, uskrzydlonej jazdy, husarii.

Mural powstał w lipcu i sierpniu tego roku, na ścianie bu-

dynków gospodarczych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

znajdujących się przy ul. Jana Pawła II. w Sanoku. Autorem 

projektu jest 16 – latek, Patryk Pieszczoch, jeden z dwojga 

laureatów konkursu organizowanego w ramach akcji i warsz-

tatów „Art graffiti – czyli nie pisz głupot na murach”. To wyda-

rzenie zostało zrealizowane w ramach rządowego programu  

„Razem bezpieczniej”. 

O to by projekt Patryka stał się ozdobą miasta, zadbali Marek 

Szatkowski, Mariusz Pasowicz i Paweł Kobrzeniecki. Mieli nie-

łatwe zadanie, bo projekt trzeba było rozrysować na ścianę 

o dość szczególnych wymiarach: 16 m szerokości i 2,5 m 

wysokości. – Projekt Patryka nie do końca „łapał” się na tę 

ścianę, więc go troszkę zmieniliśmy – mówi Marek Szatkowski. 

– Oczywiście przy akceptacji Patryka. 

O to by ściana była gotowa na przyjęcie muralu zadbała spół-

dzielnia: - Położyli warstwę styropianu, siatkę, klej. Mogliśmy 

zabrać się do pracy – słyszymy. – Pokryliśmy całą powierzch-

nię szarą emulsją. Na niej, przy pomocy aerografów, zrobili-

śmy czarną farbą szkic całej konnicy. Chyba to właśnie wtedy 

chwyciliśmy się za głowy. Bo pierwotnie zakładaliśmy, że cała 

praca zajmie nam może 3 – 4 dni. Teraz zrozumieliśmy, że 

potrwa to znacznie dłużej. W sumie, spędziliśmy przy tej 

ścianie 268 godzin. Spotykaliśmy się w dwie albo trzy osoby. 

Mnóstwo czasu zajmowało nam samo rozkładanie i składanie 

sprzętu, bo albo dopadało nas upalne słońce i trzeba było 

uciekać, albo padał deszcz.  Pracowaliśmy od godz. 5 rano 

do godz. 11, albo od godz. 18 do pierwszej w nocy. Jasne, że 

dostawaliśmy w kość, ale nagrodą za wysiłek był świetny kli-

mat jaki zapanował wokół tej ściany. To miejsce, obok którego 

przechodzi wiele osób. Z początku przechodnie nie wiedzieli 

na co się zanosi. Owszem, mogli zobaczyć szkic koni, ale 

niewiele więcej. Jeden duży koń zajmował nam średnio jeden 

dzień. Od momentu gdy powstały pierwsze dwa, zyskaliśmy 

widownię. Kto przechodził, zwalniał, albo przystawał, przyglą-

dał się, komentował. Zatrzymywały się samochody. Zacząłem 

się nawet obawiać, że w końcu dojdzie tam do jakiejś stłuczki. 

Byli nawet ludzie, którzy sięgali po pieniądze pytając, czy 

mogą się do tego projektu dołożyć. Oczywiście odmawialiśmy, 

Ściana z lekcją historii

- Reakcje ludzi były naprawdę fajne – mówi Marek Szatkowski z Pracowni Artystycznej Art. Garage. – Od 
pewnej kobiety usłyszeliśmy: „panowie, ja wam bardzo dziękuję, że robicie takie rzeczy”. 
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ale to było bardzo miłe. Okazało się, że ludzie są głodni takich 

propozycji, a maja dość szpecących miasto, pseudograficiar-

skich bohomazów. 

Jak mówi Marek Szatkowski, to nie był trudny projekt, ale: 

- Najtrudniejsze były detale: ozdoby koni, zbroja każdego z 

jeźdźców, pióra skrzydeł husarii. Używaliśmy nie tylko aero-

grafu, ale i pędzla. Wszystko po to, by osiągnąć konkretny 

efekt. Muśnięcie piór pędzlem dawało efekt włosków. Po-

dobnie było z rozbryzgami błota, które świetnie wyszły spod 

pędzla. 

Oprócz aerografu i pędzli, artyści używali także pistoletów 

lakierniczych. – Ja nie maluję „puszkami”, bo dla mnie to tępe 

narzędzie. To tak, jakby przeprowadzać operację na otwar-

tym sercu przy pomocy siekiery. Aerograf i pistolet dawały 

nam precyzję i dużą oszczędność materiału.

Cała praca została wykonana przy użyciu farb olejnych.  Czar-

no – biało – szarą pracę ożywia tylko czerwień barw narodo-

wych na proporcach. Całość robi imponujące wrażenie. Ale 

czy wszyscy wiedzą, co mural przedstawia? Okazuje się, że 

niekoniecznie. 

- Był taki moment, gdy zagadnęli nas przechodzący obok 

gimnazjaliści – mówi Marek Szatkowski. – Jeden z nich rzucił:  

„Fajne to”. A ja chciałem się dowiedzieć, czy ci chłopcy w ogó-

le wiedzą coś o husarii. Pytam więc: „ale co?” „No to, na ścia-

nie!” pada w odpowiedzi. „Ale co to jest?” pytam dalej. „No te 

konie i rycerze…” usłyszałem w końcu. Załamałem się. Może 

dla młodych, którzy nie przykładali się do nauki historii będzie 

to jakaś lekcja? – zastanawia się nasz rozmówca. – Mam taka 

nadzieję.  

Iwona Kalinowska
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dr Łukasz Gładysiak

Kultowe samochody minionej epoki wracają na ulice 

Koszalina. Wszystko za sprawą pasjonatów zrzeszo-

nych w tamtejszym automobilklubie, których połą-

czyło wspólne zamiłowanie do motoryzacji doby PRL i 

nie tylko. Efekt? Kilkudziesięciu członków i co najmniej 

ćwierć setki drobiazgowo odrestaurowanych aut, któ-

re budzą zachwyt nie tylko osób hołdujących zasadzie: 

„gardzę plastikiem, jeżdżę klasykiem”.

Zaczęło się od ośmiu pojazdów, które pod koniec 

2013r. wychynęły na ulice stolicy Pomorza Środko-

wego. W krótkim czasie ich liczba się potroiła, stale 

dochodzą też następne. Bo, jak zaznaczają członkowie 

Sekcji Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”, 

działającej przy Automobilklubie Koszalińskim, bo taką 

pełną nazwę nosi organizacja, miłośników aut z duszą 

w naszym regionie nie brakuje.

- Zasada jest prosta: jeśli jeździsz samochodem kwa-

lifikującym się jako ustawowy zabytek albo maszyną, 

której produkcja definitywnie się zakończyła, chętnie 

ruszymy z tobą w trasę – mówi „Lakiernikowi” sekre-

tarz Sekcji, koszalinianin Artur Strojny. W jego motory-

zacyjnej stajni drzemie, zaprezentowana po raz pierw-

szy podczas frankfurckiego salonu samochodowego w 

1959 r., limuzyna Mercedes W111, jej młodsza siostra 

– Mercedes W110 Heckflosse oraz Opell Kadett A, po-

wojenny kontynuator słynnego modelu, którego pro-

dukcja ruszyła w Niemczech w latach trzydziestych. 

Wszystkie wyżej wymienione pojazdy trafiły na rynek 

w 1964 r., nie są jednak w szeregach „Klasycznego Ko-

szalina” najstarsze. – Mamy na przykład Volkswagena 

Koszalin na klasycznie
Syrena 104 
jest jedną z 
kilku przed-
stawicielek 
tej znanej, 

polskiej marki, 
jaka jeździ 

pod szyldem 
koszalińskiej 

Sekcji.

W szeregach 
„Klasycznego 

Koszalina” nie 
mogło rzecz 

jasna zabrak-
nąć kultowego 

samochodu 
Volkswagen 

Garbus.

Co zaskakujące najmniej licznie reprezentowanym pojazdem wśród 
członków „Klasycznego Koszalina” jest samochód, który zmotoryzo-
wał nasz kraj – Fiat 126p.
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Garbusa z roku 1960 oraz słynny radziecki krążownik 

GAZ-21 Wołga oczywiście w obowiązkowym, czarnym 

kolorze, wyprodukowany rok później – wylicza nasz 

rozmówca. Dodaje, że złotą erę motoryzacji w tzw. 

bloku wschodnim reprezentuje także, należący do 

przewodniczącego Sekcji, Andrzeja Hamerli, ZAZ-968 

Zaporożec oraz charakterystyczna, pomarańczowa 

Škoda S 100 z 1972 r. Nie brakuje popularnych „My-

delniczek” czyli Trabantów, w tym w wersji pick-up czy 

militarnej, osłoniętej brezentowym dachem oraz na-

zywanego „Zemstą Honekera” Wartburga 353. Biało-

czerwonych barw nad Dzierżęcinką bronią natomiast 

między innymi wyprodukowane przez Fabrykę Samo-

chodów Małolitrażowych w latach siedemdziesiątych 

Syreny 104 i 105 oraz trochę młodsze Fiaty 125 czy 

Polonezy. – Paradoksalnie w naszym gronie najskrom-

niej reprezentowany jest samochód, który bez wątpie-

nia zmotoryzował Polskę, czyli Fiat 126p, jeszcze kilka 

lat temu dość powszechnie spotykany w regularnym 

użyciu – informuje Artur Strojny. 

Wisienką na torcie, w przenośni i, ze względu na kolor 

lakieru, rzeczywistości jest włoski Autobianchi A112 z 

1983 r., stylistyką nawiązujący do słynnego brytyjskie-

go Mini. Jak na owe czasy wariant zarejestrowany w 

Koszalinie to model luksusowy, posiadający w oryginale 

elektrycznie opuszczane szyby, dzieloną tylną kanapę 

czy aluminiowe felgi. Najmłodszymi w automobilowym 

stadzie są pojazdy z lat dziewięćdziesiątych, za to naj-

większym – Star 200 w barwach Milicji Obywatelskiej, 

na co dzień parkujący nie gdzie indziej, jak przy gma-

chu II Komisariatu Policji w Koszalinie przy ul. Krakusa 

i Wandy.

- Nabór do Sekcji trwa cały czas. Jesteśmy otwarci 

na każdego, nawet nieposiadającego samochodu, 

kto interesuje się dawną, polską i zagraniczną moto-

ryzacją – mówi Artur Strojny. Kontakt z „Klasycznym 

Koszaliniem” umożliwia profil na portalu społeczno-

ściowym Facebook. Jego członków spotkać można 

także podczas większość organizowanych w regionie 

wydarzeń z historią samochodów w tle. – Wszystkich 

zainteresowanych prosimy też o bezpośredni kontakt 

telefoniczny pod numerami: 502 771 931 albo 606 

654 618 – kończy nasz rozmówca.

Czarny GAZ-
21 Wołga, 
którą niegdyś 
straszono 
najmłodszych 
dziś przyciąga 
uwagę nie 
tylko miłośni-
ków dawnej 
motoryzacji.

ZAZ-968 
Zaporożec 
– duma prze-
wodniczącego 
„Klasycznego 
Koszalina”, 
Andrzeja 
Hamerli.

Wyprodukowana w 1977 r., błękitna Syrena 105 reprezentuje w 
Sekcji złotą erę polskiej motoryzacji.

Škoda S 100 z 1972 r. to jeden z najbardziej charakterystycznych 
pojazdów jakimi pochwalić się może koszalińska Sekcja.

Autobianchi A112 z 1983 r. czyli włoska odpowiedź na słynne Mini to 
jeden z rodzynków „Klasycznego Koszalina”.



st
r.6

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.67



st
r.6

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.67

Fiat 126p , który pojawił się w warszta-

tach szkoły jest znacznie starszy niż jego 

uczniowie. Rocznik 1987. Udostępnił go 

właściciel skupu złomu w Namysłowie. 

Dla uczniów, którym dotąd, w ramach 

praktyk, nikt nie powierzał komplekso-

wego remontu auta, to było naprawdę 

coś. Wspierani przez opiekuna projektu, 

Tomasza Nowakowskiego, nauczyciela 

przedmiotów zawodowych, z zapałem 

podjęli wyzwanie. – Bardzo zależało 

mi na tym, żeby nasi uczniowie wyko-

rzystali swoją wiedzę teoretyczną w 

praktyce – mówi nam pan Tomasz. – Ta-

kich zajęć nie znajdziemy w podstawie 

programowej. Ale szkoła organizuje np. 

darmowe kursy zawodowe, choćby spa-

wania. O tym jak mogą być przydatne, 

nasi uczniowie przekonali się na własnej 

skórze, właśnie zakasując rękawy przy 

naszym maluchu.  

Autko stanęło w garażu znajdującym się 

przy szkolnych warsztatach. Zgodę na 

udostępnienie pomieszczenia, które bę-

dzie można wykorzystać do dość brud-

nych prac, na prośbę uczniów wydał 

sam dyrektor, wspierający renowacyjny 

projekt. Zanim około 10 – osobowa eki-

pa zabrała się za prace remontowe 

samochodu z przeszłością, młodzi lu-

dzie poddali „liftingowi” nieużywany od 

dawna garaż – pomalowali ściany, okna, 

posprzątali. 

W końcu mogli zająć się tym, co naj-

bardziej skupiało ich uwagę. Co ważne, 

wszystkie prace mieli wykonywać w 

ramach zajęć dodatkowych, bez jakiego-

kolwiek przymusu, dla chętnych. 

W Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie znaleźli sposób na to, jak rozbudzić w młodym człowieku 
prawdziwą, zawodową pasję. Przepis znaleźli na … złomowisku. 

Nowe życie malucha - uczniowie 
z Namysłowa remontują fiata 126p
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Uczniowie najpierw skupili swoją uwagę 

na nadwoziu 27 – letniego  malucha. Na 

pierwszy rzut oka, nie wyglądało źle. Ro-

zebrali je na części pierwsze. Zaniepokoił 

ich stan podłogi, wymagała naprawy. Po 

dokładnej diagnostyce (szkoła dyspo-

nuje pracowniami diagnostycznymi) i 

wyczyszczeniu dachu, dokonali kolejne-

go odkrycia: maluch musiał kiedyś brać 

udział w wypadku, najprawdopodobniej 

dachował, bo dach był ewidentnie 

uszkodzony.  Zaszpachlowano go, zaki-

towano, aby tylko auto jeździło. Ekipa 

remontowa zabrała się za prostowa-

nie dachu, ale się nie udało. – Wtedy 

chłopcy postanowili wstawić inny dach 

– opowiada pan Tomasz. – To oznaczało 

naprawdę dużo pracy. Przydały się kur-

sy spawania. Musieli wyciąć stary dach, 

wstawić nowy, dorobić wzmocnienia, 

ocynować. Co ciekawe, skorzystali przy 

tym z dachu z szyberdachem od Forda 

Fiesty. Starali się, włożyli dużo wysiłku, 

bo ich maluch miał ładnie wyglądać. 

Potem pojawił się problem drzwi. Nie 

domykały się, był problem z zawiasami. 

– Zdobyli inne drzwi, ale są skorodowa-

ne, znów trzeba będzie spawać – rela-

cjonuje pan Tomasz. 

Uczniowie postawili sobie za punkt ho-

noru, by mimo trudności, jak najwięcej 

elementów zachować oryginalnych. 

Silnik nie będzie przerabiany, ale czeka 

go solidny remont. Zostanie jak w ory-

ginale – z prądnicą i rozrusznikiem na 

linkę. Także kolor malucha będzie taki, w 

jakim go wypuściła fabryka: butelkowo 

zielony. Oryginalne będzie wnętrze, z 

wyjątkiem podsufitki, którą trzeba bę-

dzie dopasować pod dach Forda Fiesty. 

– Moi uczniowie chcą wprowadzić małą 

modyfikację – słyszymy od nauczyciela. 

– Chcą założyć aluminiowe felgi, choć 

oryginalne, stalowe, też zostaną odre-

staurowane. 

Wśród dodatkowych zakupów są fotele, 

nowy rozrząd. Kiedy finał renowacyjnej 

akcji? – Myślę, że nowy rok szkolny bę-

dzie czasem narodzin naszego wskrze-

szonego fiacika – uśmiecha się pan 

Tomasz. – Może się komuś wydawać, 

że to długo, ale pamiętajmy, że remont 

odbywa się w czasie wolnym. Dla mnie 

ważne jest to, że pracują z nami ci 

uczniowie, którzy naprawdę tego chcą. 

Połknęli bakcyla, żyją tym projektem. 

Na zajęciach teoretycznych uczeń ma 

obowiązek przyswoić sobie partię mate-

riału. W praktyce wykorzysta ją lub nie. 

Nasze  zajęcia z fiacikiem to już zupełnie 

inna sprawa. Praca fizyczna to zresztą 

nie wszystko. Moja ekipa zaintereso-

wała się historią fiata 126 p. Uczy się 

współpracy w grupie i przedsiębiorczo-

ści. Bo przecież żeby zdobyć brakujące 

części, trzeba ich poszukać. Na przykład 

w Internecie. Od kogo? Za ile? W jakim 

stanie? Co bardziej się opłaca? Na te 

pytania trzeba znaleźć odpowiedzi. 

Czasem pomaga przypadek. Kiedyś, 

ktoś przypomniał sobie, że przecież tata 

ma w szopie jakieś części, chyba właśnie 

do malucha. Tak zdobyliśmy nowiutkie 

uszczelki do silnika. 

Co ważne, prawie wszystkie prace, 

uczniowie wykonują sami. – Ja wkra-

czam tam, gdzie może powstać jakieś 

zagrożenie – zaznacza pan Tomek. 

Nie tak dawno, do szkoły zjechali chłop-

cy odbywający praktykę w Wielkiej Bry-

tanii. Opowiedzieli, że tam też uczniowie 

podobnych szkół remontują stare samo-

chody. Namysłów dołączył więc do szkół 

wpisujących się w europejskie trendy. 

- Dla mnie obserwowanie moich uczniów 

przy pracy to wielka frajda – mówi pan 

Tomek. – Cieszę się, gdy widzę wypieki 

na ich twarzach i słyszę pytania: to co 

dziś będziemy robić? Tłumaczę, że nie 

da się wszystkiego od razu. Ale oni już 

wiedzą, że dobry efekt wymaga wkładu 

pracy. Nie da się po prostu przetrzeć 

szmatką, pomalować i już – będzie 

błyszczeć. 

Fiacik jest już wyszpachlowany. Wkrótce 

przyjdzie pora na lakierowanie. Tym 

przypadku otrzymaliśmy pomoc ze   

strony sklepu ,, AUTO CENTER” SKLEP 

MOTORYZACYJNY  Z NAMYSŁOWA , któ-

ry podarował  nam  drobne materiały 

lakiernicze.  Gdy będzie gotów, nie wy-

ruszy na drogi, ale stanie się wizytówką 

skupu złomu. O to, że uczniom nie za-

braknie pracy możemy być spokojni. Na 

złomowisku już upatrzyli sobie kolejne 

cacko do remontu – tym razem poczci-

wego Żuka. 

Iwona Kalinowska
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Klienci warsztatów są coraz bardziej wymagający - oczekują, by 
świadczone im usługi były kompleksowe, ale też tanie zarazem. 
Klient warsztatu to dodatkowo klient niezadowolony... To jego 
auto potrzebuje naprawy - nie dość, że będzie musiał się wykosz-
tować, to jeszcze pozostaje kwestia pożegnania się ze swoimi 
czterema kółkami na krótszy lub dłuższy okres. Aby skorzystał z 
konkretnego warsztatu, należy się nim więc należycie zaopieko-
wać. No to może zaoferować mu auto zastępcze?

Samochody zastępcze w warsztatach samochodowych to 

dość popularna usługa dodatkowa oferowana przez różnej 

wielkości podmioty. Od autoryzowanych stacji obsługi (ASO) po 

małe warsztaty naprawcze. Żadne jednak z tych podmiotów 

nie dysponuje dużą flotą pojazdów. Stąd też w razie zdarzenia 

drogowego lub usterki w aucie uniemożliwiającej jego eksplo-

atację,  klient najczęściej staje przed koniecznością wynajęcia 

samochodu. Żeby wyobrazić sobie skalę potrzeb dotyczących 

aut zastępczych należy zauważyć, że co roku przybywa nowo 

rejestrowanych aut. Z szacunków Infomotorent.pl wynika, że 

w tym roku przybędzie na polskich drogach około 295 tys. aut 

osobowych. Z drugiej strony dochodzi co roku do wielu wy-

padków i kolizji drogowych przyczyniających się do potrzeby 

skorzystania z auta zastępczego. Według danych szacunko-

wych, w tym roku na polskich drogach dojdzie do ok. 400 tys. 

wypadków i kolizji drogowych. Dla małych warsztatów, które 

chcą rozszerzyć oferowane przez siebie usługi i zwiększyć ich 

konkurencyjność w porównaniu do usług oferowanych przez 

ASO, nie jest to zadanie proste i tylko nieliczne z nich mogą 

sobie na to pozwolić. Większość z nich niestety traci przez 

to klientów. A szkoda, dlatego że nierzadko poziom usług 

naprawczych (szczególnie blacharsko-lakierniczych) jest w 

małych warsztatach porównywalny z tym, oferowanym przez 

większe firmy. Rozwiązaniem dla małych i średnich warsztatów 

może być współpraca z wypożyczalniami samochodów lub 

portalami, które pomagają w wyszukaniu i rezerwacji samo-

chodów. Takich portali z roku na rok przybywa.

Ale większość z nich współpracuje z największymi międzyna-

rodowymi wypożyczalniami sieciowymi, w związku z tym ceny 

wynajmu aut nie należą do niskich. Jednymi z najciekawszych z 

takich portali są amerykański KAYAK oraz PRICELINE oferujący, 

poza możliwością rezerwacji hoteli i lotów, także rezerwację 

samochodów. Wśród innych zagranicznych portali wyróżnia 

go fakt, dostępności wielu polskich lokalizacji wynajmu samo-

chodów.

Przykładem polskiego portalu, z którym warsztaty samocho-

dowe mogą współpracować w zakresie wynajmu aut zastęp-

czych jest NetCar4u, który dzięki współpracy z małymi i duży-

mi wypożyczalniami w całej Polsce, dysponuje flotą pojazdów 

porównywalną do dużych wypożyczalni sieciowych. W ofer-

cie portalu można ponad to znaleźć pojazdy różnych typów 

i klas, co z punktu widzenia auta zastępczego ma ogromne 

znaczenie. Współczesny klient, na co dzień korzystający z 

auta klasy wyższej nie zadowoli się bowiem autem zastęp-

czym klasy A, oferowanym często w warsztatach samocho-

dowych. Współpraca portalu z wieloma wypożyczalniami daje 

również tę korzyść, że klient jest w stanie uzasadnić koszty 

wynajmu nieodbiegające od średniej ceny rynkowej, czyli 

warunek wymagany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe 

do zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego. Warsztaty 

korzystające z usług portalu przy wynajmie aut zastępczych 

z OC sprawcy, mogą również oferować klientom auta zastęp-

cze nie angażując przy tym swoich środków, gdyż dostępny 

jest dla nich bezgotówkowy wariant rozliczeń. Procedura wy-

najmu auta przez portal jest bardzo prosta. Warsztat wybiera 

dla klienta odpowiadające mu auto o parametrach zbliżonych 

do uszkodzonego i kontaktuje się z infolinią NetCar4u.pl w 

celu ustalenia szczegółów, czyli terminu i miejsca odbioru 

pojazdu.

Czy więc brak chęci lub możliwości zaoferowania klientowi 

auta zastępczego na czas naprawy w naszym warsztacie jest 

wart odpływu tego klienta do konkurencji? W przypadku, gdy 

tak naprawdę nie wiąże się to z dodatkowym kosztem utrzy-

mywania floty ani skomplikowanymi procedurami, powinniśmy 

zastanowić się nad wyborem właściwego i pełnego, a także 

preferowanego przez klientów zakresu usług. Wtedy, w kolej-

nej fali złości spowodowanej następną usterką samochodu, 

najprawdopodobniej bez zastanowienia wróci do nas mając 

w głowie przeświadczenie, że opiekujemy się nim w pełni w 

czasie naprawy.

Redakcja

Zatrzymać klienta w warsztacie
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Wypromuj własną firmę

Jak wykorzystać koniec roku 
do promocji firmy?
Zbliżają się święta – wiele firm wyko-

rzystuje ten czas do promocji swoich 

produktów, usług czy po prostu ma-

rek. Czy okres przedświąteczny to 

czas na promocję wyłącznie dla firm 

oferujących produkty i usługi związa-

ne ze świętami właśnie? Oczywiście 

że nie – poniżej pokazujemy jak okres 

ten można wykorzystać do promocji 

każdej firmy.

Zazwyczaj na około 1,5 miesiąca przed 

samymi świętami możemy zaobserwo-

wać pierwsze oznaki tego jak placówki 

handlowe zaczynają kusić klientów. 

Warto zauważyć, że z jednej strony 

mamy do czynienia z kuszeniem na-

stawionym stricte na wzrost sprzedaży 

we wspomnianym  okresie a z drugiej 

strony podejmowanych jest szereg 

działań, które mają np. za zadanie 

umocnienie więzi z dotychczasowymi 

klientami oraz pozyskanie nowych. 

To właśnie na tym drugim obszarze 

skupimy się głównie w dalszej części 

artykułu.

OKAZJA DO PODTRZYMANIA RELACJI

Jednym ze sposobów „przypomnienia 

o sobie” klientom jest chociażby wy-

syłanie do nich np. kartek – bożonaro-

dzeniowych lub noworocznych. Jest to 

doskonała okazja do umocnienia więzi 

z dotychczasowymi klientami. Oczy-

wiście taka akcja promocyjna (bo tak 

w istocie należy traktować wysyłanie 

tego rodzaju korespondencji) będzie 

wiązała się z jakimiś nakładami finan-

sowymi – może się jednak okazać że 

nakłady te będą naprawdę relatywnie 

niewielkie jeśli weźmiemy pod uwagę 

skuteczność tego rodzaju promocji 

firmy. Takie działania w większości 

przypadków są traktowane jako for-

ma „docenienia” Klienta i są niezwykle 

pozytywnie odbierane przez rynek co 

w efekcie może przekładać się na przy-

wiązanie do firmy i marki. Oczywiście 

aby mieć możliwość wysłania kartek do 

klientów niezbędne jest gromadzenie 

ich adresów/danych kontaktowych. W 

przypadku klientów instytucjonalnych 

(a Ci zazwyczaj będą bardziej „cenni” 

z punktu widzenia przychodów dla 

firmy) nie powinno być z tym więk-

szego problemu – mamy przecież dane 

adresowe na fakturach. Oczywiście 

najlepiej jeśli znamy dane (imię i nazwi-

sko) osoby decyzyjnej w danej firmie w 

obszarze współpracy z naszą firmą. W 

przypadku serwisów samochodowych 

czy lakierni na pewno warto zadbać o 

to aby pozyskać dane fleet managera z 

danej firmy lub w przypadku firm gdzie 

nie ma takiego stanowiska np. osoby 

zarządzającej lub właściciela firmy.

Istotny jest też sam wybór kartki świą-

tecznej lub noworocznej jaką chcemy 

wysłać do naszych klientów. Warto 

zadbać o to aby na kartce znalazły się 

elementy bądź to charakterystyczne 

bądź kojarzące się z naszą firmą – np. 

logotyp, odpowiednia kolorystyka itp. 

Kolejną ważną kwestią będzie dobór 

życzeń które chcemy umieścić na na-

szej kartce – warto mieć na uwadze, 

że jeśli już decydujemy się na to aby 

wysłać tego rodzaju życzenia to lepiej 

aby były one odpowiednio sperso-

nalizowane - nie tyle w stosunku do 

konkretnej osoby bo trudno przygoto-

wywać życzenia dla każdego z klientów 

oddzielnie ale do grupy klientów. Poza 

standardowym „szczęśliwego nowego 

roku” można odnieść się np. aspektów 

związanych z dana grupą zawodową 

- np. w przypadku życzeń dla fleet 

managerów może poza aspektami 

związanymi z życzeniami osobistymi 

(szczęścia, zdrowia, pomyślności…) za-

akcentować chociażby życzenia wielu 

bezawaryjnych kilometrów, szerokich 

autostrad, atrakcyjnych rabatów flo-

towych itp.  Można też spróbować 

ułożyć życzenia rymowane odnoszące 

się do dotychczasowej działalności czy 

współpracy naszej firmy z kontrahen-

tami i kontynuacji tejże w kolejnym 

roku. Traktując to nieco z przymruże-

niem oka możemy pozwolić sobie na 

przygotowanie naprawdę oryginalnych 

życzeń – a takie będą zapamiętane 

przez odbiorcę co w konsekwencji 

powinno przełożyć się na bliższe rela-

cje z naszą firmą właśnie. Im bardziej 

charakterystyczna kartka i życzenia 

tym większa zapamiętywalność (na-

leży jednak pamiętac że wszystko to 

powinno być przygotowane „ze sma-

kiem”) . Co istotne, jeśli danemu klien-

towi przypisany jest pewnego rodzaju 

opiekun klienta – osoba, z którą klient 

ma kontakt najczęstszy to warto każda 

kartkę podpisać osobiście (odręcznie 

imieniem i nazwiskiem). Należy też 

pamiętać o tym aby nasze życzenia 

wysłać w odpowiednim czasie – tak aby 

dotarły odbiorców na czas czyli jeszcze 

w mijającym roku. 

NIE TYLKO KARTKA Z ŻYCZENIAMI

Jeśli chcemy jeszcze bardziej „uho-

norować” naszych dotychczasowych 

klientów to do kartki z życzeniami 

można np. dołączyć kupon rabatowy 

lub bon podarunkowy związany z pro-

duktami lub usługami naszej firmy do 

wykorzystana w nowym roku. 

Dla „najcenniejszych” klientów można 

też przygotować zindywidualizowane 

prezenty – mogą to być różnego ro-

dzaju gadżety oznakowane logotypem 

i np. danymi kontaktowymi do naszej 

firmy (np. długopisy reklamowe, no-

tesy, linijki, ołówki, kubki, czekoladki 

itd…). Doskonałym prezentem, który 

będzie towarzyszył naszym kontra-

hentom przez cały rok i przez cały rok 

będzie przypominać o naszej firmie 

właśnie będzie chociażby kalendarz 

książkowy. Koszt przygotowania tego 

rodzaju prezentu w stosunku do tego, 

że mamy zapewnioną całoroczną obec-

ność naszej marki/firmy w życiu zawo-

dowym osoby, która z danego kalen-

darza będzie korzystała jest naprawdę 

niewielki. W kalendarzu takim można 

umieścić różnego rodzaju materiały 

promocyjne (np. wklejkę reklamową 

odnoszącą się do działalności naszej 
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firmy czy tasiemkę z logotypem i np. nr 

telefonu czy adresem internetowym). 

Na okładce kalendarza książkowego 

można umieścić logotyp/nazwę naszej 

firmy. Warto też mieć na uwadze, iż 

dzięki nowoczesnym technikom zna-

kowania (np. kalendarzy książkowych) 

możemy zamówić np. kalendarze z 

imieniem i nazwiskiem właściciela da-

nego kalendarza na okładce. Tak sper-

sonalizowany prezent (każdy kalendarz 

inaczej) będzie dla obdarowanego na 

pewno miłą niespodzianką i pozwoli 

na umocnienie pozytywnych relacji z 

naszą firmą.

Wyżej opisane propozycje wykorzysta-

nia końca roku jako okazji do promocji 

firmy to oczywiście jedynie punkt 

wyjścia do „popisów kreatywności” 

- zwłaszcza jeśli chodzi o obdarowywa-

nie klientów różnego rodzaju prezen-

tami.  Warto mieć jednak na uwadze 

fakt, że nie zawsze cena prezentu bę-

dzie kryterium decydującym o utrzy-

maniu długofalowych pozytywnych 

relacji. Może się bowiem okazać że 

odpowiednio przygotowany kalendarz 

książkowy lub inny całoroczny gadżet 

będzie lepszym (choć tańszym) pre-

zentem niż np. drogi trunek. 

Małgorzata Łukaszewicz

Express szybszy 
niż Pendolino

Zastanawiasz się, jak na co dzień skrócić 
czas naprawy zachowując pełne właściwości 
ochronne powłoki?

Od teraz może to być łatwiejsze dzięki no-

wemu podkładowi CP 365 Express. Produkt 

sprawdził się już na rynku amerykańskim, 

gdzie jego użytkownicy podkreślali takie 

zalety jak dobra rozlewność, krótki czas 

schnięcia i co ważne możliwość aplikacji w 

technice „mokro na mokro”.

Wykorzystując wysokiej jakości żywice do 

produkcji podkładu udało się uzyskać zna-

komite parametry techniczne, m.in. produkt 

nie zatyka papieru w trakcie szlifowania.

W skład wypełniacza wchodzą inhibitory ko-

rozji powodując, że produkt łączy w sobie za-

lety środka gruntującego i wypełniającego.

Jeszcze jedna ważna w codziennym użyt-

kowaniu zaleta to możliwość umieszczenia 

podkładu na mieszalniku. Ułatwia to i skraca 

pracę.

Więcej na www.multichem.pl



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

IV ustawa deregulacyjna 
czyli pakiet ułatwień dla 

polskich przedsiębiorców

24 października 2014 Sejm uchwalił tzw. 

IV ustawę deregulacyjną czyli ustawę 

o ułatwieniu wykonywania działalności 

gospodarczej. Nowa ustawa wprowadza 

ponad 40 zmian w prawie, których za-

łożeniami są ułatwienia w prowadzeniu 

firmy. Oczywiście nie wszystkie zmiany 

będą dotyczyły wszystkich przedsiębior-

ców – chociażby z uwagi na różną specy-

fikę działalności. Poniżej przedstawiamy 

mały przegląd zmian jakie wprowadza IV 

ustawa deregulacyjna.

Celem i głównym założeniem uchwalo-

nej 24 października ustawy jest stop-

niowe ograniczanie zbędnych obciążeń 

administracyjnych i w efekcie ułatwienie 

wykonywania działalności gospodarczej. 

Dotychczas, dzięki tzw. ustawom de 

regulacyjnym wprowadzono już 284 

zmiany w 109 ustawach. Za każdym ra-

zem projekty zmian były opracowywane 

i konsultowane między innymi z organi-

zacjami reprezentującymi przedsiębior-

ców oraz  innymi resortami i organami 

administracji. W tym kontekście warto 

zauważyć, że część pozornie niewielkich 

zmian zainspirowanych zostało m.in. 

poprzez uwagi zgłaszane przez ww. 

organizacje a więc powinny one w prak-

tyce ułatwiać prowadzenie działalności 

gospodarczej.

Jak już wspomniano wyżej część zmian 

wprowadzanych IV pakietem dere-

gulacyjnym dotyczyć będzie jedynie 

firm i organizacji związanych czy to ze 

specyficzną działalnością czy branżą 

– tak będzie np. jeśli idzie o zmiany w 

zakresie procedur kontrolnych w pol-

skich portach morskich (mamy tu do 

czynienia z tzw. pakietem portowym, 

dzięki któremu skrócony ma być czas 

kontroli granicznych i koordynowania ich 

przez administrację celną oraz wydłużo-

ny ma zostać termin na rozliczenie VAT 

dla upoważnionych importerów AEO.). 

W efekcie polskie porty i terminale prze-

ładunkowe mają stać się dużo bardziej 

konkurencyjne.

Natomiast zmiany dotyczące np. prawa 

podatkowego czy ograniczenia obo-

wiązków informacyjnych będą miały już 

zdecydowanie szerszy zasięg i powinny 

w zasadzie wnieść ułatwienia w funk-

cjonowaniu jeśli nie wszystkich, to więk-

szości firm funkcjonujących w naszym 

kraju. Jak podaje Ministerstwo Gospo-

darki wprowadzane ww. ustawą zmiany 

powinny przynieść przedsiębiorcom 

oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł 

rocznie – ma się tak stać przede wszyst-

kim dzięki ograniczeniu obowiązków 

informacyjnych w relacji przedsiębior-

ca – organy państwowe i tym samym 

redukcję procedur administracyjnych.  

Jako ciekawostkę nadmieńmy, że wg 

szacunków Ministerstwa Gospodarki 

redukcja obowiązków informacyjnych 

jaką wprowadza IV ustawa deregulacyj-

na pozwoli przedsiębiorcom efektywniej 

wykorzystać przynajmniej 21 milionów 

godzin rocznie, które dotychczas po-

święcali na ich wykonywanie. 

Jeśli idzie o szczegóły to zmniejszenie 

obowiązków administracyjnych i in-

formacyjnych a tym samym redukcja 

kosztów z tym związanych ma nastąpić 

między innymi poprzez:

 Zmiany dotyczące procedur badań 
wstępnych pracowników. Nowe 

przepisy mają umożliwić zachowanie 

ważności posiadanego przez nowego 

pracownika dotychczasowego orze-

czenia lekarskiego. Warunki koniecz-

ne jakie muszą zostać spełnione w 

tej sytuacji to posiadanie aktualnego 

orzeczenia lekarskiego stwierdza-

jącego brak przeciwwskazań do 

pracy w warunkach opisanych w 

skierowaniu oraz stwierdzenie przez 

nowego pracodawcę, iż warunki te 

odpowiadają tym, jakie występują na 

stanowisku na którym zatrudniony 

ma być pracownik. Zasada ta będzie 

obowiązywała również w sytuacji, 

gdy osoba zatrudniona w jednej fir-

mie podejmie kolejny etat w innym 

przedsiębiorstwie.

 Zmiany w zakresie obowiązku obliga-

toryjnego uzyskiwania przez przed-

siębiorców potwierdzania zgłoszenia 
rejestracyjnego VAT-R – dzięki IV 

ustawie deregulacyjnej obowiązek 

ten ma być zniesiony. Ma to na celu 

zmniejszenie kosztów rozpoczynania 

działalności gospodarczej – obecnie 

mamy do czynienia  z kosztem 170 

zł na podatnika.

 Zmiany w uregulowaniach dotyczą-

cych rozliczania podatku dochodo-
wego z tytułu użytkowania pojazdu 
służbowego do celów prywatnych. 
Wprowadzona ma być prosta i jed-

noznaczna zasada określania war-

tości pieniężnej tzw. nieodpłatnego 

świadczenia z tytułu wykorzystania 

samochodu służbowego do celów 

prywatnych. W nowym „systemie 

ryczałtowym” wprowadzone są 

dwie proste stawki ryczałtu uzależ-

nione od pojemności silnika pojazdu 

- kwota zryczałtowanego miesięcz-

nego podatku w wysokości 45 zł 

dla pojazdu o pojemności do 1600 

cm3, powyżej tej pojemności - 72 

zł). Te uregulowania zastąpić mają 

dotychczas obowiązujący a często 

niejednoznaczny system rozliczania 

podatku z ww. tytułu.

 Ograniczenia obowiązków statystycz-
nych dla mikroprzedsiębiorców, któ-

rzy zgodnie z nowymi regulacjami 
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zwolnieni mają być z obowiązku 

przekazywania danych w  roku roz-

poczęcia działalności.

 Zmiany w obszarze obowiązków płat-
ników wobec ZUS, poprzez zniesienie 

obowiązku sprawdzania prawidłowo-

ści danych przekazywanych do ZUS 

oraz zniesienie obowiązku przeka-

zywania informacji z raportów mie-

sięcznych osobom bezrobotnym.

 Zmiany, które w efekcie zwalniają 
pracowników z podatku dochodo-
wego z tytułu uzyskania dowozu do 
zakładu pracy transportem zbiorowym 

(autobusem, busem), organizowa-

nym przez pracodawcę. Mniejsze 

mają być obowiązki ewidencyjne 

po strnie racodawcy związane z 

ww. obszarem. Ułatwione mają być 

rozliczenia podatkowe  tym zw. oraz 

zmniejszone obciążenia podatkowe 

dla pracowników.

Wśród innych zmian jakie planuje się 

wprowadzić IV ustawą deregulacyjną, 

znajdują się również ułatwienia które 

pozwolą na zwiększenie dostępu do 

orzeczeń sądów i trybunałów, kwalifiko-

wanych jako informacja publiczna. Po-

nadto, zmniejszone mają być obowiązki 

przedsiębiorców względem Głównego 

Inspektora Danych Osobowych (GIODO) 

w zakresie rejestru danych osobowych. 

Część z wprowadzanych ww. ustawą 

zmian ma na celu również wsparcie 

inwestycji. W tym obszarze ułatwiony 

ma być np. dostęp do ubezpieczeń 

eksportowych gwarantowanych przez 

Skarb Państwa – KUKE czy dostęp 

przedsiębiorców do finansowania inwe-

stycji ze środków NFOŚiGW i wojewódz-

kich funduszy. IV ustawa deregulacyjna 

wprowadza też zmiany mające na celu 

usprawnienie i ułatwienie firmom wy-

miany transgranicznej poprzez: umoż-

liwienie wydawania niepreferencyjnych 

świadectw pochodzenia, przez inne 

niż organy celne, podmioty, tj. Krajową 

Izbę Gospodarczą, umożliwienie sa-

modzielnego wystawiania paszportów 

roślin szerszej grupie podmiotów oraz 

ułatwienie wwozu importowanych z 

państw trzecich produktów (zwiększe-

nie dostępnych punktów granicznych 

dla produktów, które nie podlegają kon-

troli fitosanitarnej). Nowa ustawa wpro-

wadza też zmiany związane z podatkiem 

akcyzowym – m.in. poprzez ułatwienia 

w zakresie obrotu olejami opałowymi 

– w tym poprzez zmniejszenie obowiąz-

ków informacyjnych oraz zastąpienie 

obecnej kontrowersyjnej i kosztownej 

sankcji w podatku akcyzowym nakła-

danej na sprzedawcę olejów w sytuacji 

kiedy przekazywał on do organu celnego 

nieterminowo zestawienia oświadczeń 

od nabywców. Inna zmianą wiązaną z 

akcyzą jest też umożliwienie nabywania 

znaków akcyzy rolnikom produkującym 

wino.

IV ustawa deregulacyjna wprowadza 

też zmiany istotne z punktu widzenia 

osób które pobierają zasiłki rodzinne i 

są objęte świadczeniami pomocy spo-

łecznej. Osoby takie, zgodnie z nowymi 

regulacjami będą zwolnione od podatku 

dochodowego od wartości bezpłatnego 

świadczenia pomocy prawnej

Małgorzata Łukaszewicz
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DAM PRACĘ

Kontakt: Ferrari
email: rossocorsagara-
ge@gmail.com 
tel.: 0039/3661801521

Poszukujemy lakierni-
kow samoch.,pomoc-
nikow lakier.,blacharza 
praca za granica dobre 
wynagrodz.,zakwatero-
wanie.Wymagana odpo-
wiedzialnosc w pracy

Kontakt: Link2europe
email: info@link2euro-
pe.pl
tel.: 786865894

Firma Link2Europe Sp z 
o.o poszukuje lakiernika 
samochodowego do 
pracy w Niemczech. 
Wymagane doświadcze-
nie oraz komunikatywna 
znajomość j.niem.

Kontakt: Katarzyna 
Ligocka
email: personel@agen-
cja-headhunters.eu 
tel.: 0048 609 694 569 

AP Headhunters po-
szukuje lakierników do 
pracy na terenie Berlina!
Wymagamy doświad-
czenia w zawodzie oraz 
znajomości j. niemiec-
kiego.

Kontakt: Natalia
email: Natalia@eap-
ltd.pl
tel.: 583422307

Poszukujemy do Belgii 
lakiernika samochodo-
wego oraz blacharza. 
Konieczny j.angielski. 
Opłacone zakwatero-
wanie, praca na dłużej. 
Natalia@eap-ltd.pl

Kontakt: Eurotemp
email: spiotrowska@eu-
rotemp.pl
tel.: 609407628

Firma Eurotemp 
Sp.Z.o.o. Z siedzibą w 
Koszalinie, numer certy-
fikatu 2562, dla swojego 
holenderskiego klienta 
poszukuję specjalistów 
na stanowisko: lakiernik 
Samochodowy
Miejsce pracy: Holandia, 
Harderwijk.

Kontakt: kautopoint
email: kautopoint@gma-
il.com
tel.: 00353834595961

Warsztat zajmujacy sie 
profesjonalna renowacja 
pojazdow klasycznych i 
zabytkowych w Irlandii 
zatrudni blacharza i la-
kiernika. Doswiadczenie 
wymagane.

Kontakt: Tomek
email: streptizer-
84@ya.ru
tel.: 603 582 800

Zatrudnię tylko blacha-
rza samochodowego. 
Warszawa_mazoweckie.

Kontakt: IPF z o.o. spół-
ka komandytowa
email: damian.wasia-
k@ipf.jobs
tel.: 61 222 47 68

Agencja pracy IPF (cert. 
5450) poszukuje wykwa-
lifikowanych lakierników 
samochodowych (farby 
wodne) i pomocników 
lakiernika (przygotowa-
nie aut)

Kontakt: PRAN Sp. z o.o.
email: maja.jezierska-
@pran.pl
tel.: +48 77 54 39 125

Praca w Holandii dla 
lakierników i blacharzy z 
językiem i prawem jazdy. 
Proszę wysłać CV na 
maila. Wiecej informacji 
na stronie www.pran.eu 

Kontakt: Autolackiererei
email: autolack.sta-
r@hotmail.de
tel.: 0049 9736757181

Zatrudnie  Lakiernika 
samochodowego,lub 
Lakiernika -Pomocni-
ka (przygotowka pod 
Lakier) od 03.11.2014 z 
zakwaterowaniem.Niem-
cy. CV na adres email.

Kontakt: Piotrek
email: piotrkucharski-
@op.pl

Poszukuję pracy w 
Bristolu jako lakierni-
k,pomocnik lakiernika/
blacharza. SmartRepair i 
autodetailing.

Kontakt: IPF z o.o. spół-
ka komandytowa
email: rekrutacja-
@ipf.jobs
tel.: 61 222 47 68

Poszukujemy doświad-
czonych lakierników ka-
binowych (lakiery wodne) 
do pracy we Francji

Kontakt: Autolackierarei
email: autolack.sta-
r@hotmail.de
tel.: 00491717838733

Zatrudnie Lakiernika-Po-
mocnika (przygotowka 
pod Lakier ) od zaraz 
z zakwaterowaniem. 
Niemcy.
CV na adres email.

Kontakt: EURO CAR 56
email: eurocar56@y-
ahoo.fr
tel.: 0033763922138

Zaklad blacharsko-la-
kierniczy we FRANCJI 
POSZUKUJE DO 
UCZCIWEJ PRACY LA-
KIERNIKA zakwaterowa-
nie. Tel 0033763922138
eurocar56@yahoo.fr

SZUKAM PRACY

Kontakt: Kamil
email: kam.kog@wp.pl
tel.: 663108243

Witam mam 26 Lat i 
doświadczenie w branży 
lakierniczej 8 lat jestem 
sumienny dokładny i 
szybki w wykonywanej 
pracy. Podejmę pracę w 
Niemczech

Kontakt: grzesiek
email: ihaaaaj@gma-
il.com

KOLORYSTA 15 lat do-
świadczenia poszukuje 
pracy na terenie UE

Kontakt: grzesiek
email: czercar1985@g-
mail.com
tel.: +48508851413

BLACHARZ LAKIERNIK 
POSZUKUJE PRACY 
NA TERENIE UE DUZE 
DOŚWIADCZENIE SA-
MODZIELNY OD A do Z

Kontakt: blacharz
email: blacharz.2@op.pl
tel.: 0048-739056053

Blacharz samochodowy, 
wieloletnie doświad-
czenie, szuka legalnej 
dobrze płatnej pracy za 
granicą, praca na ramie, 
mltispot, spawanie, 
cynowanie.

Kontakt: praca
email: tk2@onet.pl
tel.: +48 881-361-712 
Poszukuje pracy na 
terenie UE jako lakiernik- 

samochodowy, duże 
doświadczenie zawodo-
we, szpachla-podkład-
lakier-polerka, proszę o 
poważne oferty

Kontakt: Bart
email: bart_pike@wp.pl
tel.: +48 730 66 12 70

Lakiernik, wysokie 
umiejętności, dyplom 
mistrzowski podejmie 
pracę najchętniej w 
Hiszpanii albo Wyspy 
Kanaryjskie, preferowa-
ne ciepłe kraje.

Kontakt: włdek
email: izka.trz@buzia-
czek.pl
tel.: 512139622

szukam pracy jako 
lakiernik za granicą

Kontakt: camaro
email: camaro-
1975@wp.pl
tel.: 609779700

lakiernik z 25 letnim do-
świadczeniem w tym po-
nad 15 lat własnej firmy 
naprawy mechaniczne 
/klima/wymiany bieżące 
w pakiecie podejmie 
pracę w UE 

Kontakt: tomasz
email: tommi@op.pl
tel.: 0048-601503948

42-letni Blacharz-Lakier-
nik samochodowy 28-lat 
w zawodzie, sumienny, 
uczciwy, bez nałogów 
szuka legalnej, dobrze 
płatnej pracy w UE.

Kontakt: karol
email: karolbudnia-
k@o2.pl
tel.: 508658716

szukam stałej pracy z 
zakwaterowaniem za 
granica w zawodzie 
lakiernik 

Kontakt: Bartek
email: ryba876@onet.pl
tel.: 510310700

Szukam pracy jako 
lakiernik lub pomocnik 
lakiernika w uni mam 
25 lat w zawodzie 5 lat 
pracowałem na mieszal-
nikach wodnych.

Kontakt: Mateusz
email: bosman_motory-
zacja@wp.pl
tel.: 530899882

Poszukuję pracy jako 
lakiernik, mechanik sa-
mochodowy. Prowadzę 
samodzielny warsztat, 
ale już mam dość pracy 
od rana do nocy i odda-
wania na czynsz.

Kontakt: piotr
email: rpmalpidju10@g-
mail.comp
tel.: 015215352658

lakiernik  poszukuje pra-
cy na terenie niemiec,18 
lat doświadczenia, 
certyfikat kolorystyki, 
dokładny, lakiery h2o, 
bez nałogów

Kontakt: blacharz
email: bolek.84@wp.pl
tel.: 605 050 386

blacharz samochodowy 
ponad 20 lat w zawodzie 
kraje UE

Kontakt: bombel
email: marcinpycak@in-
teria.pl
tel.: 4915211501473

szukam pracy jako 
lakiernik samochodowy 
23lata doświadczenia 
bez nałogu pracowity 
sumienny.

Kontakt: Norbert
email: laknobi@onet.pl
tel.: +48 512 818 589

Lakiernik z 15 letnim 
doświadczeniem w za-
wodzie poszukuje pracy 
za granicą. Przygoto-
wywanie, lakierowanie, 
polerowanie, dokładny, 
czekam na propozycje.

Kontakt: Andrew
email: andrewlowca-
67@gmail.com
tel.: 0048 883-044-387

Lakiernik samochodowy 
23-letnie doświadczenie 
w zawodzie w kraju i 
zagranicą szuka pracy 
w kraju lub zagranicą 
komunikatywny angiel-
ski.

Kontakt: Paweł
email: pawlak.strzelczy-
k@gmail.com
tel.: +31616340396

Szukam pracy jako 
lakiernik, 20 lat stażu, 
obecnie pracuje od 
prawie 7 lat w Holandii 
przy samochodach 
ciężarowych 

OGŁOSZENIA
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Kontakt: piotr
email: marcin.kot30@o-
net.pl
tel.: 004915215352658

lakiernik z 18 letnim 
doświadczeniem, kolo-
rysta, bardzo dokładny, 
bez nałogów poszukuje 
pracy na terenie Niemiec

Kontakt: Bart
email: bart_pike@wp.pl
tel.: +48 730 66 12 70

Lakiernik duże doświad-
czenie, lakiery wodne, 
bardzo dobra organiza-
cja pracy, dyspozycyjny, 
wszystkie kraje EU od 
zaraz podejmie pracę.

Kontakt: Inwidualnie
email: Szymon158@in-
teria.pl
tel.: 512628155

Poszukuje pracy jako 
kolorysta, dobieranie 
lakierów samochodo-
wych doświadczenie w 
branży. Duża wiedza na 
ten temat.

Kontakt: Andrzej
email: andrew67wycho-
walek@wp.pl
tel.: +48 606463499

Poszukuje pracy jako 
lakiernik samochodowy 
posiadam ponad 20-sto 
letnie doświadczenie 
w tej branży w kraju i 
zagranicą kom.angielski

Kontakt: Andrzej
email: andrew67wycho-
walek@wp.pl
tel.: 0048606463499

Poszukuje pracy jako 
lakiernik sam. Posiadam 
ponad 20-sto letnie do-
świadczenie w tej branży 
w kraju i zagranicą, ko-
munikatywny angielski.

Kontakt: karol
email: karol.k@wp.pl
tel.: +48788-001-327

37-letni,lakiernik przemy-
słowy szuka pracy w UE.

Kontakt: praca
email: szukam.pracy-
@op.pl
tel.: 0048-739056053

blacharz samochodowy 
z wieloletnim doświad-
czeniem, szuka legalnej, 
dobrze płatnej  pracy za 
granicą; prace na ramie, 
multi spot, spawanie, 
cynowanie

Kontakt: lakiernik
email: 00L@wp.pl
tel.:  48-881361712

Poszukuje pracy na 
terenie UE jako lakiernik-
samochodowy duże 
doświadczenie w zawo-
dzie;   szpachla-podkład-
lakier-polerka proszę  o 
poważne oferty

Kontakt: Łukasz Podrażka
email: l.podrazka@gma-
il.com
tel.: 739-213-527

Szukam pracy jako 
pomocnik lakiernika, 
lakiernik z przyuczeniem 
itp. Kilkuletnie doświad-
czenie, 27 lat, pracowity 
i uczciwy. Toruń i okolice.

ROŻNE

Kontakt: S-Plus Pia-
seczno
email: piaseczno@s-
plus.pl
tel.: 600331155

Fachowo i szybko usune 
skutki gradobicia  oraz 
duze wgniecenia bez ko-
niecznosci lakierowania. 
Cale woj.mazowieckie.

Kontakt: www.market-
lakierniczy.pl
email: market.lakierni-
czy@gmail.com
tel.: 505067210

Zaopatrzenie warsz-
tatów lakierniczych. 
Zapraszamy do sklepu 
internetowego market-
lakierniczy.pl

Kontakt: auta
email: bugajski13@in-
teria.pl
tel.: 881724040

szukam aut po grado-
biciu

Kontakt: Beata
email: info@hnet-
port.com
tel.: 0031626980734

Poszukuje przedstawi-
ciela  handlowego
PDR wygniatanie bez 
lakierowania oraz Auto 
Detaling 

Kontakt: B.Selman
email: info@hnet-
port.com
tel.: 0031626980734

Firma holenderska 
Hnetport  BV poszukuje 

przedstawiciela han-
dlowego do  sprzedazy 
markowych  narzedzi 
PDR oraz  Smart Repair 
produktow. Gwarantu-
jemy 

Kontakt: GUDEPOL 
Pneumatyka
email: tomasz@gude-
pol.com.pl
tel.: 696051780

Kompresory wprost od 
producenta! Najniższe 
ceny, dostępność od 
ręki. GUDEPOL

Kontakt: Tomasz
email: tomek28-
28@wp.pl
tel.: 607893852

Witam zajmuje sie dora-
bianiem czesci blachar-
skich do samochodow 
zabytkowych,nietypo-
wych i wspolczesnych 
do ktorych zakup blach 
jest niedostepny

Redakcja 
nie odpowiada 

za treść 
nadsyłanych 

ogłoszeń.
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 substancja hamująca lub spowalniająca szybkość reak-
cji. A3 wykonywane za pomocą narzędzi ściernych. A5 w aucie welurowe 
lub gumowe. A8 pierwotna ludność arktycznych obszarów Ameryki Północ-
nej. A10 biel stosowana przy produkcji farb, TiO2. A12 w akumulatorze. A14 
a - w alfabecie greckim. A16 środek ułatwiający zwilżenie i rozdrobnienie 
pigmentu w spoiwie. C18 „miniaturowy” pistolet. F12 krzywa łącząca punkty 
o jednakowej prędkości. G14 miasto nad Narwią. H6 waluta Haiti. H9 pod 
ręką u kowala. K4 popularnie zwane kombinerkami. K8 spław rzeczny. K10 
chroni motocyklistę. L2 pirydyna. L15 metoda nakładania, np. lakieru. L18 
używany do napraw łodzi. M7 węglowodór aromatyczny, rozpuszczalnik. 
O11 po nim rzut wolny. O13 gaz do odkażania wody. P9 zdarzył się nad 
Wisłą. 

Pionowo: A3 gdy na dno puszki z farbą opadły wypełniacze oznacza 
to, że zaszedł ten proces. A16 pokład pod żaglami.  C1 jest nim „Virtus” pra-
cujący na akwenach Portu Gdańsk. C14 kosmetyk samochodowy używany 
do niwelowania drobnych rys. D8 wyspa z eposu Homera. E1 człowiek za-
rozumiały, lubiący się przechwalać. E13 ... wyprzedzania - w wykonaniu kie-
rowcy. F5 ofiarnie, szlachetnie. G3 szklany słoik z płaską, szklaną pokrywką. 
G10 1.852 km/h.  G16 łódź okrętowa o ściętej rufie. H5 element pistoletu 
natryskowego. I1 rozlega się na nim gong. I12 gatunek trawy pastewnej. 
K3 reakcja w wyniku której otrzymywane są poliesty. M2 wada lakiernicza 
powstająca, gdy użyto nieodpowiedniego rozcieńczalnika. M10 nierdzewna 
lub ocynkowana. M15 rywal Ibupromu. N7 karmi młode mlekiem.  O1 cenna 
staroć. O13 kropienie pestycydami. P6 zajmuje się naprawą wgnieceń w ka-
oserii. Q15 z głodnym nie pogada. R1 pomocny w przygotowaniu mieszanin 
składających się z wielu składników, z podziałką. R7 ..benzoilu, stosowany 
jako utwardzacz do szpachlówek. 

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 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”, „Blachar-
stwo i naprawy powypadko-
we samochodów”.

PIOTR PAŃCZYNIAK  RADOMYŚL
GRZEGORZ SZPAK KRAŚNICZYN
ANDRZEJ JAŚKIEWICZ WŁOCŁAWEK

RADOSŁAW ORYL  BYDGOSZCZ 
ŁUKASZ JÓŹWIAK KONECK

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 44
Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
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