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W 13. edycji, wraz z Klubem Gaja, obcho-

dziliśmy w Warszawie Święto Drzewa, pod-

czas którego odbywa się sadzenie drzew. 

Święto Drzewa to program edukacji eko-

logicznej Klubu Gaja realizowany od 2003 

roku. Firma Troton z Ząbrowa jest jednym 

z partnerów tego projektu. Jest on objęty 

patronatem Ministra Środowiska, Ministra 

Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy, Marszałka Woje-

wództwa Śląskiego i Wojewody Śląskiego. 

Partnerem strategicznym programu są 

LeasePlan Fleet Management Polska i Lasy 

Państwowe. Nadleśnictwa służą pomocą 

merytoryczną uczestnikom programu, a 

także przekazują im sadzonki drzew.

Finał Święta Drzewa 
po raz 13

w numerze

Firma TROTON sp. z o.o.  prezentuje no-

wość w linii aerozoli MASTER – PODKŁAD 
PREMIUM 500 ml – ANTYKOROZYJNY 
PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY  idealny w za-

stosowaniach typu small repair. Jest to 

produkt nowej generacji dostępny w 

dwóch wariantach kolorystycznych – ja-

snoszary (odpowiednik ~ RAL 7040) oraz 

ciemnoszary (odpowiednik ~RAL 7011). 
Zaletą podkładu jest bardzo dobra przy-

czepność do metalu i plastiku. Produkt 

jest szybkoschnący i łatwy do szlifowa-

nia. Może być pokrywany większością 

konwencjonalnych lakierów samocho-

dowych, w tym lakierów na bazie wody. 

Dodatkowo w aerozolu zastosowana 

została  dysza wachlarzowa zapewniająca 

optymalny natrysk.  

Po więcej informacji technicznych zapra-

szamy na naszą stronę www.troton.com.pl 
oraz do Przedstawicieli Handlowych.

MASTER SPRAY PODKŁAD PREMIUM 
antykorozyjny podkład wypełniający
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Docelową likwidację palników, wyzerowanie 
emisji spalin, radykalne zmniejszenie emisji 
ciepła w procesie lakierowania i podniesie-
nie wydajności pracowników, a wszystko za 
jednym zamachem - zapowiadają inżynie-
rowie z Katedry Klimatyzacji i Transportu 
Chłodniczego Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Projekt schodzi z deski kreślarskiej i - celem 
uzyskania europejskiej ochrony patentowej 
- uzyskał dofinansowanie z Narodowego 
Centrum Badania i Rozwoju.

Mający zrewolucjonizować tradycyjne 

lakierowanie projekt szczecińskich inży-

nierów przypomina ociosywanie siekierą 

sękatego pnia czyli eliminację zbędnych 

procesów. To również ukłon w stronę 

ekologii i ergonomii pracy. 

Remonty po dekadzie
- Zacznijmy od stanu obecnego - zazna-

cza Wojciech Kaczyński, przedsiębiorca 

współpracujący z inżynierami a jedno-

cześnie właściciel marki Cameoline, z 

podszczecińskiej firmy wytwarzającej 

tradycyjne kabiny lakiernicze. - Kabiny 

współczesne wyposażane są w reku-

peratory, ale dzieje się to na życzenie 

zamawiającego. Ludzie w branży wiedzą 

doskonale, że rekuperator to podzespół 

kosztowny. Aby uzyskać pożądane ciśnie-

nie właściciel zakładu musi założyć silniki 

o odpowiednio większej mocy. Dlatego in-

stalacje bez rekuperatorów nie są niczym 

wyjątkowym, zimne powietrze zasysane 

jest z zewnątrz, podgrzewane do tem-

peratury 21 stopni celsjusza, przepływa 

z góry do dołu, przechodzi przez filtry i 

głównie z uwagi na obecność cząstek roz-

puszczalnika wyrzucane jest na zewnątrz. 

Tym samym powstają straty ciepła, co 

wiąże się bezpośrednio z kosztami paliwa 

- wyjaśnia Kaczyński.

- Odzyskiwanie ciepła w polskich warun-

kach klimatycznych ma sens średnio w 

270 dni w roku. Pozostały czas to dni go-

rące, kiedy to temperatura na zewnątrz 

nie pozwala na odzysk - podkreśla dr inż. 

Piotr Nikończuk.

Jednak nawet stosowane od kilkunastu 

lat wymienniki krzyżowe nie załatwiają 

sprawy, bo choć ciepło się częściowo 

odzyskuje (od 40 do 60%) , to moduł 

rekuperatora (ok. 2.5 m3) umieszcza 

się tradycyjnie między kanał czerpni, a 

wyrzutnię. Na dodatek żywotność tego 

układu szacuje się zazwyczaj na 10 lat, 

po których firmę trzeba na trzy dni za-

mknąć, zdemontować moduł i wymienić  

zaklejony rekuperator. Próby czyszczenia 

zapchanych zewnętrznych lameli rekupe-

ratora z uwagi na problemy z dostępem 

oraz litą strukturą osadzonych cząstek 

stałych lakierów podejmowane są obecnie 

jedynie w desperacji. 

Solary kontra olej opałowy
Szczeciński projekt zakłada umieszczenie 

modułu rekuperatora przeciwprądowe-

go przy agregacie termowentylacyjnym.  

Rozwiązanie to pozwala na łatwiejsze 

oczyszczanie wymiennika ciepła z osadów, 

oraz - zakładając, że niesione rozgrzanym 

powietrzem cząstki przelecą swobodnie 

- tworzenie się znacznie mniejszych osa-

dów na ściankach wymiennika ciepła. 

Obecnie standardowa kabina wymaga 

palnika o mocy grzewczej 250 kW i około 

Ociosywanie sęków 
czyli kabina nowej generacji 

Kabiny w Dobrej Szczecińskiej budujemy od zera. Odbiorca ostatnio się dziwił, że prowadzimy pełną produkcję, był przekonany, że w Polsce sprzedawcy 
oferują wyłącznie importowany towar z Chin.
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8-12 litrów oleju opałowego na godzinę, 

by moc tę osiągnąć. Rozwiązanie inżynie-

rów pozwala na pięciokrotne obniżenie 

poziomu grzania. Innymi słowy do całego 

procesu wystarczy źródło dostarczające 

moc 50 kW. - Z wyliczeń wynika, że doce-

lowo można będzie zlikwidować palniki w 

ogóle, bo taką moc dostarczą nam panele 

solarne - podkreśla Wojciech Kaczyński. 

Przy okazji; korzystające z nowego 

rozwiązania zakłady stolarsko-lakierni-

cze dla uzyskania wspomnianej mocy z 

powodzeniem mogą używać pieców ła-

dowanych niskokalorycznymi  trocinami 

odpadowymi. Niskoemisyjna kabina la-

kiernicza charakteryzować się będzie za-

tem zmniejszoną (ciążącą ku wartościom 

minimalnym) emisją spalin oraz niewielką 

emisją ciepła.

Lakiernik bez przestojów?
Zastosowane rozwiązanie przekłada się 

również na tryb pracy całego zakładu i 

wydajność jego pracowników. Poprzez 

eliminację czasu oczekiwania na nagrza-

nie się kabiny do zadanej temperatury 

(od 3 do 15 minut) zyskuje się czas, który 

w gospodarce rozwiniętej nazywany jest 

pieniądzem. Bo kabiny nowej generacji 

zadaną temperaturę osiągną w 60 se-

kund. 

Umieszczenie kostki wymiennika przeciw-

prądowego obok kabiny, obok panelu ste-

rowniczego, tuż przy agregacie pozwala 

również na szybkie i nieskomplikowane 

dotarcie do rekuperatora w celu jego 

konserwacji i oczyszczania. Kompaktowa 

obudowa zajmie mniej miejsca, a ponadto 

całość składała się będzie z modułów. To 

od konstruktora i od parametrów insta-

lacji zależeć będzie liczba kompatybilnych 

ze sobą kostek wymiennika. - Volkswagen 

zaprojektował kiedyś 3-cylindrowe silniki, 

które można było połączyć uzyskując sil-

nik 6-cylindrowy - powołuje się na moto-

ryzacyjną analogię Wojciech Kaczyński.

Cena (prawdopodobnie) bez zmian
Pytany o termin rozpoczęcia testów 

na prototypie kabiny nowego pomysłu 

Kaczyński podaje nadchodzący nieba-

wem rok 2016. Związane jest to przede 

wszystkim z procedurami pozyskania 

wsparcia z funduszy unijnych.

Zaznaczyć trzeba, że konstruktorzy nie 

ustalali jeszcze ceny kabiny bogatszej o 

nowe rozwiązania. - To się dopiero okaże, 

ale nie spodziewam się, by cena była jakoś 

zdecydowanie wyższa. Roboczo zakładam 

koszty podobne do tych, z jakimi mamy 

do czynienia przy modelu Cameoline 

Gold przed rabatami czyli ok. 140 tys. zł 

- zdradza Kaczyński. Na razie jego firma 

nie prowadzi żadnego systemu zapisów 

czy przedsprzedaży. JR

Dr Nikończuk w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym CSV w Szczecin-Dąbiu. Specjalizacją no-
wego Centrum jest szkolenie fachowców i kadry lakierniczej w zakresie technologii przygotowania po-
wierzchni, obróbki metali i tworzyw sztucznych, aplikacji lakierów naprawczych oraz organizacji pracy 
lakierni. To największy tego typu obiekt w kraju, wybudowany od podstaw na łącznej powierzchni około 
1400 m2. Posiada 3 przestronne, wyposażone w sprzęt audiowizualny sale wykładowe, specjalistycz-
ne pomieszczenie do szkolenia i treningu w dziedzinie kolorymetrii, laboratorium oraz halę roboczą. 
Nowocześnie wyposażone laboratorium pozwala na wykonywanie standardowych badań powłoki la-
kierowej, takich jak pomiar grubości, twardości, przyczepności i połysku oraz specjalistycznych badań 
produktów. Hala warsztatowa o powierzchni 452 m2, wyposażona jest w kabiny lakiernicze, 8 stano-
wisk przygotowawczych, centralny system odciągu pyłów, nowoczesną instalację pneumatyczną oraz 
kilkanaście kompletów urządzeń lakierniczych. Powierzchnia hali warsztatowej, ilość sal wykładowych 
oraz nowoczesne wyposażenie gwarantuje możliwość szkolenia 2-3 grup jednocześnie, czyli około 60 
osób tygodniowo. 

Patronujący przedsięwzięciu prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski - Kierownik Katedry Kli-
matyzacji i Transportu Chłodniczego reklamuje nowy, unikatowy w skali całej Polski kierunek 
studiów: „Chłodnictwo i Klimatyzacja”. Po siedmiu semestrach absolwent posiadał będzie świa-
dectwo kwalifikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: „Naprawy i obsługa tech-
niczna urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót 
tymi substancjami”. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w biurach projektowych, 
firmach usługowo-montażowych, firmach handlowych, transportowych i logistycznych, zwią-
zanych z transportem i przechowywaniem żywności, a także jest przygotowany do podjęcia 
własnej działalności gospodarczej i samodzielnego prowadzenia małych firm wykonujących 
instalacje chłodnicze, pompy ciepła czy systemy klimatyzacji. Absolwent jest także przygoto-
wany do prowadzenia prac nad doborem i przygotowaniem innowacyjnych rozwiązań pomp 
ciepła, skojarzonych systemów chłodząco-grzewczych czy energooszczędnych systemów 
klimatyzacji. Może być także zatrudniony w zakładach produkujących urządzenia chłodnicze, 
pompy ciepła i elementy systemów klimatyzacji.  
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Farby proszkowe firmy Axalta Coating 

Systems, wiodącego globalnego dostawcy 

lakierów ciekłych i proszkowych, zostały 

zastosowane we wnętrzach oraz na ze-

wnątrz nowej siedziby Brussels Environ-

ment, rządowej organizacji odpowiedzial-

nej za środowisko i energię w Brukseli, w 

Belgii. 

Brussels Environment zajmuje się progra-

mami, które mają zapobiec tworzeniu się 

odpadów oraz programami zarządzania 

odpadami. Ta rządowa organizacja bada, 

monitoruje i zarządza kwestiami związa-

nymi z powietrzem, wodą, glebą, hałasem 

i biozróżnicowaniem dla ponad miliona 

osób mieszkających w tym regionie. Wy-

daje również zezwolenia dotyczące środo-

wiska oraz opracowuje i wspiera projekty 

edukacyjne. Brussels Environment zajmuje 

się również działalnością w zakresie budo-

wy zgodnej z wymaganiami środowiska. 

Konstrukcję budynku zaprojektowali lo-

kalny architekt Philipee Samyn & Partners 

oraz firma architektoniczna Cepezed. Bu-

dynek miał stać się krajowym i międzyna-

rodowym przykładem odpowiedzialności 

w ochronie środowiska. Podczas projek-

towania stosowano się do zasad ochrony 

środowiska. Na przykład: główne atrium 

uwieńczone zostało szklaną kopułą aby 

wychwytywane przez nie ciepło zostało 

ponownie wykorzystywane. W celu pokry-

cia zewnętrznej fasady, jak również ścian 

wewnętrznych wykorzystano przyjazne 

dla środowiska farby proszkowe Axalta.

Jan Brugman, Kierownik Segmentu Archi-

tektonicznego dla działalności Axalta w 

zakresie farb proszkowych na kraje BeNe-

Lux, powiedział: - “Pracowaliśmy z Kyotec 

Belgo Metal przy fasadach zewnętrznych, 

które pokryliśmy wysokiej jakości polie-

strem do zastosowań architektonicznych 

RAL 9005 w wykończeniu matowym i pół-

połysku. Jeśli chodzi o ściany wewnętrzne, 

które zostały pokryte tym samym pro-

duktem wysokiej jakości do zastosowań 

zewnętrznych RAL 9003 w wykończeniu 

matowym, współpracowaliśmy z Sapa Alu-

minium B.V. w Hoogezand. Wykończony 

budynek wygląda fantastycznie, a przede 

wszystkim, jest wierny wszystkim założe-

niom i zasadom swojego inwestora”

Więcej informacji dotyczących powłok 

proszkowych Axalta znaleźć można na 

stronie www.powder.axaltacs.com. 

Farby proszkowe firmy Axalta Coating Systems 
zostały wykorzystane przy budowie belgijskiego 
budynku ekologicznego 

Nowa siedziba Brussels Environment to jeden z najbardziej prestiżowych i przyjaznych dla środowiska 
budynków w Belgii 
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Globalne Centrum Innowacji, siedziba Działu Badań i Rozwoju, moto-
rem napędzającym rozwój firmy.

Filadelfia, Pensylwania, USA, 29 września 2015 roku: Axalta Coating 

Systems wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszko-

wych, ogłosił, że jego nowe Globalne Centrum Innowacji powstanie 

na terenie kompleksu „Navy Yard” w Filadelfii, w stanie Pensylwania 

(USA). Na powierzchni 16 000m2 będą prowadzone globalne prace 

badawczo-rozwojowe w zakresie produktów oraz technologii. Nowe 

Centrum Innowacji będzie współpracować z pozostałymi oddziałami 

firmy, które znajdują się w obu Amerykach, Europie i regionie Azja-

Pacyfik. 

Projekt jest realizowany przez Liberty Property Trust i Synterra 

Partners. Firma Axalta zawarła długoterminową umowę wynajmu 

jednego z budynków. Prace budowlane zostaną zakończone w 

drugiej połowie 2017 roku. W 2018r., Axalta stworzy co najmniej 

190 nowych miejsc pracy, w przyszłości ta liczba może wzrosnąć. 

Główna siedziba Axalta mieści się właśnie w Filadelfii, oddział od-

powiedzialny za Amerykę Północną znajduje się w Glen Mills, także 

w stanie Pensylwania. Tam również zlokalizowane jest Centrum 

Szkoleniowe Axalta. 

Charlie Shaver - CEO Axalta, Kathy Manderino - Secretary for Labour 

& Industry Stanu Pensylwania, oraz Michael Nutter - burmistrz Fila-

delfii, ogłosili decyzję o nowej lokalizacji Centrum na terenie „Navy 

Yard”.  

“Innowacje mają strategiczne znaczenie dla rozwoju firmy, głównie 

ponieważ pozwalają zaspokoić potrzeby naszych klientów na kilka 

lat do przodu” - wyjaśnia Shaver. “Lakiery stanowią nieodłączny 

element wielu produktów codziennego użytku. Samochody i inne 

pojazdy, silniki, komponenty elektroniczne, części samochodowe, 

produkty AGD – w każdej z tych grup produktów istotną rolę 

pełnią lakiery. Nasze lakiery mają za zadanie nie tylko zapewnienie 

doskonałego wykończenia, lecz przede wszystkim zagwarantowa-

nie trwałości oraz wydajności. Dzięki Globalnemu Centrum Innowa-

cji Axalta będzie mogła pozostać światowym pionierem technologii 

lakierniczych.” 

W Globalnym Centrum Innowacji, zespół naukowców i techników 

będzie pracował nad produktami następnej generacji. Pracownicy 

będą również wspierać naszych klientów opracowując nowe roz-

wiązania dotyczące metod aplikacji. Coraz częściej w konstrukcji 

pojazdów stosuje się lżejsze materiały wykonane z tworzyw sztucz-

nych lub materiałów kompozytowych, które wymagają specjalnych 

receptur. Przepisy prawne jak i oczekiwania ze strony klientów mają 

wpływ na rosnące zapotrzebowanie na nowe systemy lakierów wo-

dorozcieńczalnych. Klienci zaangażowani w produkcję samochodów 

oraz ich renowację wymagają szybszych i wydajniejszych systemów 

oraz metod aplikacji. Opracowanie produktów, które spełniałyby te 

i inne potrzeby klientów jest głównym zadaniem Globalnego Cen-

trum Innowacji.  

Sekretarz Manderino powiedziała: „Otwarcie Globalnego Centrum 

Innowacji Axalta w Filadelfii to znakomita okazja dla osób szukają-

cych pracy w Pensylwanii. Powstanie prawie 200 dobrze płatnych 

miejsc pracy, a to będzie stymulować lokalną gospodarkę i w rezul-

tacie sprzyjać dalszemu rozwojowi kompleksu.” 

Michael A. Nutter, burmistrz Filadelfii, stwierdził: “Decyzja firmy Axal-

ta o otwarciu Globalnego Centrum Innowacji w Filadelfii, utwierdza 

naszą pozycję jednego z wiodących pod względem innowacyjności 

miast. Jest to doskonałe miejsce do rozpoczęcia działalności, do 

prowadzenia firmy oraz do jej ekspansji. Byliśmy niezmiernie pod-

ekscytowani, kiedy w 2013 roku Axalta otworzyła tu swoją główną 

siedzibę, a zapewnienie prawie 200 nowych miejsc pracy to dowód 

zaangażowania firmy w interesy naszego miasta.”

Kompleks „Navy Yard” mieści się w jednej z najbardziej dynamicz-

nych i postępowych lokalizacji biznesowych regionu. Dlatego jest 

doskonałym miejscem do prowadzenia prac badawczo-rozwojo-

wych. Niewielka odległość od głównej siedziby firmy Axalta zapewni 

pracownikom łatwy dostęp do nowego Centrum Innowacji, co z 

pewnością będzie miało pozytywny wpływ na współpracę między 

oddziałami. „Navy Yard” to wyjątkowe miejsce pracy, które z łatwo-

ścią przyciągnie nowe talenty. Centrum jest doskonałym obiektem 

dla osób ceniących sobie środowisko akademickie oraz pracę zespo-

łową.

Barry Snyder, Senior Vice President and Chief Technology Officer 

firmy Axalta wyjaśnił: “Rozwój oferty produktowej to przedsię-

wzięcie wymagające odpowiedniej współpracy, również pomiędzy 

dziedzinami naukowymi. Połączenie wiedzy o chemii, reologii oraz 

optyce jest kluczowym elementem w procesach opracowania no-

wych receptur oraz technik aplikacji. Globalne Centrum Innowacji 

Axalta Coating Systems otwiera nowe 
Globalne Centrum Innowacji na terenie 
kompleksu „Navy Yard” w Filadelfii

strefa lakiernika
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gromadzi światowej klasy specjalistów i udostępnia im nowoczesne 

narzędzia w celu dostarczenia rozwiązań, które spełniać będą po-

trzeby naszych klientów na całym świecie.”

O „Navy Yard”
„Navy Yard” to dynamiczny kompleks o powierzchni prawie 5 milio-

nów metrów kwadratowych. Obiekt oferuje Filadelfii unikalny, zloka-

lizowany na nabrzeżu kampus biznesowy ukierunkowany na innowa-

cyjność oraz zachowanie równowagi. „Navy Yard” może pomieścić 

11 500 pracowników w 145 firmach, w sektorach biurowych, prze-

mysłowych oraz w sektorze badań i rozwoju. Kompleks składa się z 

budynków historycznych, nowoczesnych konstrukcji oraz obiektów 

z certyfikacją LEED® i zajmuje powierzchnię ponad 650 000 me-

trów kwadratowych. PIDC, filadelfijska publiczno-prywatna korpora-

cja rozwoju gospodarczego to główny podmiot odpowiedzialny za 

rozwój „Navy Yard”. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź 

stronę www.navyyard.org i śledź nas na twitterze: @NavyYardPhila. 

O Liberty Property Trust
Liberty Property Trust (NYSE: LPT) jest wiodącym podmiotem zaj-

mującym się nieruchomościami komercyjnymi. Firma działa na ryn-

ku Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Nabywa, moderni-

zuje oraz zarządza najwyższej jakości nieruchomościami biurowymi i 

przemysłowymi. Portfolio Liberty obejmuje powierzchnię prawie 10 

milionów metrów kwadratowych w postaci aż 700 nieruchomości, 

które oferują obiekty biurowe, dystrybucyjne oraz budynki na po-

trzeby przemysłu lekkiego, udostępniane 1 700 najemcom. Więcej 

informacji na stronie internetowej www.libertyproperty.com. 

O Axalta Coating Systems
Axalta jest wiodącą światową firmą koncentrującą się wyłącznie na 

materiałach lakierniczych, która oferuje swoim klientom innowacyj-

ne, kolorowe, piękne i niezawodne rozwiązania. Nasze lakiery prze-

znaczone są dla przemysłu samochodowego, transportu, różnych 

branż przemysłowych oraz wybranych klientów z branży architekto-

nicznej i dekoracyjnej i projektowane są z myślą o zapobieganiu ko-

rozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych 

powierzchni. Bazując na prawie 150 latach doświadczeń w branży 

lakierniczej, około 12 800 pracowników firmy Axalta stale poszu-

kuje sposobów, 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 axaltaco-

atingsystems.com   i Twitterze @axalta oraz na LinkedIn.
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Strefa przygotowania powierzchni do procesu lakierowania.
Myślę, iż większość z Państwa przyzna mi rację że właściwa orga-

nizacja stanowiska pracy ma bezpośrednie przełożenie na wzrost 

efektywności zakładu napraw blacharsko – lakierniczych.

Skupię się na stanowiskach odpowiedzialnych za właściwe przygo-

towanie powierzchni do procesu lakierowania. Według przepro-

wadzonych przez naszą firmę badań i analiz w przypadku braku 

dobrej organizacji stanowiska roboczego pracownik w ramach 8 

godzinnego dnia pracy 45-60 minut poświęca na szukanie i kom-

pletowanie materiałów oraz narzędzi (szlifierki, materiały ścierne, 

taśmy do maskowania, papiery do oklejania itd..) potrzebnych mu 

do wykonania zleconych zadań. Właściwa organizacja stanowiska 

pracy wpływa również na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i 

o ochrony zdrowia.

W dzisiejszym artykule omówię dwie możliwości organizacji stano-

wiska pracy: stanowisko stacjonarne i stanowisko mobilne.

Stanowiska stacjonarne:
W przypadku, kiedy w zakładzie lakierniczym są jasno zdefiniowa-

ne strefy przygotowawcze, w których przebiega proces przygo-

towania powierzchni najlepszym rozwiązaniem będą stanowiska 

stacjonarne. 

Stanowiska stacjonarne mogą być w przypadku oferty Festool roz-
wiązane na dwa sposoby:

 Pierwszym jest wysięgnik odsysający ASA (zwany potocznie 

„ramieniem”) o długości 5 lub 6 metrów na końcu którego 

jest zamontowany tzw. moduł zasilania EAA (zwany potocznie 

„centralką” bądź „puchą”). Moduł zasilania EAA jest to urzą-

dzenie, które umożliwia  podłączenie narzędzi (np. szlifierek 

mimośrodowych) zarówno do źródła zasilania (prąd lub sprę-

żone powietrze) jak i do odsysania. Ponadto moduł zasilania 

jest wyposażony w zespół przygotowania powietrza (separator 

oraz naolejacz) jak również w praktyczne uchwyty na materiały 

ścierne, pistolet odmuchowy czy taśmę maskującą.

 Podstawowymi zaletami zastosowania wysięgnika odsysającego są:
    bardzo duży zasięg roboczy – w przypadku 6 metrowe-

go wysięgnika od 54 do 86 m2 powierzchni. Jeden wysię-

gnik może obsłużyć podwójną strefę przygotowawczą.

     brak jakichkolwiek przewodów i węży na podłodze lub 

kratownicy, co przekłada się na mniejsze ryzyko wypadku 

przy pracy.

 Drugim rozwiązaniem jest sam moduł zasilania EAA zamon-

towany bezpośrednio na ścianie lub słupie w obrębie strefy 

przygotowawczej. To rozwiązanie stosuje się bardzo często w 

przypadku kiedy ze względu na niski strop budynku plenum 

nawiewne strefy jest zamontowane na wysokości poniżej 3,5 

m (chyba, że zamierzamy naprawiać tylko samochody osobowe 

z wyłączeniem dostawczych)

Obydwa stanowiska stacjonarne mogą współpracować z central-

nym systemem odciągu pyłu opartym na turbinie odsysającej 

TURBO II DC lub z odkurzaczami dedykowanymi do pracy z modu-

łami zasilającymi EAA.

Organizacja stanowiska pracy 
- kluczem do efektywności
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Stanowiska mobilne:
Skoro w przypadku stanowisk stacjonarnych wspomniałem, że 

są dedykowane do zakładów lakierniczych o jasno zdefiniowa-

nych strefach przygotowania powierzchni to cisinie się na usta 

twierdzenie, że stanowiska mobilne będą przydatne tylko  w 

warsztatach gdzie takowych stref nie ma. Otóż nie jest to do koń-

ca prawda. Minimum jedno stanowisko mobilne powinno moim 

zdaniem znajdować się w każdym warsztacie. Dlaczego?! Drobne 

naprawy lakiernicze można dzięki takiemu stanowisku wykonać 

w dowolnym wolnym miejscu  poza strefą przygotowawczą nie 

blokując jej.

Jak powinno wyglądać dobrze skonfigurowane stanowisko mobilne: 
 Odkurzacz mobilny – powinien być przede wszystkim wypo-

sażony w duże koła i jak najniżej położony środek ciężkości. 

Dlaczego? Pamiętajmy że będziemy tym odkurzaczem jeździć 

po różnych powierzchniach min. kratownicy i musimy mieć 

pewność że wszędzie dojedziemy i nie dojdzie do przewróce-

nia się odkurzacza na naprawiany pojazd. Warto zwrócić rów-

nież uwagę na parametr wytwarzanego podciśnienie (podane 

w milibarach lub Pascalach) im większe tym lepiej. Dodatkowo 

sprawdźmy czy wszystkie krawędzie są odpowiednio zabez-

pieczone i w przypadku uderzenia w naprawiany pojazd nie 

uszkodzimy powierzchni.

 Nadstawka montowana na odkurzaczu mobilnym (w ofercie 

Festool WCR 1000) – umożliwia ona właściwą organizację na-

rzędzi i materiałów pomocniczych. Powinna być wyposażona w 

uchwyty na szlifierki, pistolet odmuchowy, pistolet lakierniczy, 

zmywacz, taśmy do oklejania itd.

 System organizacji materiałów ściernych (w ofercie Festool 

Systainer 4 step) – specjalna skrzyneczka umożliwiająca prze-

chowywanie materiałów ściernych i ich segregację względem 

gradacji jak i poziomu zużycia. Gwarantuje oszczędność mate-

riałów ściernych nawet do 30%.

Tak skonfigurowane mobilne stanowisko robocze gwarantuje nam 

to, że zawsze wszystko jest pod ręką a co za tym idzie wysoką pro-

duktywność naszego zakładu napraw blacharsko lakiernicze.

W przypadku kiedy będą Państwo mieli wątpliwości, które roz-

wiązanie sprawdzi się w Państwa zakładzie najlepiej, zachęcam do 

kontaktu z dostawcami tego typu rozwiązań. My zawsze chętnie 

służymy pomocą.
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Przechodzimy do kolejnego etapu, jakim 

jest lakierowanie nawierzchniowe. Według 

mojej opini jest to równie ważny etap, jak 

wszystkie opisane wcześniej. Efekt finalny 

jest zwieńczeniem naszych działań i naszą 

wizytówką. Niezmiennie od kilkunastu lat 

na rynku można zaopatrzeć się w markowe 

i inne systemy lakierów nawierzchniowych 

tj. jedno-, dwu-  i wielopowłokowe. Prze-

znaczenie tych produktów, jak i ich odpor-

ność na działanie czynników chemicznych, 

atmosferycznych, eksploatacyjnych jest 

też bardzo różna. Jak zwykle zwracam uwa-
gę na  profesjonalizm i odpowiedzialność za 
wykonaną usługę. Codziennie na ulicach 

widzę pojazdy, na których przeprowadzono 

naprawy, w wyniku których powstają wady 

w postaci łat odpadającego od lakieru ba-

zowego lakieru bezbarwnego, odbarwienia 

koloru w wyniku działania promieni UV, 

skredowanej powłoki, braku odporności na 

zarysowania, braku odporności na działanie 

wilgoci objawiające się mlecznymi plamami 

lub drobnymi pęcherzykami (zgazowanie) 

w powłoce.

Co powinnyśmy wiedzieć i czym się kie-

rować, by ustrzec się przed podobnymi 

skutkami.

Na pewno powinniśmy zapoznać się z ofer-

tą techniczną producenta dotyczącą całej 

technologii naprawczej, a już na pewno 

przy zakupie materiałów nie kierować się 

zasadą  3 X C  tzn. Cena Czyni Cuda.

System powłok lakierowych oferowany przez 
danego producenta jest kompatybilny z jego 
podkładami,utwardzaczami i gruntami, i tyl-
ko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić 
odpowiednią jakość.

Jeśli ktoś robi od tej zasady odstępstwo 

musi się liczyć z niepowodzeniem.

W ofercie Spies Heckera występują dwa 

systemy lakierów jednopowłokowych  HS 

275 dla pojazdów osobowych i HS 670 dla 

pojazdów ciężarowych i dostawczych. Apli-

kacja odbywa się na przeszlifowaną, dokład-

nie oczyszczoną wcześniej powierzchnię 

preparatem Silikon Entferner 7010  półtora 

warstwy w jednym toku pracy, lakierując 

każdy element na gotowo. Możliwa jest 

również metoda lakierowania mokro na 

mokro. Głowną cechą jest wysoka odpor-

ność na działanie czynników chemicznych 

i mechanicznych. Pigmenty zawarte w 

żywicy HS zapewniają dobrą siłę krycia i 

szczelność powłoki, a zawarte filtry UV 

zabezpieczają przed odbarwianiem wskutek 

działania promieni słonecznych. Wysoki po-

łysk, jak też różne stopnie matu zadowolą 

najbardziej wymagającego odbiorcę.

W lakierowaniu dwu- i trójpowłokowym 

stosujemy dwa systemy na bazie wody: 

Permahyd 280/285 i najnowszej generacji 

lakiery bazowe Permahyd Hi-TEC 480. La-

kierowanie trójpowłokowe dotyczy lakieru 

z dodatkową powłoką grundtonu dla za-

pewnienia efektu optycznego typu perła. 

Ostatnią  powłoką zamykającą są wysokiej 

jakości lakiery bezbarwne 8600, 8034, 

8055 na bazie żywic HS, których cechą 

jest wysoki połysk, zapewnienie doskonałej 

Expert radzi - lakierowanie

strefa lakiernika

Tomasz Kazakidis - Ekspert
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szczeności i odporności na czynniki che-

miczne i mechaniczne. Zawarte w nich filtry 

UV, jak wcześniej wspomniałem, mają za za-

danie utrzymać barwę bazy w odpowiedniej 

tonacji przez bardzo długi okres czasu.

Aby osiągnąć oczekiwany efekt proponuję 
zastosować się do kilku porad:
1 W kabinie lakierniczej obowiązkowo 

musi być odpowiednie oświetlenie, 

temperatura i wentylacja (należy 

sprawdzać stan filtrów sufitowych i 

podłogowych).

2 Ściany kabiny powinny być zabezpie-

czone żelem przeciwpyłowym.

3 Bezwzględnie należy stosować środki 

ochrony (kombinezon, okulary, maskę 

lakierniczą, rękawiczki).

4 Należy odmuchać czystym, sprężonym 

powietrzem stojaki lakiernicze.

5 Pojazd i elementy do lakierowania nale-

ży wstępnie odmuchać przed wjazdem 

do kabiny. 

6 Powierzchnię należy dokładnie prze-

myć przy użyciu Silkon Entferner 7010 

i wytrzeć do sucha,  następnie przemyć 

Permahyd Silikom Entferner 7080 i też 

wytrzeć do sucha.

7 Pistolet natryskowy należy, przed 

wlaniem lakieru bazowego, przepłukać 

wodą zdemineralizowaną.

8 Aby uniknąć efektu chmurkowania 

należy poprzez natrysk sprawdzić stru-

mień w pistolecie.  

9 Na przygotowane powierzchnie uży-

wać ściereczki przeciwpyłowej przy od-

muchiwaniu czystym wolnym od oleju i 

wody sprężonym powietrzem.

10 Stosować odpowiednie dysze zalecane 

przez producenta lakieru.

11 Aplikując należy stosować równomier-

ne zakłady, celem uniknięcia niedoma-

lowania, pasów, chmurkowania.

12 Należy przestrzegać czasów odparowa-

nia, zgodnie z zaleceniami producenta.

13 Należy stosować się do zalecanych 

przez producenta ilości warstw.

14 Nie należy skracać czasu suszenia 

powłoki poprzez wyłączenie kabiny i 

wystawienie elementów na działanie 

czynników atmosferycznych, wilgoci, 

deszczu.

15 Polerowanie, jeśli jest konieczne, należy 

wykonać po dwóch godzinach od su-

szenia.

Tomasz Kazakidis, 
Technical Representative Spies Hecker

strefa lakiernika
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Kolejny rok współpracy dobiegł końca. 

Po raz kolejny mam również przyjem-

ność dokonać jego podsumowania, gdyż 

TROTON to już nie tylko wiodący lider 

produkcji chemii samochodowej, ale 

również firma świadcząca kompleksowe 

zaopatrzenie w produkty uzupełniające, 

niezbędne w pracy każdego warsztatu. I 

ten fragment naszej  działalności mam 

zaszczyt dla Państwa reprezentować.

Tak jak wspomniałam na początku – rok 

2015 dobiegł końca, wiele projektów 

udało nam się zamknąć, nad wieloma dla 

Państwa i z Państwem ciągle pracujemy. 

Tak, bo to właśnie Państwo, nasi Klienci 

jesteście dla nas dużą inspiracją. To dla 

Was przemierzamy tysiące kilometrów, 

setki stron internetowych, spędzamy 

godziny na negocjacje z wiodącymi 

producentami branży Automotive aby 

znaleźć produkty, które będą cieszyć się 

Waszym zaufaniem. Dzielicie się swoją 

wiedzą i doświadczeniem za co po raz 

kolejny chciałabym podziękować. Wasze 

propozycje, uwagi czy sugestie są szcze-

gółowo analizowane, a towary handlowe 

markowane liniami addsTROTON, MASTER 

czy BRAYT muszą posiadać bezkonku-

rencyjną jakość i przystępną cenę. 

Dzięki temu do naszej oferty dodaliśmy 

w tym roku kilka nowych produktów 

jak taśmy liniowe plastyczne jako ide-

alne rozwiązanie do prac przy malo-

waniu wielowymiarowych powierzchni 

oraz elementów ulegających zmianom 

wymiarowym podczas suszenia.  Inna 

nowość to kontynuacja aerozoli w li-

nii Master a mianowicie do lakieru do 

zderzaków BUMPER PAINT w kolorze 

czarnym dodaliśmy również i kolor szary. 

Premierę miały również nowe pojemniki 

plastikowe z podziałką i nowymi skalami 

mieszania oraz kolejny  aerozol w linii 

MASTER – akrylowy PODKŁAD PREMIUM 
500 ml – podkład o właściwościach anty-

korozyjnych i wypełniających w kolorach 

jasnoszary (~RAL 7040) i ciemnoszary 

(~RAL 7011).

Czy na tym mówimy koniec? O nie! Ko-

lejny krok i wyzwanie z naszej strony to 

wzbogacenie linii past polerskich BRAYT 

o nowe akcesoria, które mamy nadzieję, 

że będą cieszyć się Państwa uznaniem 

tak jak wprowadzone w 2015 roku 

aplikatory do usuwania efektu „poma-

rańczowej skórki” typu JEANS (efekt po-

dobny do pracy z papierem ściernym o 

gradacji P2000)  i SZTRUKS (efekt zbliżo-

ny do pracy z papierem ściernym o gra-

dacji P3000) czy aplikatory z mikrofibry 

do prac polerskich i wykończeniowych. 

Dużym uznaniem cieszy się również 

„glinka” do czyszczenia lakieru i szkła 

oraz jej alternatywa w formie krążka.

Dlatego też korzystając z okazji chciała-

bym jeszcze raz w imieniu swoim i firmy 

TROTON podziękować Państwu za kolej-

ny rok zaufania i współpracy. Był to rok 

ciężki i pracowity, ale dzięki Wam naszym 

Klientom mamy motywację aby również 

nowy 2016 rok rozpocząć z dużą dawką 

energii i entuzjazmu.

Na zakończenie chciałabym życzyć 

Państwu przede wszystkim aby 

Nowy 2016 Rok był rokiem spo-

koju, rokiem owocnym w sukcesy 

zawodowe jak i prywatne oraz 

kolejnym rokiem zadowolenia ze 

współpracy z Firmą Troton.

Dziękuję

Karolina Kmieć
Dział Zakupu i Sprzedaży TH

Szanowni  Państwo,

Taśma liniowa plastyczna

Glinka + pudełko

Dysk do czyszczenia

Aplikator Sztruks z mocowaniem

Aplikator Jeans z mocowaniem

Głowica z mikrofibry do polierowania
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Brzmi to z pozoru jako sprzeczność, ale lakier bezbarwny ma duży 
wpływ na to jak postrzegamy kolor samochodu. Bezbarwny koja-
rzony jest głównie jako warstwa ochronna pojazdu, swego rodzaju 
szyba w oknie – dzięki której wszystko widzimy a jednocześnie 
jesteśmy mamy barierę ochronną. Wbrew powszechnemu przeko-
naniu lakier bezbarwny pełni kilka funkcji jednocześnie. Postaram 
się po krótce je omówić.

Najważniejsza, szczególnie z upływem lat, staje się funkcja 
ochronna lakieru przed warunkami atmosferycznymi. Nie jest 
przypadkiem, że kolor samochodu zmienia się tak nieznacznie 
pomimo upływu czasu, ponieważ to właśnie pod tym kątem są 
projektowane i testowane dobre lakiery bezbarwne. 

Badanie lakierów bezbarwnych to bardzo ciekawe zagadnienie, 
mogę zdradzić, że produkty marki Profix poddawane są jednemu 
z najtrudniejszych testów na świecie a chodzi o tzw. „Florida Test”. 
Od ponad 75 lat rejon Miami na Florydzie stał się punktem od-
niesienia dla badań wytrzymałościowych na zewnętrzne warunki 
atmosferyczne. Jeden rok testów w Miami równa się kilku latom 
w innych miejscach. Floryda ma bardzo intensywne światło sło-
neczne, promieniowanie UV, wysokie roczne temperatury, obfite 
opady deszczu i bardzo wy-
soką wilgotność. Obciążenie 
powłoki wielokrotnie zwiększa 
obecność rozpylonej słonej 
wody oceanicznej w powie-
trzu w połączeniu z bardzo 
wysokim natężeniem promie-
niowania słonecznego a w 
szczególności promieniowa-
nia UV. Posiadamy tam wła-
sne laboratorium, w którym 
przeprowadzamy omawiane 
testy. Jest to jednak temat na 
oddzielny artykuł.

Warunki atmosferyczne to 
tylko jedna strona medalu, 
drugą jest równie ważna od-
porność mechaniczna (m.in. 
na zarysowania). Każdy po-
szukiwacz wolnego miejsca 
parkingowego wie jak łatwo 
o „przygodę” z zarysowaniem 
drzwi przy wysiadaniu lub 
wsiadaniu z samochodu. To 
właśnie twarda nawierzchnia bezbarwna niejednokrotnie chroni 
nasze samochody przed oszpeceniem ich rysami. Jeśli już mowa 
o użytkowaniu to istotną rzeczą, choć niekiedy ignorowaną, jest 
dbałość o czystość karoserii samochodu. Wydłuża ona - nawet o 
kilka lat - żywotność powłoki. Nic tak nie szkodzi powłoce z lakieru 
bezbarwnego jak pozostawienie na niej odchodów ptaków. Reak-
cja chemiczna jaką powodują niszczy nawierzchnię lakieru.

Wiemy więc już, że dobry produkt powinien spełniać kilka funkcji, 
m.in. chronić przed warunkami atmosferycznymi oraz zabezpie-
czać kolor naszego samochodu. Teraz ta milsza dla oka część 
– wygląd powłoki. Lakier bezbarwny może nadać kolorowi nasze-
go pojazdu większej wyrazistości i głębi, zwiększyć połysk (jeśli 
sobie tego życzymy), może również zachować matowy wygląd 
powłoki. Matowy wygląd powłoki to już długo utrzymujący się 
trend na rynku lakierów. Matowa powłoka nadaje wyjątkowego 
charakteru karoserii, ale dla producentów lakierów to prawdziwe 
wyzwanie. W skrócie mogę powiedzieć, że lakier wymaga zasto-
sowania wymagającej technologii produkcji by zachować te same 
walory ochronne co lakier z połyskiem.

Pozostaje pytanie, czy zawsze musimy nakładać lakier bezbarw-
ny? Oczywiście nie. Większość kolorów tzw. solidowych możemy 
uzyskać z wykorzystaniem lakierów akrylowych 2K. Lakierując 

powierzchnię farbami akrylowi np. CP 88 Premium marki Profix, 
nie ma potrzeby korzystania z lakierów bezbarwnych, a otrzymana 
powłoka posiada pełne walory ochronne i wygląd jak po lakiero-
waniu bezbarwnym. 
W lakierowaniu renowacyjnym często przychodzi nam malować 
komorę silnika – i tutaj w celu skrócenia całego procesu oraz 
zachowaniu jednolitej kolorystyki możemy się posiłkować dodat-
kami w postaci specjalnych żywic (np. B-03 Kar-Bon), które po 
dodaniu do lakieru bazowego nie wymagają od nas nakładania 
lakieru bezbarwnego. Jeżeli jednak wybierzemy lakier bezbarwny 
jako powłokę wykończeniową pozostaje nam tylko sam proces 
lakierowania.

Lakiery bezbarwne nakładamy w większości przypadków stosu-
jąc metodę „mokro na mokro”, czyli na czystą nieszlifowaną po-
wierzchnię lakieru bazowego 1K (którą można przetrzeć szmatką 
antystatyczną). Po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru bazowego 
musimy odczekać ok. 10 minut. To jest czas potrzebny na odpa-
rowanie powłoki a następnie nakładamy lakier bezbarwny. Ilość 
warstw zależy od użytego lakieru. Na koniec czekamy już tylko na 
wyschnięcie lakieru. Większość lakierów bezbarwnych potrzebuję 
kilku godzin (bez wykorzystania kabiny lakierniczej) lub kilkudzie-

sięciu minut przy suszeniu 
w kabinie na całkowite wy-
schnięcie. W ostatnim czasie 
jednak i w tej materii nastąpił 
postęp, można już zaopa-
trzyć się w lakier który schnie 
w 5 minut (CP 2015 HS X-
SPEED). Tak, to nie pomyłka 
wystarczy 5 minut!
Malując lakierem bezbarw-
nym powinniśmy pamiętać o 
kilku rzeczach, które pozwolą 
nam ustrzec się kosztownych 
błędów. Przede wszystkim 
starajmy się zaopatrzyć w 
komplet materiałów od jed-
nego producenta – nawet 
najlepszy lakier bezbarwny 
w połączeniu ze złej jakości 
utwardzaczem czy rozcień-
czalnikiem w efekcie da nam 
kiepską powłokę i mamy 
zapewnione ponowne lakie-
rowanie.

Częste błędy, jakie mam okazję zauważyć w mojej pracy to m.in. 
zbyt krótki lub zbyt długi czas odparowania lakieru bazowego. W 
pierwszym przypadku zbyt krótkiego czasu (zazwyczaj poniżej 10 
min) możemy mieć problem z otrzymaniem odpowiedniej barwy 
powłoki lub słabą przyczepnością do podłoża. Przy długim cza-
sie odparowania (powyżej 8 h) pojawić się może tzw. łuszczenie 
powłoki. Kolejne pułapki jakie czyhają na lakiernika to zbyt gruba 
warstwa lakieru bezbarwnego powodująca gazowanie. Wrócę 
jeszcze do dodatków (utwardzaczy i rozcieńczalników), jeśli źle 
dobierzemy proporcje lub warianty (szybkie utwardzacze, wolne 
utwardzacze itp.) to pojawi nam się „skórka pomarańczy” albo 
zacieki. Wachlarz wad lakierniczych jest naprawdę spory a ich 
opisanie to materiał na całą książkę. To jest jedynie kilka najważ-
niejszych ostrzeżeń i wskazówek.

Oprócz tego czym malujemy równie ważne jest gdzie oraz przy 
pomocy jakiego sprzętu. Temperatura otoczenia, wilgotność mają 
duże znaczenie tak samo jak rozmiar stosowanej dyszy i ciśnienie 
w pistolecie. Czytajmy więc karty techniczne towarzyszące pro-
duktowi i stosujmy się do zaleceń w nich podanych.

Marek Lemiszewski
Technik lakiernictwa – Centrum Szkoleniowe Profix

Multichem Sp. z o.o. producent lakierów marki Profix

Lakier przejrzysty 
ale widoczny
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We współcześnie prowadzonych warsztatach samochodowych, 

bez względu na prowadzoną specjalizację i zakres prowadzonych 

usług w tym sektorze, dostęp do sprężonego powietrza jest wa-

runkiem praktycznie niezbędnym do spełnienia. Wynika to przede 

wszystkim z faktu, iż ten czynnik roboczy posiada wiele zalet. 

Obecnie, sprężone powietrze niezbędne jest przy wykonywaniu 

najprostszych czynności, związanych choćby z czyszczeniem 

(przedmuchiwaniem) naprawianych elementów i mechanizmów 

(dysz, przewodów, części) oraz służy do napędu wielu urządzeń 

warsztatowych i profesjonalnych narzędzi:

  montażownic do kół – do napędu mechanizmów szczęk, 

chwytających obręcz koła, mechanizmu odchylania kolumny i 

regulacji wysokości ramienia pionowego oraz napełniania opon 

kompletnych kół,

 wytwornic azotu – z dostarczonego do nich powietrza,

 podnośników – do unoszenia części lub całości pojazdu, w 

których następuje zmiana jego energii kinetycznej na ruch 

posuwisto-zwrotny siłowników (podnośników miechowych i 

stemplowych) oraz do odblokowywania zapadek bezpieczeń-

stwa, w przypadku podnośników kolumnowych i nożycowych,

  różnego rodzaju narzędzi, wykorzystujących do pracy ruch 

posuwisto-zwrotny (wyrzynarek), narzędzi udarowych (młot-

ków, punktaków), rotacyjnych (wkrętarek, szlifierek, polerek) 

oraz mieszanych rotacyjnych z ruchem posuwisto-zwrotnym 

(kluczy udarowych),

 urządzeń do obsługi (opróżniania, czyszczenia i napełniania) 

układów hamulcowych, chłodzenia, paliwowych i smarowania, 

działających na zasadzie nad i podciśnienia,

  urządzeń, w których ruch sprężonego powietrza, kierowany 

przez dyszę wylotową wymusza ciągły przepływ głównego 

czynnika w postaci cieczy lub zawiesiny cząstek stałych (pisto-

letów lakierniczych, pistoletów do konserwacji, urządzeń do 

piaskowania).

Rozpowszechnienie sprężonego powietrza, jako czynnika robo-

czego do napędu zautomatyzowanych narzędzi w warsztatach 

samochodowych różnych specjalizacji wynika przede wszystkim z 

wielu zalet tych narzędzi, do których zaliczyć trzeba:

 niezawodną i stosunkowo prostą konstrukcję,

 wysoką sprawność,

  wygodne sterowanie,

  niewielką masę w stosunku do uzyskiwanej mocy,

  znaczną trwałość,

 możliwość pracy w trudnych warunkach.

W celu zapewnienia dostępu odpowiedniej ilości sprężonego 

Instalacja sprężonego powietrza 
w warsztacie Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Sprężarka tłokowa



str. 20   www.lakiernik.com.pl str. 21   www.lakiernik.com.pl

strefa lakiernika

powietrza o odpowiedniej, jakości do napędu narzędzi, maszyn 

i urządzeń w warsztacie, konieczne jest posiadanie odpowiednio 

zaprojektowanej i wykonanej instalacji sprężonego powietrza. 

Obecnie, instalacja sprężonego powietrza jest niezbędnym wypo-

sażeniem, zwłaszcza warsztatów blacharsko-lakierniczych. 

Instalacja tego typu powinna być tak dobrana, aby jej wielkość i 

wydajność odpowiadały zapotrzebowaniu na sprężone powietrze 

wszystkich pracujących w warsztacie maszyn i urządzeń. Przy 

projektowaniu instalacji sprężonego powietrza w warsztacie, ko-

nieczna jest informacja na temat:

 ilości przewidywanych stanowisk odbiorczych,

  nominalnego zużycia czynnika na poszczególnych stanowi-

skach,

 wymaganych ciśnień roboczych wszystkich odbiorników na 

poszczególnych stanowiskach,

 długości poszczególnych odcinków przewodów w związku z 

usytuowaniem stanowisk.

Podstawowymi elementami każdej warsztatowej instalacji sprężo-

nego powietrza są:

  sprężarka,

  chłodnica,

  zbiornik,

 urządzenia uzdatniające (filtry, osuszacze, separatory oleju),

  przewody,

 przyłącza urządzeń odbiorczych.

Najistotniejszym ogniwem każdej warsztatowej instalacji sprężo-

nego powietrza jest sprężarka. W praktyce wykorzystywane są ich 

dwa rodzaje konstrukcji:

  tłokowe,

  śrubowe.

Dotychczas, zdecydowanie częściej stosowanym w praktyce rodza-

jem sprężarek są konstrukcje tłokowe. Tego typu sprężarki posiadają 

przemieszczający się w cylindrze tłok (wyposażony w zawór wlotowy 

i wylotowy) wytwarzający podciśnienie. Tłok napędzany jest z wału 

korbowego silnika. Mogą one posiadać w zależności od wydajności 

jeden lub więcej cylindrów. Ze względu na wymagane ciśnienie ro-

bocze sprężarki tego typu mogą mieć konstrukcję jedno lub wielo-

stopniową. W przypadku rozwiązania wielostopniowego, powietrze 

sprężone wstępnie w jednym cylindrze przechodzi do następnego, 

gdzie podlega dalszemu sprężeniu. Sprężarki tłokowe są zwykle 

zintegrowane ze zbiornikiem ciśnieniowym, chłodnicą oraz urzą-

dzeniami uzdatniającymi. Niestety konstrukcje te charakteryzują się 

wysokim poziomem hałasu, wysoką temperaturą otrzymywanego 

sprężonego powietrza oraz dużym nasyceniem oleju wymagającym 

bardziej skomplikowanego procesu jego uzdatniania.

Coraz częściej w warsztatowych instalacjach sprężonego powie-

trza wykorzystywane są konstrukcje śrubowe sprężarek. Są one 

bardziej wydajne w porównaniu z konstrukcjami tłokowymi. Cha-

rakteryzują się ponadto niższym poziomem hałasu. Ich konstruk-

cja oparta jest na dwóch przeciwbieżnych wirnikach śrubowych, 

pracujących we wspólnej komorze. Konstrukcja śrubowa zapewnia 

znacznie większą wydajność, niż w przypadku sprężarek tłoko-

wych. Sprężarki śrubowe wyposażone są w chłodnice, konieczne 

do obniżenia temperatury powietrza, rosnącej w trakcie sprężania. 

Zaletą konstrukcji śrubowej, jest możliwość pracy ciągłej, niewy-

muszającej stosowania dużych zbiorników wyrównawczych i więk-

szą żywotnością w porównaniu ze sprężarkami tłokowymi. 

Przy doborze sprężarki do konkretnej instalacji sprężonego powie-

trza istotną kwestią jest wymagana wydajność. W tym celu należy 

przeprowadzić analizę rodzaju i liczby urządzeń i narzędzi, które 

mają być zasilane. W tym celu należy w pierwszej kolejności ustalić 

rzeczywiste pobory powietrza wszystkich odbiorników. Następnie, 

konieczne jest dokonanie oceny, które z nich będą miały najwyższy 

współczynnik wykorzystania, czyli te, których kilkuminutowe użyt-

kowanie w normalnych rzeczywistych warunkach będzie przekra-

czało zapas powietrza znajdujący się w zbiorniku wyrównawczym. 

To właśnie maksymalny pobór sprężonego powietrza, tych właśnie 

odbiorników będzie określał wydajność pracy sprężarki. W prakty-

ce warsztatowej nie wszystkie maszyny i urządzenia pobierające 

do napędu sprężone powietrze pracują jednocześnie. W związku 

z tym, do określenia wydajności sprężarki nie należy sumować 

wszystkich poborów powietrza. W celu określenia poborów rze-

czywistych należy dla każdego odbiornika ustalić współczynnik 

wykorzystania w czasie pracy w przedziale od 0 do 1. Najczęściej 

wartość tego współczynnika przyjmuje się, jako 0,1-0,2. Średnie 

zapotrzebowanie na sprężone powietrze określane jest, jako ilo-

czyn wyznaczonego dla danego odbiornika współczynnika i jego 

zapotrzebowania znamionowego. Suma średnich zapotrzebowani 

wszystkich odbiorników daje średnie zapotrzebowanie na sprężone 

powietrze, które będzie wytwarzane przez sprężarkę. W celu za-

pewnienia właściwych warunków pracy dla sprężarki należy przyjąć 

wydajność pracy o około 50% wyższą od zapotrzebowania.

Kolejnym elementem warsztatowej instalacji sprężonego powie-

trza jest zbiornik ciśnieniowy. Jego zadaniem jest bilansowanie 

wydajności sprężarki z aktualnym zapotrzebowaniem powietrza 

w instalacji. Dzięki zastosowaniu zbiornika ciśnieniowego nie ma 

konieczności pracy ciągłej sprężarki. Jej uruchamianiem i wyłącza-

niem steruje wyłącznik ciśnieniowy w zależności od aktualnego ci-

śnienia sprężonego powietrza w zbiorniku. Zadaniem zbiornika ci-

śnieniowego w instalacjach sprężonego powietrza wyposażonych 

w sprężarki tłokowe jest ponadto wyrównywanie niekorzystnych 

wibracji w instalacji, będących efektem jej pracy. Na przewodach 

odpływowych zbiornika ciśnieniowego instalacji są reduktory na-

stawne, których zadaniem jest stabilizacja ciśnienia w dalszej części 

instalacji na poziomie od 6 do 10 bar. 

Sprężarka śrubowa
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Ze względu na konieczność dostarczenia sprężonego powietrza 

jednocześnie do kilku urządzeń i narzędzi napędzanych pneu-

matycznie, rozmieszczonych w różnych, oddalonych od siebie 

miejscach w warsztacie, konieczne jest stworzenie rozbudowanej 

instalacji zaopatrującej poszczególne stanowiska odbiorcze w 

sprężone powietrze. Wymagane objętościowe natężenia przepły-

wu i dopuszczalne spadki ciśnienia wymuszają dobór właściwych 

rozmiarów średnic przewodów zasilających. Zdecydowana więk-

szość współcześnie tworzonych instalacji sprężonego powietrza 

tworzona jest z rurek wykonanych z tworzyw sztucznych. Zaletą 

tego typu materiału przy wykonywaniu instalacji sprężonego 

powietrza jest odporność na korozję oraz brak kondensacji za-

nieczyszczeń. Ponadto do zalet tego typu materiału przewodów 

zaliczyć trzeba:

  cichszą pracę instalacji, ze względu na lepsze tłumienie drgań,

  dłuższą żywotność,

 zdecydowanie krótszy czas montażu,

  możliwość wykonania łatwiejszych przeróbek i modernizacji.

Łatwość montażu i ewentualnych późniejszych modyfikacji instalacji 

wynika z prostoty technologii montażu zastosowanych elementów. 

Większość stosowanych elementów to samozaciskowe i samousz-

czelniające się łączki pozbawione połączeń gwintowanych. Dopiero 

na końcach instalacji, w miejscach przyłączy poszczególnych stano-

wisk roboczych, stosowane są systemowe końcówki ze znormalizo-

wanymi gwintami, do podłączenia zaworów, końcówek przyłącze-

niowych do węży elastycznych i innych elementów wyposażenia 

instalacji. Instalacja sprężonego powietrza rozprowadzana jest w 

obiektach warsztatowych najczęściej na ścianach pomieszczeń. 

Po wytworzeniu i zmagazynowaniu sprężonego powietrza w 

zbiorniku ciśnieniowym, przed jego użyciem musi być ono jeszcze 

poddane pewnemu procesowi uzdatnienia, ponieważ może ono 

zawierać zanieczyszczenia pochodzące: 

 z zasysanego powietrza – cząstki zanieczyszczeń stałych oraz 

para wodna,

 ze sprężarki – olej pochodzący ze smarowania oraz cząstki pyłu 

będącego efektem ścierania się współpracujących elementów. 

Wszystkie substancje zanieczyszczające sprężone powietrze 

wytwarzane przez sprężarkę, bez ich wychwycenia i oddzielenia 

w instalacji mogą tworzyć mieszaninę stwarzającą niebezpie-

czeństwo dla stosunkowo precyzyjnych mechanizmów napędu 

pneumatycznego. Dlatego też, powietrze przed doprowadzeniem 

go do jakiegokolwiek rodzaju odbiornika musi być najpierw odpo-

wiednio, adekwatnie do konkretnego przypadku przygotowane i 

uzdatnione poprzez:

  oczyszczenie z zanieczyszczeń mechanicznych (pyłu, rdzy, 

wody oraz oleju),

 redukcję ciśnienia do wymaganej przez konkretny odbiornik 

wielkości,

 nasączenie olejem, poprzez wprowadzenie kontrolowanej ilości 

czynnika smarnego w postaci mgły olejowej. 

Oczyszczenie sprężonego powietrza odbywa się przy użyciu ze-

społu filtrów wykorzystujących następujące metody filtrowania: 

mechaniczną, adsorpcyjną i absorpcyjną. Przy metodzie mecha-

nicznej, zespół kanałów i przegród wykorzystuje ruch wirowy 

powietrza, dzięki czemu duże cząsteczki wody i oleju zatrzymując 

się na ściankach wytrącają się z powietrza. Przy kolejnej metodzie 

filtrowania dużo mniejsze już cząsteczki wody i oleju zatrzymy-

wane zostają na złożonej powierzchni porowatej przegrody filtra. 

Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej metodzie oczyszczania po-

wietrza wytrącone zanieczyszczenia spływają do osadnika. Przy 

zastosowaniu trzeciej, wykorzystuje się chemiczny wkład absorbu-

jący czynne szkodliwe gazy, wodę oraz olej. 

Zredukowanie ciśnienia wytwarzanego sprężonego powietrza 

odbywa się dzięki stosowaniu zaworów redukcyjnych. Przy ich 

wykorzystaniu, możliwe jest zredukowanie ciśnienia wejściowego 

do wymaganej na konkretnym stanowisku roboczym wartości i 

następnie utrzymanie jej, pomimo zmian wartości ciśnienia wej-

ściowego oraz natężenia przepływu powietrza.

Przygotowywanie sprężonego powietrza poprzez jego nasączanie 

olejem, niezbędne jest przy napędzie siłowników i silników pneu-

matycznych. Olej zawarty w sprężonym powietrzu ma za zadanie 

smarować współpracujące części w tego typu odbiornikach. Ten 

etap przygotowywania sprężonego powietrza realizowany jest 

wyłącznie na końcówkach tych stanowisk odbiorczych gdzie 

pracują urządzenia wymagające takiego uzdatnienia sprężonego 

powietrza. Do tego celu stosowane są smarownice selekcyjne wy-

twarzające mgłę olejową.  

Zestaw wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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W ofercie marki Profix pojawił się nowy lakier bezbarwny CP 2015 

HS X-Speed o ekstremalnie krótkim czasie schnięcia. Lakier wysy-

cha już po 5 minutach przy temperaturze elementu 600C, po 15 

minutach przy 400C lub poniżej 1 godziny przy 200C. Dzięki temu 

zyskujemy nie tylko na czasie – to również wymierne korzyści fi-

nansowe, dzięki redukcji kosztów energii.

Mimo krótkiego czasu schnięcia otrzymujemy najwyższej jakości 

powłokę bezbarwną odporną na zarysowania, o wysokiej głębi i 

gładką jak lustro. Produkt przyjemny w aplikacji, do przygotowania 

gotowej mieszanki potrzebujemy tylko dedykowanego utwardza-

cza (CP 3015 - sprzedawany w zestawie). Lakier w trakcie malo-

wania nie spływa z pionowych powierzchni. Istnieje możliwość 

nałożenia tylko jednej warstwy. Lakier o niskiej zawartości LZO, 

poniżej 420g/L.

Więcej informacji o lakierze i jego aplikacji na stronie producenta 
www.multichem.pl lub pod numerem tel. 61 893 37 31 

X-Speed – szybciej się nie da

strefa lakiernika

Standox rozszerza swój popularny asortyment produktów w 

sprayu. Produkt Standox SprayMax 1K Primer Filler U3010, który 

jest już dostępny na rynku w dwóch odcieniach szarości: jasnym 

i ciemnym, będzie również dostępny w kolorze czarnym oraz 

białym. Technologia SprayMax umożliwia otrzymanie wyników 

podobnych do tych, które osiągalne są przy zastosowaniu pistole-

tu lakierniczego. Szereg opatentowanych innowacji, w tym nowy 

zawór umożliwiający rozpylanie w formie szerokiego strumienia 

oraz nowy sposób aplikacji zapewniają uzyskanie równomiernej 

grubości lakieru. 

Wprowadzenie produktu Standox 1K Primer Filler U3010 w kolo-

rze białym i czarnym pozwoli na doskonałą jakość renowacji po-

jazdów w bardzo ciemnych lub bardzo jasnych kolorach, które są 

obecnie preferowane przez nabywców samochodów. 

Dostępny w sprayu podkład Standox 1K Primer Filler U3010 umoż-

liwi warsztatom wykonywanie drobnych napraw lakierniczych, 

przeszlifowanych elementów, jak również miejsc, które są trudno-

dostępne, jak na przykład bagażnik samochodu czy komora silnika. 

Aplikacja przebiega szybko, jednocześnie ograniczając koszty. Nie 

wymaga stosowania sprężonego powietrza i pistoletu lakiernicze-

go. Puszki zawierają oryginalny produkt marki Standox, na którym 

polegają warsztaty lakiernicze. Podkład SprayMax 1K Primer Filler 

U3010 umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości efektów, podobnie 

jak w przypadku użycia pistoletu lakierniczego. 

Technologia SprayMax zapewnia stałe ciśnienie rozpylania, co 

oznacza, że wydajność jest znacznie wyższa niż w przypadku 

tradycyjnych aerozoli. Ciśnienie pozostaje stałe aż do chwili gdy 

pojemnik zostanie całkowicie opróżniony. 

Zainteresowane warsztaty lakiernicze powinny skontaktować się ze 
swoim lokalnym przedstawicielem Standox.

Podkład Standox 1K Primer Filler U3010 
w sprayu teraz dostępny również 
w kolorze czarnym oraz białym 
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Podczas licznych szkoleń przeprowadzanych w Centrum Szkolenio-

wym NOVOL nie tylko staramy się przedstawiać  nasze najnowsze 

produkty, ale przede wszystkim pomóc naszym klientom w roz-

wiązywaniu różnych problemów technicznych z którymi borykają 

się na co dzień. Jednym z najczęściej spotykanych w lakiernictwie 

samochodowym problemów jest zjawisko ,,siadania” i  odznaczania 

się  strefy brzegowej. Potocznie nazywane ,,aureolami”, ,,otoczka-

mi”, „kontur mapą” nie rzadko „siadaniem krawędziowym” itp.

Zjawisko jest na tyle powszechne, że każdy fachowiec potrafi je 

zapewne zidentyfikować, lecz nie zawsze wyjaśnić.

Jak zwykle w takich sytuacjach przyczyn może być wiele. Wymie-

nię te najczęściej spotykane:

1. nakładanie zbyt grubych warstw podkładu (całość pracy);

2. zbyt gruba pierwsza warstwa podkładu;

3. zbyt krótki czas suszenia;

4. niedoschnięta szpachlówka lub podkład;

5. przejście pomiędzy szpachlówką i starym lakierem nie zostało 

odpowiednio przeszlifowane , przygotowane;

6. niewłaściwy dobór produktów do wykonywanej pracy;

7. niewłaściwa ilość i rodzaj rozcieńczalnika użytego do przygoto-

wania podkładu.

W tym ostatnim przypadku największym zagrożeniem dla naszej 

pracy jest stosowanie tzw. rozcieńczalników uniwersalnych lub 

wszechobecnego w warsztatach nitro.

Szczególnie ten ostatni zawierający prawie zawsze kilka procent 

wody dodawanej w postaci alkoholu metylowego powoduje naj-

większe zniszczenia.

Wszystkie utwardzacze dla produktów akrylowych oparte są na 

izocyjanianach  bardzo wrażliwych na obecność wody, która je 

,,neutralizuje”  przez co  podkład może być niedosuszony (pkt 4) 

oraz stracić swoją twardość i odporność chemiczną. Zamiast wa-

riantu 4:1 otrzymujemy 7:1, a tym samym trudności w obróbce, 

zacieki, „zabijanie” papierów ściernych, 

siadanie itp.

Na opakowaniach wszystkich utwardza-

czy SPECTRAL znajduje się piktogram 

ostrzegający przed tym zjawiskiem ale 

mało kto zna jego właściwe znaczenie. 

Rys1.
 

Fakt reakcji utwardzacza z wilgocią można zaobserwować na już 

otwartych i użytych opakowaniach, kiedy to wokół korka pojawiają 

się wyraźnie skrystalizowane, twarde i kruszące się fragmenty 

utwardzacza. Rys2.

Co zatem możemy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko powstawania wyżej 
wymienionego problemu?
Przede wszystkim wyeliminować przyczyny, tzn. nie nakładać zbyt 

grubych warstw podkładu, stosować dedykowane rozcieńczalniki, 

chronić utwardzacze przed wilgocią, lepiej przygotowywać po-

wierzchnię, dobrać adekwatne do pracy produkty, a nade wszyst-

ko włączyć do swojej technologii PODKŁAD EPOKSYDOWY, np. 

SPECTRAL UNDER 385.  

Kiedy i dlaczego?
Prawidłowa technologia przygotowania powierzchni, która wyma-

ga  profilowania i posiada odsłonięte fragmenty  czystego metalu, 

to nałożenie podkładu antykorozyjnego i dopiero nakładanie szpa-

chlówek poliestrowych, które muszą być następnie zaizolowane. I 

tutaj zaczyna się problem.

Jeśli ktoś użyje wyłącznie  starej generacji podkład np. HS lub tani 

podkład tzw. wypełniający o bardzo dużej średnicy  wypełniaczy, 

to po aplikacji warstw dekoracyjnych bardzo często powstają 

wyraźne ślady na strefie brzegowej. Oczywiście nie ukazuje się to 

od razu, ale dopiero po paru tygodniach, kiedy samochód jest już 

eksploatowany przez klienta. Rys3.  

A tymczasem wystarczyło wziąć odrobinę podkładu epoksydo-

wego przed aplikacją podkładu akrylowego, nałożyć 1-2 warstwy 

pistoletem o dyszy 1,3 - 1,4 i powstanie problemu redukujemy 

prawie do zera.

Jak to działa?
Najczęściej spotykany schemat  naprawy to: Rys4.

Rekomendowana przez nas technologia naprawy to następujący 

schemat: Rys5.

Problem z zaznaczaniem się 
strefy brzegowej
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Dzięki zastosowaniu cienkiej warstwy podkładu epoksydowego, 

np. Spectral UNDER 385 Rys.6

w górnej partii naprawianego elementu, przed aplikacją podkładu 

akrylowego otrzymujemy:

1. lepsze zabezpieczenie dolnych warstw przed migracją agre-

sywnych rozcieńczalników z warstw dekoracyjnych;

2. zabezpieczenie antykorozyjne fragmentów odkrytego metalu;

3. izolację szpachlówki poliestrowej, która zabezpiecza nas przed 

powstawaniem przebarwień na lakierze w wyniku zadozowania 

zbyt małej lub zbyt dużej ilości utwardzacza . Rys7.

Najczęściej spotykany schemat naprawy z zastosowaniem wy-

łącznie podkładu akrylowego jako izolatora może być niekiedy 

niewystarczający przy aplikacji grubych warstw lakieru bazowego 

z bardzo agresywnymi rozcieńczalnikami. Rozcieńczalniki migrują 

w głąb powierzchni, naruszają nam odsłonięte fragmenty starej 

powłoki, szczególnie bazy i mamy znany nam wszystkim problem: 

kontur-mapy. Rys 8 i 9.

Schemat i fotografia pokazu-

je, jak cienka warstwa podkła-

du epoksydowego ogranicza 

lub w ogóle uniemożliwia 

przedostawanie się rozcień-

czalników do dolnych warstw, 

a tym samym pojawianie się 

w/w wady.

Stosując podkład epoksydowy  możemy również zaobserwować 

lekką reakcję z podłożem i  powstawanie ,,aureoli”. Rys 10.

Pojawiają się one najczęściej jednak tylko raz, a pokryte dobrym 

podkładem akrylowym (polecamy linię SPECTRAL) skutecznie za-

bezpieczają nas przed ,,nadtrawianiem” .

Podkład epoksydowy w rekomendowanym schemacie możemy  

stosować w wariancie ,,mokro na mokro”, to znaczy bez koniecz-

ności matowania. Po aplikacji cienkiej warstwy odczekujemy ok. 20 

minut (zależy od grubości warstwy oraz temperatury) i nakładamy 

podkład akrylowy. Całość pozostawiamy na odpowiedni czas do 

utwardzenia, a następnie ,,matujemy” przygotowując pod war-

stwę dekoracyjną. Staramy się nie przeszlifować ponownie do 

dolnych warstw, w czym pomagają nam nowoczesne podkłady 

akrylowe z linii SPECTRAL UNDER 365 (ewentualnie SPECTRAL 

UNDER 335 lub SPECTRAL UNDER 325). Podkłady te posiadają 

bardzo małej średnicy wypełniacze oraz odpowiednią ilość żywicy, 

dzięki którym powierzchnia jest bardzo gładka i nie wymaga tak 

silnego szlifowania (oszczędność czasu, materiałów ściernych a 

tym samym zmniejszamy koszty).

Dlatego gorąco zachęcam do włączenia w swój system przygo-

towania pojazdów przed lakierowaniem podkładu epoksydowego, 

gdyż przy niewielkim wysiłku  

i kosztach uzyskujemy nie-

proporcjonalnie lepszy efekt 

jakościowy, który zapewne 

docenią Państwa klienci. 

Rafał Mania
doradca techniczny 

NOVOL refinish
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Najtrudniejsze jest pokonanie lęków i mitów niepodpartych żadnymi 
faktami, a bazujących głównie na powtarzanych półprawdach lub 
kłamstwach. Ten zdecydowany i stosunkowo ostry ton wstępu do roz-
ważań na temat sytuacji na rynku napraw powypadkowych, podykto-
wany jest koniecznością radykalnej zmiany myślenia. Ta konieczność 
wynika z zachodzących w Polsce zmian, które będą skutkowały tym, że 
część uczestników rynku może nie znaleźć już na nim miejsca. 

Mit pierwszy: w krajach bardziej rozwiniętych, nie prowadzi się w 

zasadzie żadnych napraw. Wszystkie elementy podlegają wymianie 

i to na tzw. części oryginalne.

Rys. 1. Porównanie udziału poszczególnych składników w kosz-

tach likwidacji szkody pojazdu. (Dane IGP)

Dla niektórych Czytelników może to być szokujące. Z wykresu wy-

nika, że w przypadku części napraw blacharskich, podczas procesu 

likwidacji, udział tzw. robocizny jest ponad dwukrotnie większy w 

krajach Europy Zachodniej niż w Polsce!. Udział kosztów części, to 

zaledwie połowa tego, co praktykuje się w Polsce. Podobną ten-

dencję odnajdziemy w przypadku prac lakierniczych oraz udziału 

materiałów lakierniczych. Wniosek jest bardzo prosty: aktualnie, 

podczas likwidacji szkody pojazdu większość zysków jest udziałem 

producentów (najczęściej azjatyckich) oraz ich dystrybutorów. 

Udziałowcy rynku, którzy wkładają w likwidację najwięcej pra-

cy, zaangażowania i odpowiadają w za efekt końcowy naprawy 

– warsztaty - mają najmniejszy udział w zyskach. Coraz częściej 

o pracownikach serwisów blacharsko-lakierniczych mówi się „wy-

mieniacze”. Wygląda na to, że polskie serwisy zabrnęły w ślepą 

uliczkę, ale raczej nie są temu winne. Jak to często bywa ulegliśmy 

hasłom, półprawdom i propagandzie, co  spowodowało wypacze-

nie kierunku rozwoju procesu likwidacji szkód w Polsce.

Mit drugi: jakość naprawianego elementu będzie zawsze gorsza 

od wymienionego.

Użytkownik, właściciel pojazdu, w większości przypadków nie zna 

technologii napraw oraz konstrukcji pojazdu. To obowiązkiem po-

zostałych uczestników procesu likwidacji szkody jest odpowiednia, 

profesjonalna diagnoza oraz dobór prawidłowego procesu likwidacji 

szkody. Po wieloletnim zakłamaniu tego tematu będzie zapewne 

trudno przekonać niektórych właścicieli pojazdów, że naprawa ele-

mentu bywa  zwykle bardziej korzystna, pozwoli na najmniejszą utra-

Rynek napraw – obalamy mity

Fot. EZ-DENT
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tę wartości i trwałości pojazdu. Potrzeba nam zmiany świadomości. 

Należy zacząć od poszerzenia wiedzy likwidatorów oraz  pracowni-

ków serwisów balacharsko-lakierniczych. Dobrze wyposażone i prze-

szkolone serwisy będą mogły przekonywać klientów, że w niektórych 

przypadkach, naprawa elementu jest lepsza, a wiedza pracowników, 

umiejętności i narzędzia gwarantują wysoką jakość naprawy, naprawy 

zgodnej z technologią producenta i zasadami sztuki. Dodatkowym 

argumentem pomagającym w przekonaniu do naprawy, może być 

przedstawienie klientowi informacji na temat stopnia ingerencji w 

konstrukcję pojazdu podczas wymiany elementu. Dobrym przykła-

dem może być częściowa wymiana progu - to przy zdrowych zmy-

słach, mogąc zobaczyć jak to się odbywa w praktyce warsztatowej 

(ciecie, spawanie, szlifowanie) zgodziłby się na taką ingerencję w swo-

je nowe „cacko”? Gdyby właściciel wiedział, że alternatywą jest mało 

inwazyjne wyciągnięcie wgniecenia przy pomocy systemu do napraw 

panelowych, zapewne zmieniłby zdanie. Warunkiem jest jednak, że 

klient posiada minimalną zdolność analizy i ma pojęcie o technice.

Mit drugi: firma ubezpieczeniowa oraz klient raczej nie chcą za-

płacić za naprawę.

 Miejmy nadzieję, że w procesie uzdrawiania sytuacji, taka postawa 

będzie się stopniowo zmieniać na lepsze. W przypadku firm ubez-

pieczeniowych sytuacja jest oczywista: firmę interesuje wyłącznie 

wynik finansowy. Jeżeli naprawa jest tańsza od wymiany, to będzie 

zawsze zainteresowana naprawą. Jest to wyraźnie widoczne w 

przypadku tworzenia sieci naprawczych. Serwisy chcące pracować 

dla firm ubezpieczeniowych muszą spełniać odpowiednie warunki 

technologiczne, by zapewnić możliwość wykonywania napraw w 

przypadkach gdy jest to bardziej opłacalne niż wymiana. Dotyczy 

to głównie napraw panelowych.

Statystyczny Polak ma szkodę w pojeździe co 6 lat. Aby czegoś 

nauczyć się z doświadczenia, trzeba doświadczać tej sytuacji 

regularnie. Oczywiste jest więc, że przeciętny użytkownik samo-

chodu nigdy nie będzie posiadał zdolności właściwej, racjonalnej 

i zgodnej z aktualnym stanem techniki oceny zakresu szkody, ani 

tym bardziej odpowiedniego procesu jej likwidacji. Wszystko to 

powinno więc być zadaniem firmy ubezpieczeniowej, likwidatora, 

rzeczoznawcy oraz serwisu. Wydaje się, że stopniowo wszystkie 

sprawy związane z procesem likwidacji powinny być kierowane w 

zakres działalności ubezpieczyciela. Klient powinien - podobnie jest 

w krajach starej Europy - przekazać klucz do pojazdu i podpisać 

dokumenty, a za kilka lub kilkanaście dni odebrać pojazd. Wszystko 

się zmienia, a zmiany najczęściej idą w kierunku sytuacji panują-

cych na rynkach Europy Zachodniej. Całe szczęście. 
Bogusław Raatz

www.raatz.pl

Fot. EZ-DENT
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Szlifowanie to podstawa cz. 1
Podstawowym warunkiem utrzymania 
wysokiej jakości naprawy lakierniczej jest 
staranne przygotowanie podłoża przezna-
czonego do lakierowania. Dotyczy to za-
równo jakości powierzchni przeznaczonej 
do naniesienia materiałów renowacyjnych 
jak i odpowiedniego przygotowania i za-
bezpieczenia pod względem odporności 
na korozję. Na ostateczny efekt oraz 
pracochłonność prac przygotowawczych 
ma już bardzo znaczny wpływ jakość wy-
konywany wcześniej prac blacharskich. 
Podstawowymi narzędziami służącymi 
do przygotowania powierzchni są szlifierki 
oraz ich oprzyrządowanie.

Podstawą jest wyposażenie lakierni w 
systemy prawidłowego odpylania i filtra-
cji powietrza jest ważna w każdym m cu 
pracy. Czyste powietrze i pozbawione 
pyłu stanowisko pracy są bardzo istotne 
bez względu  na rodzaj wykonywanych 
prac szlifierskich. Stosowanie centralnego 
systemu odsysania pyłów w procesie pro-
dukcji daje wiele korzyści. Po pierwsze: 
ochrona zdrowia. Szlifowanie i polerowa-
nie generuje zanieczyszczenia emitowa-
ne do powietrza w postaci pyłów i cząstek, 
które mogą być poważnym zagrożeniem 
dla zdrowia ludzi, i powinny być wyodręb-
nione i odseparowane zanim długotrwale 

będą oddziaływać na skórę, dotrą do dróg 
oddechowych, czy oczu operatora. Sys-
tem wyciągowy wyposażony w wysokiej 
wydajności filtr może niemal całkowicie 
usunąć pozostałości po  szlifowaniu obec-
ne w powietrzu. Ponadto, istnieją również 
powody organizacyjne: jakość pracy 
ma wpływ na końcową jakość produktu. 
Warunki pracy, proces technologiczny, 
koszty pośrednie materiałów czy wreszcie  
produktywności wpływają na koszty pro-
wadzenia serwisu. Odpowiednio dobrane 
szlifierki w połączeniu z odpowiednio 
dobranym urządzeniem odsysającym 
pracują efektywniej. Wymagają rzadszych 
przeglądów a ich trwałość znacznie się 
wydłuża. Natomiast zużycie materiałów 
ściernych widocznie maleje.

Szlifowanie. Obecnie stosuje się wy-
łącznie obróbkę szlifierską, na sucho. 
Właściwy efekt szlifowania zależy od pra-
widłowego doboru ziarnistości materiału 
ściernego i parametrów pracy narzędzia 
szlifierskiego w przypadku obróbki mecha-
nicznej (prędkość ruchu ścierniwa, kształt 
i elastyczność powierzchni roboczej)
Stosuje się papiery z zachowaniem odpo-
wiedniej kolejności ich użycia, zaczynając 
od najniższej P60 poprzez P80, P100 do 
P120. Niektóre stopnie można opuścić 
ale różnice nie mogą być znaczne, gdyż 
istnieje niebezpieczeństwo pozostawienia 
rys przez obróbkę zgrubną.

Piaskowanie jest bardziej wydajne lecz 
można je stosować wyłącznie do jedno-
rodnych podłoży metalowych np. blach 
stalowych. W przypadku blach cynko-
wanych, miedziowanych, cynowanych 
strumień piasku usuwa wraz z powłoką 
malarską również ochronną warstwę gal-
waniczną. Nie zaleca się piaskowania w 
przypadku elementów z tworzyw sztucz-
nych, ponieważ ścierniwo uszkadza gład-
kie powierzchnie.
  
Metoda termiczna polega na rozmięk-
czaniu powłoki w strumieniu gorącego 
powietrza (temp. 500-600oC) z opalarki i 
usuwaniu miękkich partii materiału szpa-
chelką lub drucianą szczotką zachowując 
szczególną ostrożność.

Metoda chemiczna przebiega w podob-
ny sposób, z tą różnicą, że rozmiękczanie 
następuje pod wpływem działania prepa-
ratu ługującego nałożonego na powłokę 
kilka lub kilkanaście godzin wcześniej.

Po odsłonięciu jedną z w.w. metod często 
okazuje się, że blacha stalowa wymaga 
odrdzewienie miejscowego, a jeśli lokal-
ne ogniska korozji przenikają na wylot 
(perforacja), to pozostaje tylko wykonanie 
naprawy blacharskiej, której nie zastąpi 
wypełnianie dziur szpachlówkami, wypeł-
niaczami, klejami, kitami uszczelniający-
mi, itp. preparatami.
Podobnie jest w przypadku pojawienia 
się drobnych wgnieceń. Wypełnianie ich 
szpachlówką nie może zastąpić prawi-
dłowej naprawy blacharskiej (prostowanie 
odkształceń). Niezależnie od zastoso-
wanej metody oczyszczenia podłoża, 
konieczne jest odtłuszczenie całej strefy 
przeznaczonej do naprawy, za pomocą 
rozpuszczalników lub innych środków 
działających podobnie.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Powszechnie korozja kojarzy się z tzw. rdzą pojawiającą się na ele-

mentach wykonanych ze stali. Jest to jednak zagadnienie bardziej 

złożone. Korozja dotyczy bowiem dotyczy również elementów 

wykonanych ze stopów aluminium. Korozja metali to jedna z przy-

czyn uszkodzenia elementów karoserii oraz, w efekcie, niszczenia 

powłoki lakierowej. Korozji można zapobiegać na różnych etapach: 

produkcji, naprawy oraz eksploatacji samochodu. Bardzo ważne 

jest stosowanie odpowiednich technologii.

Rys. Przykład korozji kontaktowej (BR)

Rodzaje korozji:
Korozja cierna – to zjawisko występuje np. w połączeniach śrubo-

wych oraz nitowanych. W przypadku stali charakterystyczne pro-

dukty korozji mają postać czerwono-brunatnego proszku.

Korozja zmęczeniowa – jest wynikiem współdziałania korozji elek-

trochemicznej oraz zmiennych naprężeń spowodowanych po-

wstaniem ostrych wżerów przechodzących w pęknięcia.

Korozja wżerowa – jest to korozja występująca tylko w pewnych 

miejscach w postaci wżerów.

Korozja kontaktowa – jest to korozja występująca pomiędzy meta-

lami o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych.

Zabezpieczanie elementów karoserii wykonywane jest zarówno w 

procesie produkcji, jak i naprawy oraz konserwacji pojazdu. Pod-

czas naprawy blacharskiej stosuj technologie, które mają najmniej-

szy wpływ na fabryczne zabezpieczenia antykorozyjne.

Dotyczy to na przykład powłok cynkowych na blachach stalowych. 

Aby nie uszkodzić powłok należy stosować technologie niskotem-

peraturowe, nylonowe ściernice do usuwania powłok lakierowych 

oraz lutospawarki i spotery blacharskie, a prace należy wykonywać 

przy odpowiednich parametrach, pamiętając, że parowanie cynku 

rozpoczyna się już w temperaturze 220°C.

Podstawowe rodzaje korozji metali ze względu na przyczyny powsta-
twania:
Korozja atmosferyczna – jest to ogólny wpływ wody i powietrza 

oraz znajdujących się w nich gazów na ciała stałe.

Pokonać korozję

Fot. (BR)OFERTA SPECJALNA DLA CZYTELNIKÓW „LAKIERNIKA”
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Korozja chemiczna – spowodowana jest działaniem substancji 

chemicznych w środowisku wilgotnym bez dodatkowego działania 

przepływu prądu elektrycznego.

Korozja elektrochemiczna – spowodowana jest działaniem substan-

cji chemicznych, gdy reakcjom chemicznym towarzyszy przepływ 

prądu.

Przykładowa technologia zabezpieczania antykorozyjnego karoserii:
•  usuwanie korozji – zwykle stosuje się szlifierki kątowe z od-

powiednim materiałem ściernym dobranym w zależności od 

stopnia korozji. Do niewielkich, powierzchniowych ognisk ko-

rozji zaleca się stosowanie materiałów o gradacji pomiędzy 80 

a 100 W przypadku znacznego stopnia korozji konieczne jest 

stosowanie materiałów o mniejszej gradacji np. 40 do 60.

•  zabezpieczanie spoin i zgrzein – po dokonaniu niezbędnej ob-

róbki mechanicznej spawów i zgrzein zabezpiecza się je po-

przez nałożenie preparatów lakierniczych o działaniu antyko-

rozyjnym. Podczas spawania i zgrzewania zaleca się stosowanie 

środków zabezpieczających, zarazem przewodzących prąd.

•  zabezpieczanie podłoża przed szpachlowaniem – nakłada się 

zabezpieczenie antykorozyjne po oczyszczeniu i wyszlifowaniu 

podłoża. Proces ten nazywa się gruntowaniem podłoża. Grun-

towanie można wykonywać poprzez nakładanie pędzlem lub 

aplikację pistoletem lakierniczym. Uzależnione jest to wyłącz-

nie od zakresu naprawy.

•  zabezpieczanie naprawianych profili zamkniętych – przed mon-

tażem tapicerki oraz innych elementów wyposażenia i karoserii 

osłaniających otwory, należy wykonać zabezpieczenie antyko-

rozyjne poprzez natrysk preparatu ochronnego.

•  zabezpieczenie progów i innych wrażliwych elementów – wyko-

nuje się to, nanosząc pędzlem lub w sposób natryskowych 

preparaty zwane potocznie „barankami”. Tworzą one mocną, 

elastyczną powłokę, która zabezpiecza elementy przed ude-

rzeniami kamieni, otarciami mechanicznymi oraz wpływem 

czynników atmosferycznych.

Poza zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonywanym podczas 

napraw blacharsko-lakierniczych wykonuje się również prace kon-

serwacyjne karoserii. Można je wykonywać zarówno w samocho-

dach nowych, jak i już użytkowanych. Okresowa konserwacja pod-

czas eksploatacji pojazdów jest obecnie stosowana sporadycznie.

Bogusław Raatz

www.raatz.pl



str. 34   www.lakiernik.com.pl str. 35   www.lakiernik.com.pl



str. 36   www.lakiernik.com.pl str. 37   www.lakiernik.com.pl

strefa blacharza

Wśród wielu materiałów wykorzystywanych przy konstruowaniu i 

produkcji współczesnych pojazdów samochodowych stosowane jest 

również coraz powszechniej szkło. Obecnie, jest to ważny materiał, 

decydujący w znacznym stopniu o wyglądzie i stylistyce wytwarza-

nych samochodów. Jakość stosowanego szkła i technologia jego 

wytwarzania ma również istotny wpływ na bezpieczeństwo kierowcy 

i pasażerów, zwłaszcza w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku 

drogowego i możliwość doznania obrażeń odłamkami szkła? Ponadto 

właściwie wklejona szyba samochodowa spełnia również funkcje kon-

strukcyjne, poprzez zwiększoną odporność nadwozia na odkształcenia 

przy skręcaniu. 

Produkowane obecnie szyby samochodowe są odpowiednio wyprofi-

lowane i osadzone w nadwoziu, a dzięki swojemu kształtowi i pochy-

leniu w nadwoziu gwarantują optymalne właściwości antyrefleksyjne, 

zapewniające należytą widoczność. Coraz częściej nowe szyby przed-

nie posiadają wbudowany system odpowiednich grzałek, zapewniają-

cych ich ogrzewanie, skutecznie eliminujące efekt ich zaparowywania. 

We współcześnie produkowanych pojazdach samochodowych za-

stosowanie znajdują zarówno szyby osadzane na stałe, jak również 

i otwierane. We wszystkich konstrukcjach nadwozi samochodowych 

w wersjach czterodrzwiowych, na stałe osadzone są szyby przednie i 

tylne.  Boczne szyby w tych pojazdach są zwykle otwierane. Z kolei w 

nadwoziach pojazdów dwudrzwiowych na stałe osadzone są ponadto 

tylne szyby boczne. 

Współcześnie stosowane szyby samochodowe muszą spełniać od-

powiednie wymagania i posiadać należyte właściwości, uzależnione 

od miejsca ich zmontowania w nadwoziu pojazdu. Do produkcji szyb 

bocznych i tylnych używane jest najczęściej szkło hartowane. Jest ono 

dość odporne na uderzenia i naprężenia zginające. Szyba tego typu, 

przy uderzeniu ostrym przedmiotem pęka na drobne kawałki, które 

zmniejszają ryzyko powstawania okaleczeń i obrażeń kierowcy i pasa-

żerów pojazdu. Szkło hartowane nie może być jednak stosowane do 

produkcji szyb przednich, ponieważ przy pękaniu na drobne kawałki, 

szyby te stają się całkowicie nieprzejrzyste. Pomimo faktu, iż proces 

ten trwa stosunkowo bardzo krótko, mógłby powodować całkowity 

brak widoczności przez kierowcę, co przy osiąganiu obecnie znacz-

nych prędkościach pojazdów mógłby powodować znaczne zagrożenie 

dla ruchu drogowego. 

Dlatego też, do wytwarzania szyb przednich wykorzystywane są szyby 

wykonywane ze szkła laminowanego, które posiada pomiędzy dwiema 

warstwami szkła mocną przeźroczystą folię z poliwinylobutylu. 

Tego typu szyba jest w pełni bezpieczna, ponieważ po pęknięciu 

wszystkie jej kawałki utrzymywane są razem, a poza tym nawet przy 

całkowitym jej popękaniu, przez cały czas zachowuje przejrzystość.

Demontażu szyb z nadwozia pojazdu dokonuje się najczęściej ze 

względu na konieczność wykonywaniu większych napraw blacharskich 

i malowania nadwozia. Konieczny jest on również przy ich wymianie, 

spowodowanej uszkodzeniem mechanicznym. W przeszłości szyby 

osadzane były na stałe za pośrednictwem gumowych uszczelek. 

Obecnie w większości produkowanych i eksploatowanych samocho-

dów stosowane są już niemal wyłącznie szyby osadzane w nadwoziu 

metodą wklejania. 

Proces technologiczny wymiany szyb samochodowych jest bardzo 

precyzyjnym działaniem, obejmującym kolejne etapy wykonywanych 

czynności. Odbywać się musi wzdłuż odpowiedniej kolejności, przy 

zachowaniu ścisłych zasad i norm jakościowych wykorzystywanych 

środków klejących oraz z zastosowaniem właściwych narzędzi, a także 

przy wykorzystywaniu należytych umiejętności. 

Przy szybach osadzanych z użyciem uszczelki, sprawa ich montażu i 

demontażu jest znacznie prostsza niż w przypadku szyb wklejanych. 

Demontaż szyb osadzanych w gumowej uszczelce sprowadza się do 

wypchnięcia jej od wnętrza pojazdu, przy zachowaniu pełnej asekura-

cji drugiej osoby z zewnątrz. 

Podczas montażu tego typu szyby należy najpierw nałożyć na szybę 

gumową uszczelkę z wykorzystaniem specjalnej linki monterskiej, a 

następnie osadza się całość w dolnej krawędzi otworu okiennego. 

Przy zapewnieniu docisku szyby do otworu wciąga się stopniowo 

koniec linki do wnętrza nadwozia, uzyskując odpowiednie ułożenie się 

uszczelki w ramie otworu okiennego. 

Montaż i demontaż szyb wklejanych jest czynnością mniej czaso-

chłonną, lecz jednocześnie bardziej skomplikowaną. Obecnie, we 

współcześnie produkowanych pojazdach samochodowych jest to 

jedyny sposób osadzania szyb stałych. Przy wklejaniu szyb samo-

chodowych niezbędne jest zastosowanie odpowiedniej, jakości kleju. 

Musi on być odpowiednio twardy, 

by mógł przenosić obciążenia wy-

wołane pracą nadwozia w trakcie 

eksploatacji pojazdu i elastyczny, 

aby nie pękał w trakcie tego pro-

cesu. Ponadto powinien posiadać 

niską wartość zmiany objętości, 

przed i po zaschnięciu oraz znacz-

ną wytrzymałość początkową, a 

także właściwą lepkością, gwaran-

tującą zachowanie odpowiedniego 

kształtu po nałożeniu. 

Ze względu na konieczność osią-

gnięcia szybkiej odpowiedniej 

wytrzymałości kleju po osadzeniu 

Szyby samochodowe 
i technologie ich wklejania

Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Kleje do szyb oferowane są w 
tubach wymagających zastoso-

wania wyciskacza.

Po demontażu szyby konieczne jest usunięcie starej warstwy kleju.
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szyby, stosowane są kleje dwuskładnikowe, nakładane na zimno, które 

umożliwiają eksploatację pojazdu już po około godzinie po wklejeniu 

szyby, bez względu na wilgotność i temperaturę otoczenia lub jedno-

składnikowe, nakładane na gorąco w temperaturze około 600C.

Demontaż szyby z nadwozia pojazdu dostosowany musi być do 

rodzaju połączenia klejonego i zastosowanego rodzaju kleju. Przy 

demontażu szyb wklejanych z użyciem kleju jednoskładnikowego sto-

sować można zarówno mechaniczne, jak również i termiczne metody 

oddzielania szyby od nadwozia. 

Termiczna metoda polega na zmiękczaniu spoiny w temperaturze 

około 2500C. Przy zastosowaniu tej metody wykorzystywane są noże 

z elektrycznie podgrzewanym ostrzem, wprowadzanym w warstwę 

spoiny. Przesuwa się je po obwodzie stopniowo wraz z topieniem się 

kleju. W celu zapobiegania przed ponownym zastyganiem rozgrzane-

go kleju i powtórnym przyklejaniem się szyby pod własnym ciężarem 

do otworu w nadwoziu, wykorzystywane są przyssawki do szyby, 

utrzymujące szybę w ustalonej pozycji, pomimo opadania spoin. 

Przy mechanicznej metodzie demontażu szyby klejonej, konieczne 

jest zastosowanie dodatkowego sprzętu ustalającego pozycję szyby 

i polega na zastosowaniu wibrującego noża z napędem elektrycznym 

lub pneumatycznym. Zdecydowanie rzadziej stosowane są obecnie 

narzędzia w postaci cienkiego stalowego drutu. Mechaniczne noże 

posiadają wymienne ostrza o różnych kształtach, umożliwiających 

bezpieczne rozdzielenie spoiny w różnych położeniach.

Kolejnym etapem procesu wymiany szyby samochodowej po przepro-

wadzeniu operacji rozcięcia spoiny i zdemontowaniu szyby z otworu 

nadwozia jest przygotowanie samej szyby oraz otworu okiennego 

do wklejania. Szyby wklejane posiadają na obrzeżach czarny nadruk 

służący do maskowania warstwy kleju, łączącego szybę z nadwoziem. 

Nie spełnia on jednak funkcji podkładu, ani nie tłumi promieniowania 

słonecznego, negatywnie wpływającego na warstwę kleju. W celu 

zapobiegania przed zbyt szybkim oddzielaniem się kleju od szyby 

i nadwozia na skutek działania promieni ultrafioletowych, szyby z 

czarnym nadrukiem pokrywa się przed montażem czarnym podkła-

dem. Podkład należy nakładać ruchem ciągłym w jednym kierunku z 

użyciem nasączonego wacika filcowego. W normalnych warunkach 

otoczenia, czyli w temperaturze około 23 0C i wilgotności powietrza 

50%, czas schnięcia podkładu wynosi do 15 minut. Z kolei przy szy-

bach tzw. powlekanych, z fabrycznie nałożoną warstwą poliuretanu 

i listwą ozdobną, nie stosuje się czarnego podkładu, lecz przemywa 

warstwę poliuretanu zmywaczem, uaktywniającym jego zewnętrzną 

powierzchnię. 

Przed wklejaniem szyby również powierzchnia otworu w nadwoziu 

musi być starannie oczyszczona. Pozostałą po wycięciu szyby war-

stwę starego kleju należy wyrównać do grubości około 1,5 mm na 

całym jego obwodzie. Jeśli pod-

czas wyrównywania warstwy kleju 

zostanie on usunięty do surowej 

blachy, wówczas należy to miejsce 

pokryć podkładem. 

Bardzo ważna w procesie wklejania 

szyby jest właściwa aplikacja odpo-

wiedniej ilości kleju. Obecnie, przy 

aplikacji kleju w trakcie wklejania 

szyb samochodowych, dzięki sto-

sowaniu specjalnych dysz, nadaje 

się kształt warstwy kleju zbliżony 

do trójkąta, lecz o lekko wyoblonej 

podstawie. Ten właśnie przekrój 

optymalizuje ilość zużytego kleju i zapewnia szerokość warstwy 

wynoszącej około 6 mm. Niemiernie istotna, przy nanoszeniu kleju 

jest wysokość jego warstwy, która powinna wystawać około 2-3 mm 

ponad krawędź. Warstwę kleju nakładać można, zarówno na szybę, jak 

również i na nadwozie.

Istotne w trakcie wklejania szyby w nadwozie jest odpowiednie usy-

tuowanie pojazdu. Powinien on być ustawiony na płaskim i równym 

podłożu, a koła powinny być skierowane do jazdy na wprost. Takie 

warunki gwarantują, bowiem odpowiednie ułożenie elementów nad-

wozia, a w związku z tym również i równomierny i właściwy rozkład 

naprężeń wewnętrznych. 

Przed właściwym procesem wklejania szyby należy dokonać tzw. 

suchego wklejenia, polegającego na wstępnym przymierzeniu szyby 

do nadwozia. W tym celu wykorzystywane są odpowiednie klocki 

dystansowe. Po ustaleniu właściwego położenia szyby zalecane jest 

oznaczenie właściwego jej położenia, poprzez naklejenie na szybę i 

nadwozie pasków taśmy samoprzylepnej na słupkach i po obydwu 

stronach dachu. Taśmę nacina się w miejscu styku uszczelnienia szyby 

z nadwoziem. Szybę osadza się po nałożeniu kleju w płaszczyźnie rów-

noległej do otworu okiennego w nadwoziu. Możliwe jest ewentualne 

korygowanie położenia szyby w zakresie do 3 mm. Szyby nie dociska 

się do nadwozia, ponieważ klej samoczynnie układa się pod wpływem 

ciężaru szyby. 

Przy demontażu i montażu szyb samochodowych wykorzystywane 

muszą być odpowiednie narzędzia specjalistyczne. Należą do nich 

między innymi specjalne uchwyty z przyssawkami, ułatwiające ma-

newrowanie szybą i wkładanie jej do karoserii pojazdu. 

Do wyciskania kleju z pojemnika stosowane są wyciskacze ręczne lub 

pneumatyczne. Przy wymianie szyb potrzebne są także rozkładane 

stojaki pod szybę. Umożliwiają przygotowywanie szyb do wklejania w 

dowolnym, najwygodniejszym miejscu.

Szyba przed wklejeniem wymaga 
procesu grunktowania.

Montaż szyby wymaga zachowania odpowiedniej ostrożności.

Montaż uszczelki przed wklejeniem szyby.
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Stopy aluminium są często stosowane do  budowy paneli ze-

wnętrznych oraz elementów konstrukcji głównej karoserii. Należy 

sobie postawić pytanie, czy polscy blacharze są gotowi do napra-

wiania aluminium. Po przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia 

to może być łatwiejsze niż by się mogło z pozoru wydawać. Alu-

minium spełnia wiele ról w produkcji samochodów. Dwa najważ-

niejsze powody stosowania stopów aluminium przez producentów 

samochodów to: redukcja masy pojazdu  i poprawa osiągów.

Fot.1 Połączenie elementu stalowego z wykonanym ze stopu 

aluminium.

Różnice pomiędzy aluminium a stalą
W pierwszej kolejności blacharz samochodowy przed rozpoczę-

ciem naprawiania elementów karoserii aluminiowej powinien po-

znać i zrozumieć różnice właściwości stopów aluminium i stali. Alu-

minium, w stanie czystym, jest znacznie bardziej miękkie niż stal. 

Dlatego aluminium w konstrukcji stosuje się wyłącznie po dodaniu 

innych składników uzyskując w ten sposób materiał o odpowied-

nich właściwościach fizycznych. W trakcie budowy jednej karoserii 

samochodowej stosowane są różne stopy aluminium. Elementy 

wykonane w technologii odlewów ciśnieniowych i elementy z bla-

chy aluminiowej lub kształtowników to stopy aluminium o znacz-

nie różniących się właściwościach. Głównymi cechami wspólnymi 

są temperatura topnienia oraz  bardzo dobra przewodność ciepl-

na. Różnią się natomiast znacznie pod względem plastyczności. 

Elementy wykonane jako odlewy właściwie nie podlegają prosto-

waniu nawet przy zastosowaniu podgrzewania, natomiast blacha 

i kształtowniki w większości przypadków (pod warunkiem, że nie 

jest to zbyt mocne uszkodzenie) daje się przeginać po uprzednim 

podgrzaniu. Charakterystyka struktury elementów stalowych 

pozwala zwykle na ich wielokrotne odkształcania czyli można je 

naprawiać nawet kilka razy bez zbytniego pogorszenia własności 

mechanicznych. Specyfika stopów aluminium powoduje, że w ich 

przypadku wielokrotne prostowanie jest zwykle niemożliwe. Stopy 

aluminium stosowane podczas produkcji samochodów można po-

dzielić na dwie podstawowe grupy:

 do formowania na zimno,

 do formowania na gorąco.

Ze względu na inną budowę struktury aluminium posiada lepsze 

własności tzw. pamięci kształtu niż stal. Cząsteczki w stopniach 

aluminium są trudniejsze do przemieszczania i nawet podczas 

podgrzewania elementu prostowanie jest trudne. Często wyni-

kiem tego są liczne rysy i pęknięcia w miejscu uszkodzenia co 

może powodować niebezpieczeństwo przełamania. 

Zastosowanie stopów aluminium
Ze względu na swoje właściwości fizyczne i mechaniczne elementy 

wykonane ze stopów aluminium  posiadają grubość od półtora do 

Aluminium w serwisie
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dwóch razy większą niż ich odpowiedniki stalowe. W niektórych 

przypadkach może to być nawet czterokrotnie większa grubość. 

Ze względu na znaczną różnicę w ciężarze właściwym pomimo 

znacznie większej objętości element  aluminiowy jest zwykle i tak 

lżejszy od stalowego. Ale zwiększenie grubości elementu niesie za 

sobą negatywne konsekwencje dotyczące jego obróbki w procesie 

produkcji jak i prostowania. W przypadku elementu o grubszych 

ściankach występuje większe ryzyko pękania, dlatego też w przy-

padku jego naprawy podgrzewanie jest konieczne. Podwyższenie 

temperatury elementu w miejscu uszkodzenia ułtwia cząsteczkom 

powrót do pierwotnego położenia przed uszkodzeniem. Stosowa-

nie podgrzewania podczas naprawy jest zalecane niezależnie od 

tego czy jest to element ulepszany cieplnie czy też na zimno. 

Części konstrukcji aluminiowej na ogół występują w następujących 

kategoriach: wytłoczki, profili i odlewów. 

Fot.2 Półautomat spawalniczy z możliwością lutospawania i spa-

wania stali i stopów aluminium (GYS-HERKULES).

 

Fot.3 Uchwyt spawalniczy 

SPOOL GUN zalecany 

do spawania aluminium 

(GYS-HERKULES).

Aby stworzyć konstrukcję po-

jazdu, części te są mocowane 

przy użyciu różnych metod. W 

zależności od projektu metody 

te mogą być kombinacją „nito-

klejenia” (za pomocą nitów w 

połączeniu z klejem), nitowa-

nia, spawania łukowego gazem 

(GMAW) lub w osłonie gazu 

obojętnego (MIG) lub spawania laserowego. Zgrzewanie punktowe 

podczas łączenia elementów aluminiowych jest stosowane bardzo 

rzadko. Powodem jest konieczność stosowania bardzo wysokich 

parametrów podczas tego procesu. W praktyce podczas produkcji 

i napraw najczęściej do łączenia elementów aluminiowych stosuje 

się spawanie MIG, nitowanie i klejenie.

Naprawiać czy wymieniać?
Po zapoznaniu się z podstawowymi własnościami stopów alumi-

nium można przystąpić do wstępnej analizy zasad oceny wyboru 

technologii naprawy. Podstawowa decyzja podczas naprawy: czy  

warto naprawiać czy lepiej (taniej) będzie element wymienić na 

nowy. Jednocześnie należy pamiętać, że ocenie podlega również 

technologia usuwania szkody w porównaniu z tym co zaleca pro-

ducent samochodu. Niektóre elementy zapewne okażą się nie do 

naprawy. Zarówno z powodu znacznego zakresu uszkodzeń jak 

i braku możliwości przywrócenia im pełnych własności mecha-

nicznych. Naprawie podlegają zazwyczaj elementy wykonane jako 

wytłoczki z blach oraz wykonane z gotowych profili. Nie naprawia 

się uszkodzonych odlewów oraz elementów, które pękły czy to 

podczas kolizji czy też naprawy. Należy je bezwzględnie wymieć 

stosując technologie naprawcze przewidziane w dokumentacji 

serwisowej producenta pojazdu. Technologia naprawy karoserii 

aluminiowej opracowana przez producenta powinna być zawsze 

podstawą dla wykonującego naprawę. Niestety trzeba się liczyć z 

tym, że niektórzy producenci informują w nich, że właściwie karo-

seria nie podlega żadnym czynnościom naprawczym polegającym 

na prostowaniu elementów. Naprawa w takim przypadku ogranicza 

się jedynie do usuwania uszkodzeń poszycia, a pozostałe elementy 

należy bezwzględnie wymienić stosując przy tym proces techno-

logiczny określony przez producenta. 

Fot.4 System do naprawy uszkodzeń poszycia karoserii aluminio-

wych (HERKULES).
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Część producentów pozwala na tzw. lekkie ciągnięcie uszkodzo-

nych karoserii… ale co to dokładnie znacz? Tego zwykle nie wia-

domo, a decyzja zależy od naprawiającego. Są producenci, którzy 

dopuszczają naprawę właściwie wszystkich elementów konstruk-

cyjnych z wyłączeniem odlewów, ale określają ściśle sposób i 

punkty mocowania podczas naprawy oraz zasady naprawy oraz 

podgrzewania. Podczas naprawy karoserii aluminiowej powinna 

towarzyszyć nadrzędna zasada:

Przed przystąpieniem do prac naprawczych pojazdu z karoserią alu-
miniową, należy zapoznać się technologią naprawy zalecaną przez 
producenta. Próba naprawy pojazdu aluminium bez tego może do-
prowadzić do poważnych problemów.

Mocowanie podczas naprawy
Pierwszym etapem naprawy polegającej na prostowaniu i wymia-

nie istotnych elementów struktury karoserii jest jej zamocowanie 

na stanowisku naprawczym. Niektórzy producenci systemów na-

prawczych oferują specjalne uchwyty do karoserii aluminiowych. 

Sposób mocowania może być również określony przez producen-

ta pojazdu. Podczas intensywnego ciągnięcia zalecana jest ciągła 

kontrola punktów zamocowania karoserii. W przypadku karoserii 

aluminiowej zachodzi dużo większe ryzyko uszkodzenia struktury 

w miejscach kotwienia, niż w stalowej.

Podgrzewanie podczas prostowania
Gdy karoseria jest właściwie zamocowana można kontynuować 

ustalanie technologii oraz naprawę. Tak jak w przypadku każdej 

naprawy powypadkowej sterfa uszkodzeń powinna być zmie-

rzona i porównana z danymi fabrycznymi producenta pojazdu 

lub systemu naprawczo-pomiarowego. Podczas faktycznego 

prostowania elementów konstrukcyjnych konieczne jest pod-

grzewanie miejsca naprawy. Przed przyłożeniem siły należy 

wstępnie podgrzać element i kontynuować grzanie w trakcie 

procesu prostowania. Podgrzanie pozwala na uniknięcie pęknięć i 

rozrywania struktury oraz ułatwia proces przywracania kształtu. 

Należy zwrócić uwagę, że aluminium nie zmienia koloru podczas 

podgrzewania i zmiana temperatury elementu nie jest możliwa 

do zaobserwowania. 

Przygrzanie bolca gwintownego.

Mocowanie uchwytów i ciągnięcie.

Fot.7 Zestaw młotków 

aluminiowych 

(GYS-HERKULES).

Dodatkowa cecha to 

znacznie lepsza przewod-

ność cieplna aluminium 

niż stali co powoduje, że 

dostarczane ciepło szyb-

ciej rozchodzi się w ca-

łym elemencie. Efektem 

tego jest zwykle ciągłe 

niedogrzanie strefy na-

prawy. To niekorzystne 

zjawisko obserwowane jest również podczas procesu spawania 

aluminium. Z tego powodu istnieje konieczność kontrolowania 

temperatury naprawianego elementu. Proponowane metody 

kontroli to obserwowanie znaczników z farby wykonanych  w 

sąsiedztwie naprawy oraz pomiar termometrem bezstykowym. 

W krajach Europy Zachodniej znany jest sposób posypywania 

trocinami drewnianymi i obserwowania czy i w jaki sposób się 

zwęglają. Pozornie metoda z termometrem bezstykowym wydaje 

się najbardziej wiarygodna, ale to nie do końca jest prawdą. Pro-

blem z tym pomiarem polega na tym, że odczytuje on częściowo 

również ciepło emitowane z elementu wprowadzając tym samym 

błędy w pomiarach. Aby zmierzyć dokładnie temperaturę zaleca 

się pokryć miejsce pomiaru lakierem podkładowym. Podgrzewanie 

podczas naprawy elementów aluminiowych musi odbywać sięw 

okreslonycm zakresie temperatur. Powszechnie zalecany zakres to 

200-300° C. Stosowanie wyższych temperatur może spowodować 

tzw. wyżarzanie powodujące nieodwracalną zmianę własności 

mechanicznych naprawianego elementu.  Zbyt wysoka tempe-

ratura lub za szeroka strefa podgrzewania może być przyczyną 

nieporządanego nagrzania w sąsiednich miejscach. Skutkuje to np. 

uszkodzeniem lub osłabieniem połączeń klejonych.

Zasady naprawy przez ciągnięcie i rozpieranie
Plan naprawy pojazdu, którego karoseria wykonana została ze sto-

pów aluminium w zasadzie nie różni się od tego stosowanego do 

karoserii stalowych. Wszystkie istotne strefy pojazdu narażone na 

działanie sił podczas naprawy, a posiadające właściwy kształt, po-

winny być w miarę możliwości zablokowane przed przemieszcza-

niem się. Po dokonaniu intensywnej naprawy blacharskiej należy 

skontrolować strukturę materiału w naprawianych miejscach, a w 

przypadku stwierdzenia pęknięć lub innych wad dokonać wymiany 

elementów.

Bogusław Raatz
www.raatz.pl

Fot.5 i 6 Technologia usuwania wgnieceń poszycia aluminiowego (GYS-HERKULES).
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Obniżanie kosztów likwidacji szkód
Przez lata wokół napraw powypadkowych tworzono niekorzystną 
atmosferę. Powody są dość złożone. W efekcie uczestnicy rynku 
likwidacji szkód, z niechęcią reagują na zachęty do napraw zamiast 
wymiany elementów. Przyszedł czas na zmiany. Jak się okazuje nie 
tylko w polityce.

Wybór właściwej technologii naprawy nie zawsze odpowiada 

interesom uczestników procesu likwidacji szkody. Tendencja do 

wymiany elementów, które z powodzeniem można by naprawić 

zgodnie z technologią producenta pojazdu, jest ogólnie znana. 

Konflikt interesów producentów samochodów, producentów i 

dystrybutorów części zamiennych, wpływają na częste podejmo-

wanie nieracjonalnych decyzji. W niektórych przypadkach, wy-

mieniając poszycie zamiast całych drzwi, możemy obniżyć koszt 

naprawy nawet o 50%. Ta zasada dotyczy wielu sytuacji. W przy-

padku nieuzasadnionej wymiany elementu (zamiast jego naprawy 

zgodnie z technologią producenta samochodu), doprowadza się 

do sytuacji, w której największym „wygranym” jest producent i do-

stawca części zamiennych, a nie firma ubezpieczeniowa i warsztat, 

które ponoszą największe nakłady pracy i są odpowiedzialne za 

prawidłowo przeprowadzony proces likwidacji szkody.

Podczas wymiany element, tworzy się dodatkowe słabe ogniwo, 

które może ułatwiać wprowadzenie do ponownego obiegu części 

z pojazdów, za których zaginięcie lub całkowitą szkodę firma ubez-

pieczeniowa już zapłaciła. Dotyczy to zarówno części pozyskanych 

legalnie, jak i nielegalnie. 

OPARCIE NA KONKRETNYCH PRZYPADKACH
1. Likwidacja szkody – uszkodzenie drzwi
Likwidator kwalifikuje drzwi do naprawy. Warsztat nie zgadza się 

i sugeruje ich wymianę. Firma płaci za nowe drzwi, lakierowanie, 

uzbrojenie oraz ich dopasowanie. Przy odpowiednim wyposażeniu 

warsztatu oraz poziomie wiedzy i umiejętności,można by przepro-

wadzić skuteczną naprawę drzwi. 

Kalkulacja oparta o oficjalny system kalkulacyjny:
Kiia Ceed kombi 2009

Kalkulacja wymiany:
Wymiana drzwi przednich prawych:

 części zamienne - 1473,16 zł netto

 robocizna - 160 zł netto

 lakierowanie - 786,72 zł netto

Całkowity koszt – 2419,88 zł. netto

Kalkulacja naprawy:
Naprawa drzwi przednich prawych-3 rbg na prostowanie

 robocizna - 500 zł netto

 lakierowanie - 634,73 zł netto

Całkowity koszt - 1134,73 zł. netto
Różnica: 2419,88 – 1134,73 zł netto = 1285,15 zł netto

2. Likwidacja szkody – uszkodzenie tylnego błotnika
Likwidator kwalifikuje błotnik do naprawy. Warsztat nie zgadza się i 

sugeruje jego częściową lub całkowitą wymianę. Firma płaci za wy-

mianę. Przy odpowiednim wyposażeniu warsztatu oraz poziomie 

wiedzy i umiejętności można by przeprowadzić skuteczną naprawę 

tego błotnika. 

Kalkulacja oparta o oficjalny system kalkulacyjny:
Kiia Ceed kombi 2009

Kalkulacja wymiany:
Wymiana błotnika tylnego prawego

 części zamienne – 1275,96 zł netto

 robocizna – 1380 zł netto

 lakierowanie – 983,75 zł netto

Całkowity koszt – 3639,71 zł netto
Kalkulacja naprawy:
Naprawa tylnego błotnika prawego - 4 rbg na prostowanie

 robocizna - 570 zł netto

 lakierowanie – 685,37 zł netto

Całkowity koszt-1255,37 zł netto
Różnica: 3639,71 – 1255,37 zł netto = 2384,34 zł netto

3. Likwidacja szkody – uszkodzenie środkowej części progu
Likwidator kwalifikuje próg do naprawy. Warsztat nie zgadza się 

i sugeruje jego częściowa lub całkowitą wymianę. Firma płaci za 

wymianę. Przy odpowiednim wyposażeniu warsztatu oraz pozio-

mie wiedzy i umiejętności można by przeprowadzić skuteczną 

naprawę tego progu. Zakładamy, że uszkodzenie znajduje się w 

środkowej strefie progu i obejmuje jego wszystkie trzy części.

Kalkulacja oparta o oficjalny system kalkulacyjny:
Mercedes E 220 sedan

Kalkulacja wymiany:
Wymiana błotnika tylnego prawego

 części zamienne – 1500,70 zł netto

 robocizna – 1925 zł netto

 lakierowanie – 630,48 zł netto

Całkowity koszt – 4056,18 zł netto

Kalkulacja naprawy:
Naprawa progu - 4 rbg na prostowanie

 robocizna – 733,33 zł netto

 lakierowanie – 512,16 zł netto

Całkowity koszt-1245,49 zł netto
Różnica to: 4056,18 – 1245,49 zł netto = 2810,69 zł netto

Liczby nie kłamią. Ale część ludzi, jak zwykle, pomimo faktów „wie 

swoje”. Zapowiada się, że polski rynek likwidacji szkód, chcąc nie 

chcąc zostanie zmuszony do zmiany podejścia do tego problemu. 

czego sygnały już są widoczne. 

Bogusław Raatz

www.raatz.pl
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Obsługa techniczna akumulatorów 
samochodowych Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Każdorazowe uruchomienie samochodowego silnika spalinowego 

wymaga dostarczenia do niego odpowiedniej dawki energii elek-

trycznej. Wynika to z faktu konieczności zasilania układu zapłono-

wego oraz wprowadzenia w ruch rozrusznika napędzającego układ 

korbowy silnika. Konieczność magazynowanie i stałego bieżącego 

dostępu do energii elektrycznej w samochodzie, wynika również 

ze znacznej ilości pracujących w pojazdach samochodowych od-

biorników prądu (oświetlenia, ogrzewania szyb, lusterek, siedzeń 

i znacznej ilości urządzeń audio wizualnych). Zapewnienie energii 

elektrycznej, konieczne jest również w trakcie postoju. Wynika to 

z konieczności zasilania systemu alarmowego oraz zapewnienia 

napięcia podtrzymującego pamięć sterowników układu elektro-

nicznego. 

Magazynowanie niezbędnej ilości energii elektrycznej w pojeździe 

realizowane jest przez akumulator. Jest on ogniwem (urządzeniem), 

w którym zachodzące reakcje chemiczne są źródłem elektronów, 

których przepływ powoduje powstawanie prądu elektrycznego. 

Akumulatory w odróżnieniu od baterii są ogniwami, w których re-

akcje chemiczne wywołujące uwalnianie elektronów są odwracalne, 

co powoduje, że przy użyciu zewnętrznego źródła prądu można 

dokonać odwrócenia kierunku przebiegu reakcji chemicznych, a 

więc spowodować ponowne zgromadzenie w nim odpowiedniego 

ładunku energii elektrycznej. 

Działanie akumulatora samochodowego sprowadza się więc do 

zamiany dostarczanej do niego energii elektrycznej na energię che-

miczną, magazynowaniu jej i oddawaniu ponownie w postaci prądu 

elektrycznego. Dostarczenie do akumulatora dostatecznej ilości 

energii elektrycznej o wymaganych parametrach zapewnia alter-

nator, który jako generator energii, zmienia energię mechaniczną 

wytwarzaną przez pracujący silnik na energię elektryczną.

Akumulatory samochodowe charakteryzują się następującymi 

właściwościami:

 maksymalnie dużą pojemnością,

  jak najdłuższym okresem eksploatacji,

 znaczną odpornością mechaniczną,

 wysoką wydajnością na jednostkę masy lub objętości,

 brakiem konieczności obsługi,

  stabilnością pracy w szerokim zakresie temperatur,

  małymi stratami w trakcie ładowania i niewielkim stopniem 

samowyładowania.

Dobór konkretnego typu akumulatora do danego pojazdu oparty 

powinien być o następujące kryteria:

  parametry techniczne,

  gabaryty,

 sposób mocowania, 

  rodzaj końcówek biegunowych i polaryzację.

Najważniejszymi kryteriami doboru akumulatora są parametry 

techniczne, czyli ich pojemność, wyrażana w amperogodzinach 

(Ah), ilość energii elektrycznej, którą akumulator może dostarczyć 

przy zachowaniu odpowiednich warunków pobory prądu. Przyjmu-

je się, że dla silników z zapłonem iskrowym o pojemności silnika 

do 1400 cm3 akumulatory powinny mieć pojemność elektryczną 

w zakresie od 44 do 55 Ah, o pojemności w przedziale od 1400 

cm3 do 2000 cm3 pojemność akumulatora powinna zawierać się 

w przedziale od 55 do 62 Ah. W przypadku silników o pojemno-

ści powyżej 2000 cm3 pojemność elektryczna akumulatora musi 

przekraczać 62 Ah. Silniki z zapłonem samoczynnym wymagają 

natomiast stosowania akumulatorów o pojemności w przedziale 

od 72 do 100 Ah. 

Drugim istotnym parametrem akumulatora jest prąd rozruchu, 

mierzony w amperach (A). Wymagany prąd rozruchowy akumula-

tora jest inny dla silników z zapłonem iskrowym i silników z zapło-

nem samoczynnym.   

Obecnie, w zdecydowanej większości stosowane są w pojazdach 

samochodowych akumulatory bezobsługowe, czyli takie, w których 

nie ma możliwości dolewania wody destylowanej oraz pomiaru gę-

stości elektrolitu. W tej grupie konstrukcji akumulatorów wyróżnić 

trzeba:

  konstrukcje tzw. otwarte, w których jest połączenie cel z powie-

trzem otoczenia,

Do diagnozowania stanu technicznego akumulatora przydatny jest 
odpowiedni tester

W praktyce warsztatowej niezbędne jest często ładowanie akumulatora
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 konstrukcje tzw. zamknięte, w których panuje nadciśnienie. 

Regulowane jest ono specjalnym zaworem bezpieczeństwa, 

umożliwiającym ujście gazów (tlenków wodoru) w sytuacji, gdy 

ciśnienie wewnątrz akumulatora jest zbyt duże. 

Jedną z najnowszych konstrukcji akumulatorów samochodowych 

stanowią akumulatory żelowe. W tych konstrukcjach elektrolit wy-

stępuje w postaci żelu. Zaletami tego typu akumulatorów są dobre 

właściwości odprowadzania ciepła oraz odporność na wstrząsy 

i wibracje. Innym, nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym 

akumulatorów samochodowych są tzw. akumulatory AGM. Zasto-

sowane w nich specjalne separatory, wykonane z włókna szklanego 

o znacznej porowatości wchłaniające cały elektrolit. Konstrukcje te 

posiadają stosunkowo niski opór wewn ętrzny, wydłużający czas 

pracy. 

Ze względu na reakcje chemiczne zachodzące w akumulatorze w 

trakcie jego eksploatacji (rozładowywania i ładowania), staje się on 

coraz mniej przydatny, jako źródło zasilania pojazdu samochodo-

wego. Przy prawidłowej, zgodnej z zaleceniami producenta eks-

ploatacji, średni okres trwałości akumulatora określany jest na 4-5 

lat, co jest równoznaczne z ilością od 4 do 8 tysięcy uruchomień 

silnika. 

Istotnymi parametrami akumulatorów samochodowych są:

  nominalne napięcie pracy – wartość napięcia pomiędzy bie-

gunami, do której może być wyładowany w normalnych wa-

runkach bez obawy jego uszkodzenia (dla 12V akumulatorów 

wynosi ono 10,5 V),

 prąd znamionowy akumulatora – wartość prądu, jaki pobrać 

można z akumulatora całkowicie sprawnego i naładowanego w 

czasie 20 godzin, do osiągnięcia przez akumulator stanu nor-

malnego wyładowania, 

 pojemność znamionowa akumulatora – ilość ładunku elektrycz-

nego określana w Ah, jaką może oddać w pełni sprawny akumu-

lator do osiągnięcia stanu normalnego wyładowania w czasie 20 

godzin w temperaturze 250C,

  prąd ładowania akumulatora – wartość prądu przepływającego 

przez akumulator w czasie ładowania.

Niesprawność akumulatora i problemy techniczne przy jego obsłu-

dze mogą być spowodowane:

  wadą fabryczną – wynikającą z przerwy lub zwarcia wewnętrz-

nego. Występowanie napięcia przy otwartym obwodzie na zaci-

skach akumulatora przy jednoczesnym braku napięcia w czasie 

próby rozruchowej (przy dużym prądzie) świadczy o przerwie 

w połączeniach wewnętrznych akumulatora. Obniżone napięcie 

na zaciskach i znacznie ograniczony i niestabilny prąd rozrucho-

wy jest efektem zwarcia wewnętrznego akumulatora;

  wyeksploatowaniem -  zdecydowanie pogorszone w porówna-

niu z parametrami nominalnymi (pojemnością i prądem rozru-

chu) wskazują na wyeksploatowanie akumulatora. Pogorszenie 

tych parametrów jest efektem naturalnego procesu wypadania 

mas czynnych z płyt ogniwowych w trakcie eksploatacji;

  wadliwą eksploatacją – która jest przyczyną niesprawności 

spowodowanej obciążeniem zbyt dużymi prądami, eksploatacją 

akumulatora przy zbyt niskim poziomie naładowania lub przeła-

dowaniem akumulatora. 

Akumulator obciążany jest zbyt dużym prądem, każdorazowo w 

trakcie uruchamiania nie w pełni sprawnego silnika (gdy czas rozru-

chu jest zbyt długi), uruchamianiu silnika z nie w pełni sprawną in-

stalacją elektryczną, a zwłaszcza rozrusznikiem oraz przy niewłaści-

wym doborze akumulatora do danego pojazdu (gdy ma zbyt małą 

pojemność). Z kolei eksploatacja akumulatora przy niskim stopniu 

naładowania występuje przy braku dostatecznego ładowania aku-

mulatora przez prądnicę lub alternator (przy niewydolnej instalacji 

ładowania w samochodzie). Powodem takiego stanu rzeczy może 

być:

 zbyt słaby styk wszystkich połączeń elektrycznych na skutek ich 

zanieczyszczenia,

 upływność prądu w instalacji,

 eksploatowanie pojazdu na zbyt krótkich odcinkach, zwłaszcza 

w ruchu miejskim.

Niezwykle szkodliwe dla akumulatora jest również jego przeładowa-

nie. Występuje zwykle w trakcie eksploatacji z napięciem ładowania 

przekraczającym 14,5 V, wynikającym z uszkodzonego regulatora 

napięcia.

Do oceny stanu technicznego akumulatorów stosowane są nastę-

pujące metody diagnostyczne:

  pomiar napięcia obwodu otwartego akumulatora,

  pomiar napięcia akumulatora podczas rozruchu silnika,

  oszacowanie względnej wartości prądu rozruchu.

Pomiar napięcia obwodu otwartego akumulatora realizowany jest 

na nie obciążonym akumulatorze. Na jego podstawie określany jest 

stopień naładowania akumulatora, informujący o wykorzystaniu 

możliwości magazynowania w nim energii. 

Tester akumulatora LAUNCH BST-12 Tester akumulatorów LAUNCH BST-460
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Pomiar napięcia akumulatora podczas rozruchu dokonywany jest 

przy obciążeniu akumulatora dużym prądem, niezbędnym do za-

silania rozrusznika. W trakcie tego pomiaru analizowane są wyniki 

charakterystycznych punktów i odcinków. 

Najnowocześniejszą metodą oceny stanu technicznego akumulato-

ra jest oszacowanie względnej wartości prądu rozruchu, polegające 

na ocenie stanu energetycznego akumulatora z wykorzystaniem 

pomiaru konduktancji.  Największą zaletą tej metody oceny jest 

możliwość diagnozowania akumulatora nie w pełni naładowanego 

oraz fakt, że pomiar ten jest pomiarem pasywnym, nie powodują-

cym rozładowywania akumulatora. 

Do właściwego określenia stanu technicznego akumulatora nie-

zbędny jest odpowiedni tester, przy użyciu którego przeprowadzić 

można następujące testy:

  stanu akumulatora – napięcie początkowe, wewnętrzną rezy-

stancję, prąd wyjściowy oraz sprawność,

  stanu rozrusznika – napięcie rozruchowe średnie i minimalne 

oraz prąd rozruchowy średni i maksymalny,

  obciążenia – test przy obrotach biegu jałowego (napięcie, prąd 

i tętnienie) oraz test przy podwyższonych obrotach (napięcie, 

prąd i tętnienie).

Sprawdzenie stanu technicznego akumulatora z użyciem profesjo-

nalnego testera trwa tylko kilka sekund. Akumulator można spraw-

dzić i diagnozować bez względu na jego stan naładowania i przy 

minimalnym poborze prądu, bez ryzyka jego rozładowania. 

Testery wykorzystujące w trakcie sprawdzania pomiar konduktan-

cji wymagają wprowadzenia przed dokonaniem pomiaru wartości 

prądu tzw. zimnego rozruchu, będącego wartością odniesienia do 

testu, zgodnie z jedną z trzech stosowanych norm:

  europejską IEC – temperatura rozładowania -180C, czas rozła-

dowania 60 s, końcowe napięcie rozładowania 8,4 V;

  amerykańską – SAE - temperatura rozładowania -180C, czas 

rozładowania 30 s, końcowe napięcie rozładowania 7,2 V;

 niemiecką DIN - temperatura rozładowania -180C, czas rozłado-

wania 30 s, końcowe napięcie rozładowania 9 V.

Wszystkie rodzaje akumulatorów bez względu na ich konstrukcje 

wymagają ładowania. Proces ten polega na dostarczeniu do niego 

odpowiedniej ilości ładunku elektrycznego w postaci prądu stałego. 

W przypadku akumulatorów sprawnych technicznie (z krótkim cza-

sem eksploatacji w pojeździe) proces ten realizowany jest w czasie 

eksploatacji pojazdu przez układ ładowania instalacji elektrycznej 

pojazdu. Niestety w przypadku akumulatorów znacznie wyeksplo-

atowanych ze znacznym okresem użytkowania, niejednokrotnie 

proces ładowania realizować trzeba w tzw. trybie awaryjnym 

(zwłaszcza w okresie zimowym) z użyciem zewnętrznego źródła 

prądu, czyli tzw. prostownika. Przy ładowaniu, źródło prądu musi 

dostarczać do akumulatora napięcie wyższe od napięcia akumulato-

ra i przy akumulatorach 12 V, powinno wynosić od 13,2 do 16,2 V.

W praktyce stosowane są następujące sposoby ładowania akumu-

latora:

  doładowanie – stosowane, jako normalne uzupełnienie ładunku 

o wartości prądu ładowania:

I = 0,1  x Qzn [A]

gdzie: Qzn – pojemność znamionowa akumulatora

  podładowanie – stosowane w sytuacji konieczności szybkiego 

doprowadzenia energii do akumulatora jedynie w celu urucho-

mienia pojazdu o wartości prądu ładowania:

I = 0,8  x Qzn [A]

  ładowanie wyrównawcze – stosowane do wyrównania stanu 

naładowania poszczególnych ogniw akumulatora, małym prą-

dem, przez dłuższy okres czasu prądem:

I = 0,05  x Qzn [A]

Ze względu na znaczną różnorodność konstrukcyjną dostępnych 

na rynku akumulatorów bardzo istotne jest dostosowanie charak-

terystyki procesu ładowania, czyli wartości napięcia i prądu w funk-

cji czasu oraz rodzaju do rodzaju konkretnego akumulatora. 

Wymagany ładunek elektryczny można dostarczyć do akumulatora 

na wiele różnych sposobów, poprzez regulację wartości ładowania i 

czasu trwania tego procesu. 

Przy najbardziej popularnej charakterystyce ładowania „W” w 

trakcie ładowania akumulatora rośnie napięcie, a w związku z tym 

zmniejsza się prąd ładowania. W praktyce stosowane są również 

inne charakterystyki ładowania:

  „I” – ze stabilizacją prądu ładowania,

  „U” – ze stabilizacją napięcia ładowania,

  „IUI” – z przemienną stabilizacją prądu i napięcia ładowania,

  „WU” – z charakterystyką „W” w początkowej fazie ładowania 

oraz stabilizacją napięcia ładowania w pozostałej fazie procesu,

  „WoW” – z samoczynną regulacją ładowania w dwóch fazach, 

przy określonych wartościach napięcia.

Najnowsze charakterystyki ładowania akumulatorów wykorzystują 

również parametr czasowy procesu ładowania. Określane są one, 

jako pulsacyjne, czyli okresowe i polegają na przeprowadzeniu ła-

dowania cyklami 20 sekundowymi z 10 sekundowymi przerwami, 

prądami o wartościach większych niż w pozostałych charakterysty-

kach. Zaletą tego typu charakterystyk jest skrócenie sumaryczne-

go czasu ładowania. 

Przy ładowaniu akumulatorów samochodowych należy opierać 

się przede wszystkim na danych technicznych podawanych przez 

producenta akumulatora. 

Tester akumulatorów LAUNCH BST-760
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Źródła hałasu w pojazdach 
i sposoby ich eliminowania Autor: mgr Andrzej Kowalewski

Hałas emitowany w trakcie eksploatacji pojazdów rozpatrywany jest 
w dwóch kategoriach:
-  szkodliwości dla innych użytkowników dróg oraz otoczenia, 

czyli środowiska naturalnego (emisja hałasu na zewnątrz samo-

chodu),

-  uciążliwości dla kierującego pojazdem i jego pasażerów (emisja 

hałasu wewnątrz pojazdu).

W przypadku pierwszej kategorii niepożądanego zjawiska hałasu, 

spowodowanego eksploatacją pojazdu, wprowadzane są na bieżą-

co różne regulacje ustawowe w zakresie produkcji, a następnie eg-

zekwowane w trakcie okresowych badań technicznych pojazdów. 

Druga kategoria niepożądanej emisji hałasu w trakcie użytkowania 

pojazdów samochodowych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeń-

stwo jazdy i dotyczy szkodliwego jego oddziaływania we wnętrzu 

pojazdu w trakcie prowadzenia pojazdu i podróżowania nim. Nie-

pożądane odgłosy powstające w trakcie jazdy wewnątrz kabiny 

pojazdu znacznie obniżają komfort prowadzenia pojazdu, wpływając 

zdecydowanie na obniżenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zbyt duże natężenie hałasu wewnątrz pojazdu w trakcie kierowania 

nim, znacznie utrudnia szybką i właściwą identyfikację dźwięków, 

pochodzących z zewnątrz oraz z wnętrza pojazdu, ostrzegających 

kierowcę przed różnymi niebezpieczeństwami np. sygnałów pojaz-

dów uprzywilejowanych, czy odgłosów informujących o uszkodzeniu 

istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pojazdu mechanizmów 

np. stuków niedomkniętej pokrywy silnika lub niedomkniętych drzwi, 

czy przypadkowego przemieszczania się ładunku, w przypadku sa-

mochodów dostawczych. Poza tym, podwyższony poziom hałasu 

może spowodować przyspieszone zmęczenie układu nerwowego, 

obniżenie czułości wzroku, a także znacznie pogarsza orientację w 

otoczeniu. Nadmierny hałas wewnątrz kabiny pojazdu wpływa, więc 

bardzo niekorzystnie na sprawność fizyczną i psychiczną kierowcy, a 

w związku z tym na jego zdolność do prowadzenia pojazdu. 

Źródłem niepokojących odgłosów w trakcie eksploatacji pojazdów są obluzowane listwy ozdobne nadwozia

Do ograniczenia przedostawania się nieporządanych dźwięków do wnę-
trza kabiny stosowane są odpowiednie maty
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W trakcie udoskonalania konstrukcji pojazdów samochodowych 

w ciągu ostatnich lat udało się znacznie zmniejszyć emisję ha-

łasu w trakcie eksploatacji. W przeszłości źródłem nadmiernego 

hałasu wewnątrz pojazdu były przede wszystkim proces spalania 

mieszanki paliwowo-powietrznej i drgania powstające w jego 

trakcie oraz drgania mechaniczne spowodowane przekazywaniem 

napędu z silnika do układu napędowego. Obecnie w konstrukcjach 

współcześnie produkowanych pojazdów samochodowych, dzięki 

udoskonaleniu akustyki układów dolotowych i wydechowych sil-

nika, prawidłowe wyważenie współpracujących elementów układu 

napędowego oraz skutecznej izolacji silnika, poprzez zastosowanie 

osłon tłumiących dźwięk i elastycznych poduszek w miejscach 

osadzenia silnika na elementach nadwozia udało się wyeliminować 

dotychczasowe najintensywniejsze źródła hałasu. 

Poza odgłosami silnika, we współczesnych pojazdach samochodowych 
źródłami hałasu są:
-  opony,

-  układy przeniesienia napędu,

-  mechanizmy podwozia,

-  mechanizmy nadwozia,

-  procesy aerodynamiczne,

-  przepływ powietrza przez kanały wentylacyjno-grzewcze,

-  klimatyzacja. 

Poziom hałasu w samochodzie, z wyjątkiem odgłosów wywołanych 

pracą klimatyzacji oraz przez mechanizmy podwozia i nadwozia 

uzależniony jest od prędkości jazdy pojazdu. Przy prędkości do 

50 km/h największym źródłem hałasu są odgłosy pochodzące z 

silnika pojazdu. W przedziale prędkości pomiędzy 50 km/h, a 100 

km/h dominujący jest hałas spowodowany toczeniem się opon po 

powierzchni jezdni. Z kolei, przy prędkościach powyżej 100 km/h 

przeważają źródła hałasu wynikające z opływu nadwozia przez po-

wietrze, spowodowane procesami aerodynamicznymi. 

Ze względu na znaczną liczbę możliwych przyczyn powstawania 

hałasu proces dokonania lokalizacji jego pochodzenia jest dość cza-

sochłonny. Rozpocząć go należy od jazdy próbnej. Warunkiem pra-

widłowości przeprowadzenia tego procesu jest usunięcie z wnętrza 

pojazdu, wszystkich luźno leżących przedmiotów, które mogą być 

źródłem dodatkowych odgłosów w trakcie osłuchiwania. 

Hałasy, których źródłem jest przedział silnikowy oraz mechanizmy 

przeniesienia napędu, zwłaszcza te, których częstotliwość i natęże-

nie dźwięku związane jest z zakresem obrotów silnika, prędkością 

jazdy rodzaju włączonego biegu, świadczą o występowaniu usterki 

lub nieprawidłowości w ich działaniu. W takiej sytuacji, dalsza jazda 

testowa nie ma sensu bez uprzedniego poddania tych układów i 

mechanizmów szczegółowym badaniom technicznym i usunięcia 

nieprawidłowości. 

W sytuacji, gdy źródłem hałasu nie jest silnik lub układ napędo-

wy, konieczne jest sprawdzenie działania układu zawieszenia i 

pozostałych mechanizmów podwozia. W tym celu przydatne jest 

wykonanie jazdy testowej po nawierzchni wykonanej z kostki lub 

bruku, ponieważ specyficzne dla usterek zawieszenia oraz układu 

kierowniczego i hamulcowego, a także łożysk kół dźwięki występują 

na takiej nawierzchni znacznie częściej i są zdecydowanie bardziej 

słyszalne. W przypadku stwierdzenia w trakcie jazdy testowej od-

głosów świadczących o uszkodzeniach w którymś z elementów 

podwozia, konieczne jest wykonanie szczegółowej ich kontroli na 

stanowisku diagnostycznym. 

Jeśli działanie mechanizmów układu napędowego oraz podwozia 

pojazdu jest prawidłowe, a podczas jazdy emitowane są nietypo-

we i nienormalne dla zwykłej eksploatacji pojazdu dźwięki należy 

szukać przyczyn gdzie indziej. Jeśli miejsce, z którego odgłosy te 

dochodzą jest trudne do zlokalizowania, wówczas konieczna jest 

obserwacja poszczególnych części nadwozia. 

Źródłem hałasu powstającego w nadwoziach są często luźno 

przytwierdzone do nadwozia wszelkie pokrywy i osłony plastikowe, 

stanowiące wyposażenie wnętrza samochodu. Przy lokalizacji źró-

deł hałasu należy zacząć właśnie od tych elementów. Również i w 

przypadku lokalizacji źródeł hałasu w nadwoziu pojazdu niezbędne 

jest przeprowadzenie jazdy testowej. Po wstępnym ustaleniu stre-

fy, z której dochodzą niepokojące dźwięki, w celu dokonania analizy, 

wskazany jest demontaż wszelkich osłon i poszyć tapicerskich w 

tym obszarze i ponowne przeprowadzenie jazdy próbnej. 

W praktyce, dość często źródłem niepokojących dźwięków w obrę-

bie nadwozia są drzwi i sposób ich osadzenia w otworze nadwozia. 

Niepokojące odgłosy w tego typu przypadkach nasilają się znacznie 

przy jeździe po nierównych nawierzchniach. Przyczyną są najczęściej 

zużyte sworznie zawiasów lub zbyt luźne osadzenie zamka. Innym 

źródłem nietypowych dźwięków wewnątrz nadwozia są stuki spowo-

dowane nieprawidłowym lub zbyt luźnym zamocowaniem foteli. 

Emisja hałasu kontrolowana jest w trakcie okresowych badań technicznych

Przyczyną nieprzyjemnych odgłosów we wnętrzu kabiny są dźwięki po-
chodzące z nawiewów układu klimatyzacji

wiedza i doświadczenie
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warto wiedzieć

Innym źródłem nietypowych odgłosów we wnętrzu kabiny pojazdu 
mogą być:
-  tablice wskaźników – luźno zwisające cięgna i przewody elek-

tryczne, luźne nakrętki, uchwyty i zaciski mocujące wskaźniki 

oraz przełączniki,

-  instalacje nawiewu – obluzowane przepustnice i cięgna, pokrę-

tła, dźwignie sterujące oraz kratki wylotowe. 

W przypadku nadwozi pojazdów, przyczyną powstawania niepoko-

jących odgłosów są często wibracje blach nadwozia, zwłaszcza po 

uprzednio wykonanych naprawach blacharskich. W tego typu sy-

tuacjach przy niektórych prędkościach obrotowych silnika, często-

tliwości drgań tego ruchomego osprzętu i drgania poruszających 

się części synchronizują się z częstotliwością drgań własnych blach 

nadwozia, co powoduje rezonansową intensyfikację emitowanych 

przez nadwozie dźwięków. 

Powodem powstawania nietypowych dźwięków może być również 

układ wydechowy silnika, zwykle po wykonanej naprawie, gdy gu-

mowe wieszaki są zbyt bardzo napięte lub gdy zastąpione zostaną 

zbyt sztywnymi, a wówczas rury i tłumiki stykają się bezpośrednio z 

elementami nadwozia powodują przenoszenie drgań akustycznych 

układu wydechowego na elementy poszycia nadwozia. 

Obecnie, w sektorze usług motoryzacyjnych, skuteczne rozpoznawa-

nie i lokalizowanie źródeł stuków, szumów oraz innych niepokojących 

i utrudniających prowadzenie pojazdu dźwięków, ich trwałe usuwa-

nie lub wygłuszanie, a także zapobieganie ich powstawaniu stało się 

we współczesnej motoryzacji, odrębną, coraz szerszą dziedziną. 

W przypadkach, w których wyeliminowanie źródła hałasu nie jest 

do końca możliwe, tak jak w przypadku silnika, proces ograniczania 

tego niepożądanego zjawiska sprowadza się do stworzenia barier, 

utrudniających rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych i przedo-

stawanie się ich do wnętrza kabiny. Obecnie stosowane przez kon-

struktorów i producentów pojazdów samochodowych akustyczne 

izolacje silnika, układu napędowego, wydechowego, zwieszenia i 

innych układów, będących potencjalnym źródłem hałasu od nad-

wozia, skutecznie zapobiegają przenoszeniu się emitowanych do 

kabiny dźwięków.

W celu wyeliminowania źródeł hałasu z układów wydechowych 

silnika stosuje się wygłuszające przewody układu wydechowego, 

wykonane w formie rur o podwójnych ściankach, skutecznie tłu-

miące fale akustyczne oraz w pełni elastyczne, gumowe łączniki, 

mocujące elementy układu wydechowego do podwozia pojazdu. 

 Z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy, najbardziej irytujące i 

niebezpieczne są dźwięki wewnątrz kabiny spowodowane pracą 

wycieraczek szyb, tablicy wskaźników, pasów bezpieczeństwa oraz 

mechanizmów sterowania układu grzewczo-wentylacyjnego. Czę-

stym powodem niepotrzebnych źródeł hałasu wewnątrz kabiny są 

obluzowane połączenia (nitowe lub śrubowe) mocujące wykładziny i 

poszycia tapicerskie. W celu eliminowania tych źródeł hałasu stoso-

wane są, zwłaszcza przy dużych powierzchniach, taśmy wykonane z 

pianki poliuretanowej. Nakleja się je w miejscach ich styku z blachą. 

W celu skutecznego wygłuszenia elementów nadwozia stosuje się 

różnego rodzaju materiały tłumiące drgania akustyczne, umiesz-

czane na podłodze, w bagażniku i na słupkach. Dodatkowemu 

wygłuszeniu służą również stosowane dywaniki i różnego rodzaju 

tapicerki, zwłaszcza skórzane, dobrze tłumiące wibracje. Ponadto 

na podłodze i innych elementach poszycia nadwozia stosuje się 

bitumiczne materiały (masy) wygłuszające. 

Bardzo często, źródłem hałasu we wnętrzu nadwozia w trakcie 

jazdy są często drzwi. Występujące w elementach mocowania 

drzwi luzy usuwa się poprzez niwelację na skutek usztywnienia ich 

połączeń oraz przez zastosowanie tłumiących przekładek z mięk-

kiej gumy lub pianki oddzielających części położone blisko siebie, 

ale bezpośrednio ze sobą współpracujące. W wielu przypadkach, 

źródłem hałasu są obluzowane mocowania listew i osłon ozdob-

nych. Należy, w tego typu przypadkach naprawić ich mocowanie lub 

wymienić je na nowe.  

Dodatkowe wygłuszenie samochodu sprowadza się do zamontowa-

nia kolejnej warstwy materiałów wygłuszających. Dzięki nim można 

praktycznie wygłuszyć cały samochód. Najczęściej stosuje się je jed-

nak na elementach nadwozia (drzwiach, podłodze, komorze silnika, 

ścianie grodziowej między silnikiem a wnętrzem oraz w bagażniku). 

Do wygłuszania pojazdu stosowane są w praktyce maty bitumiczne 

oraz filcowe. Najbardziej skuteczne są wielowarstwowe materiały 

tłumiące wytwarzane na bazie elastomerów, butylu i aluminium. 

Podstawą przy wygłuszaniu pojazdów samochodowych jest od-

powiednie przygotowanie powierzchni do klejenia mat wygłusza-

jących. Elementy metalowe należy oczyścić wodą z detergentem 

oraz odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Sam proces klejenia jest dość 

prosty, ponieważ maty tego typu posiadają fabryczny klej. 

Przy wygłuszaniu pojazdów wykorzystywane są również specjalne 

pianki wykonywane z butylu lub poliuretanu. Pianki stosowane są 

jednak tylko, jako uzupełnienie materiałów wygłuszających. 

Skuteczne w eliminacji hałasu z zewnątrz pojazdu jest stosowanie odpo-
wiednich mat wygłuszających

W celu tłumienia hałasów pochodzących z komory silnika stosowane są 
specjalne maty wygłuszające na pokrywy
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Jak powszechnie wiadomo, tuning to bar-

dzo szerokie pojęciee. Nie zawsze oznacza 

krzykliwe kolory i „szuranie” podwoziem po 

asfalcie. Można go również przeprowadzić  

delikatniej, wyróżniając jedynie  ciekawe 

elementy, podkreślając kształty samocho-

du. Do takiej przemiany potrzeba  jednak 

profesjonalnych lakierów, pozwalających 

na osiągnięcie bardzo interesujących 

efektów. 

LAKIER Z EFEKTEM DIAMENTU
Jednym z ciekawszych produktów tunin-

gowych, jest lakier z efektem diamentu. To 

transparentny lakier o lekkim zabarwieniu, 

z opiłkami w tym samym kolorze. Polecamy 

go wszystkim zainteresowanym osiągnię-

ciem subtelnego efektu glamour.

LAKIER FLIP FLOP
Wyjątkowy lakier o optycznym efekcie mie-

niących się barw, w zależności od kąta pa-

dania światła, daje efekt przechodzących 

kolorów. I tak  np. Vampire  przechodzi 

od purpurowego do zielonego, Firefly  od 

złotego do czerwonego, a Scarabee   od 

zielonego do antracytowego. Wyrafino-

wany efekt feerii barw nadaje malowanym 

powierzchniom wyjątkowy charakter. 

Można nim ciekawie zaakcentować pewne  

elementy np. maskę, spojler lub lusterka. 

Odważnych zachęcamy do pomalowania 

całego auta - efekt będzie powalający!

WAŻNE! Przed malowaniem, wybraną 

powierzchnię należy pokryć czarnym 

lakierem podkładowym TUNING EFFECT 

PRIMER. Tylko wtedy oczekiwany efekt 

będzie widoczny.

LAKIER NEON
Przy pomocy lakieru Neon uzyskamy po-

walający efekt wyrazistego  koloru. Tak 

pomalowane, odblaskowe spojlery, drążek 

skrzyni biegów, przewód zapłonowy lub 

pedały, nadadzą drapieżny wygląd każdemu 

autu.

WAŻNE! Przed malowaniem, powierzchnię 

należy pokryć czarnym lakierem podkłado-

wym TUNING EFFECT PRIMER- tylko wtedy 

oczekiwany efekt będzie widoczny.

ZESTAW SILVER CHROME
Efekt bardzo wysokiego połysku, który na 

gładkich powierzchniach prezentuje się  

jak chrom, można uzyskać przy pomocy 

zestawu SILVER CHROME. Jest idealny do 

zaakcentowania wyjątkowego wyglądu 

auta. Delikatne podkreślenie lusterek i 

spojlera wystarczy, aby nikt nie przeszedł 

obok naszego samochodu obojętnie. Ze-

staw składa się z profesjonalnego podkładu 

do efektów, lakieru z efektem chromu oraz 

specjalistycznej ściereczki.

WAŻNE! Przed malowaniem powierzchnię 

należy pokryć czarnym lakierem podkłado-

wym TUNING EFFECT PRIMER- tylko wtedy 

oczekiwany efekt będzie widoczny.

LAKIERY METALICZNE
Najwyższej jakości metaliczne wykończenie 

można osiągnąć malując elementy auta 

lakierami metalicznymi. Można ich użyć 

nawet we wnętrzu pojazdu, np.  do poma-

lowania deski rozdzielczej, kokpitu lub roz-

maitych drążków. Kolory: srebrny, niebieski, 

fioletowy lub czerwony, nadadzą wnętrzu 

wyjątkowy charakter.

LAKIER ŻAROODPORNY
Specjalistyczny lakier żaroodporny służy do 

indywidualnej stylizacji kolorem elemen-

tów narażonych na wysokie temperatury. 

Dzięki niemu można pobawić się kolorami 

w komorze silnika. Lakier wysycha, a przez 

nagrzanie utwardza się. 

Więcej na www.motipdupli.pl

TUNING cz. 2

System polerski BRAYT
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WYBÓR FARB I ROZPOCZĘCIE PRAC 
Remont łodzi w tydzień? Czy możliwe jest wykonanie w tak krótkim 

czasie zabezpieczenia antyosmotycznego i powłoki przeciwporo-

stowej? A co z trwałością i skutecznością zastosowanych farb? Co z 

jakością remontu „pod chmurką”?  Zapraszamy do lektury.

PIERWSZY SEZON ME GUSTA
Me Gusta pierwszy raz została zwodowana w maju 2013 roku. 

Jest to jacht rodzinny, traktowany jak drugi dom. Właściciel chcąc 

cieszyć się nowym kadłubem w oryginalnym kolorze żelkotu, nie 

wykonał żadnych zabezpieczeń przeciwporostowych. W listopadzie 

2013r. , wyjmując jacht z wody doznał szoku widząc zieloną „brodę”. 

Miejscami sięgała 4 cm długości. Nie mógł uwierzyć, że do śliskiego i 

gładkiego żelkotu przyrosło tyle porostów w ciągu raptem 6 miesię-

cy. Usunięcie alg i muszli zajęło dwa dni pracy - szorowania, pryska-

nia kadłuba chemią i mycia profesjonalną myjką z gorąca wodą.

DECYZJA ZAPADŁA – ANTYFOULING POTRZEBNY OD ZARAZ
Po wszystkich perypetiach z usunięciem porostów, decyzja zapadła 

– antyfouling musi być. Zanim właściciel łodzi zabrał się do malowa-

nia antyfoulingiem, zgłębił temat konserwacji i zagrożeń czyhających 

na laminat poliestrowo - szklany. Drążąc temat upewnił się, że sam 

antyfouling nie zabezpieczy laminatu przed osmozą, a jedynie ucie-

szy oko nieporośniętym kadłubem. Wcześniej czy później, niczym 

bumerang problem osmozy zapuka w dno jego drugiego domu. 

Dmuchając na zimne, nie chcąc w przyszłości stanąć w obliczu 

rozpoczętego procesu osmozy i konieczności zdzierania starych 

antyfoulingów (by prawidłowo naprawić zniszczony kadłub), po-

stanowił profilaktycznie zabezpieczyć kadłub przed osmozą. Wszak 

powszechnie wiadomo, że profilaktyka jest tańsza niż leczenie. 

Właściciel Me Gusta chcąc uniknąć konfliktów pomiędzy powłokami 

lub produktami zdecydował, że użyje systemu malarskiego jednej 

firmy. Plan malowania został przygotowany zimą. Uwzględniał takie 

szczegóły jak ilość papieru ściernego, pędzli, wałków oraz oczywiście 

farby. Z uwagi na kompleksowość oferty, przejrzyście opracowane 

materiały informacyjne oraz cenę, został wybrany system Sea-Line. 

Argumenty, które zadecydowały o słuszności wyboru:

 Karty informacyjne produktów Sea-Line są przejrzyste i jasne

 Sea-Line oferuje konkretny system, w tym program zabezpie-

czenia antyosmotycznego

 Przyzwoite koszty zakupu kompletnego systemu.

Przygotowany przez Sea-Line program zabezpieczenia antyosmo-

tycznego dla nowych jachtów z laminatu  różni się od systemów 

dla jachtów dotkniętych osmozą, przede wszystkim liczbą warstw 

oraz zastosowanymi produktami. Jednak właściciel zdecydował się 

na program „heavy duty” czyli system dla jachtów już posiadających 

osmozę. Zakres planowanych aplikacji wyglądał następująco:

 Lightprimer Sea-Line 5:1 – 1 warstwa

 Podkład epoksydowy antyosmotyczny HS 3:2 Sea-Line 

 – 3 warstwy

 Lightprimer Sea-Line 5:1 – 1 warstwa

 Antyfouling Sea-Line – 3 warstwy

DZIEŃ PIERWSZY (środa):
Poranek pierwszego dnia przywitał szkutników - amatorów niebem 

zasnutym chmurami. Pogoda jednak nie mogła popsuć szyków, po-

nieważ pierwszego dnia zaplanowano: 

 Mycie na gorąco podwodnej części kadłuba

 Odtłuszczenie zmywaczem Sea-Line
 Matowanie żelkotu szlifierką oscylacyjną 

DZIEŃ DRUGI (czwartek):
Drugi dzień rozpoczęto od mycia zmywaczem Sea-Line zmatowanej 

dzień wcześniej powierzchni. Następnie zaaplikowano pierwszą war-

stwę podkładu Sea-Line Lightprimer 5:1 w kolorze białym. Kolejna, 

Jak pomalować łódź w tydzień?
Zabezpieczenie antyosmotyczne i antyporostowe farbami Sea-Line.
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cieńsza warstwa Sea-Line Lightprimer 5:1, została nałożona pod ko-

niec dnia. Podsumowując - drugiego dnia Me Gusta  miała już dwie 

warstwy zabezpieczenia antyosmotycznego. 

DZIEŃ TRZECI (piątek):
Trzeciego dnia przyszedł czas na bezrozcieńczalnikowy podkład 

epoksydowy HS 3:2.  Program zabezpieczenia „heavy duty” zakła-

dał pełne 3 warstwy tego podkładu. Według opinii właściciela łodzi 

i jednocześnie osoby wykonującej remont, malowało się szybko i 

przyjemnie. Trzeciego dnia nałożono kolejne dwie warstwy zabez-

pieczenia antyosmotycznego. 

DZIEŃ CZWARTY (sobota):
Sobotni poranek nie napawał optymizmem gdyż nieoczekiwanie, 

wbrew prognozom pogody mogły nastąpić przelotne opady, skut-

kujące załamaniem się misternie przygotowanego planu prac. Na 

szczęście przed południem skończono aplikację trzeciej warstwy 

podkładu epoksydowego HS 3:2 na kadłubie. Zakupione na wszelki 

wypadek zapasowe puszki (około 2 litrów), zdecydowano również 

wykorzystać na kadłubie. W czasie przerwy pomiędzy aplikacją 

warstw zabezpieczenia antyosmotycznego, profilowany nierdzewny 

miecz otrzymał również farbę antykorozyjną. Po południu, po około 

7 godzinach, położono ostatnią warstwę epoksydu HS. Kadłub po-

kryty szarą powłoką lśnił i dosychał.

Jednym z powodów, dla którego wybrano system Sea-Line był fakt, 

że nie trzeba matować powłok między malowaniami poszczegól-

nych warstw, pod warunkiem przestrzegania czasów ich aplikacji. In-

formacje dotyczące odstępu czasu jaki pozwala na aplikację kolejnej 

warstwy znajdują się zarówno w kartach technicznych Sea-Line, jak 

i katalogu. Można je pobrać bezpośrednio ze strony internetowej 

www.sea-line.eu

 

DZIEŃ PIĄTY (poniedziałek):
Po dniu odpoczynku przystąpiono do kolejnych prac. Cały poma-

lowany wcześniej kadłub przeszlifowano papierem ściernym, a na-

stępnie nałożono warstwę podkładu Lightprimer 5:1. Podkład epok-

sydowy Lightprimer, stanowi warstwę rozdzielającą antyfouling od 

podkładu epoksydowego HS 3:2 i poprawia jego przyczepność do 

100% epoksydu jakim jest podkład HS Sea-Line. Dodatkowo podkład 

epoksydowy Lightprimer 5:1 posiada właściwości antyosmotyczne, 

dzięki czemu „heavy duty” wzbogacił się o kolejną warstwę zabez-

pieczenia przed osmozą. Wieczorem, po upływie czterech godzin 

od malowania podkładem Lightprimer 5:1, pojawiła się pierwsza 

warstwa antyfoulingu.

DZIEŃ SZÓSTY (wtorek):
Po południu na kadłubie wylądowały kolejne dwie warstwy antyfo-

ulingu. 

DZIEŃ SIÓDMY (środa):
Środa, to malowanie ostatniej, niepełnej czwartej warstwy farby 

antyporostowej. Niepełnej, gdyż uwzględniła malowanie tylko 

miejsc szczególnie się wypłukujących, czy narażonych na uszko-

dzenie. Dziób, stępka, obszar przy śrubie i wodnica dookoła jachtu. 

Farbę przeciwporostową malowano na zmianę kolorami: czarnym, 

jasnoszarym i czarnym. Na wodnicy jeszcze raz jasnoszary, a dziób, 

stępka, obszar przy śrubie ponownie czarnym. Dlaczego tak? By w 

przyszłości wiedzieć, która warstwa się już spolerowała i czy należy 

myśleć już o odnowieniu antyfoulingu. 

Kilka minut po szesnastej, jachtowy gong obwieścił zakończenie 

prac. Zakończył się szalony tydzień z farbami Sea-Line. 

OCENA PO PIERWSZYM SEZONIE - 2014
Antyfouling Sea-Line jest przede wszystkim samopolerującą farbą.  

Wypłukując się czy też  samopolerując,  uniemożliwia porastanie ka-

dłuba. Czas postoju jachtu w porcie, skutkuje pojawieniem się deli-

katnego nalotu (nie narośli) na kadłubie. Wystarczy jednak przetrzeć 

ręka lub po prostu popływać cały dzień, by kadłub się oczyścił. 

Wyjęcie jachtu po sezonie 2014 miło zaskoczyło właściciela. Żadnej 

brody, żadnych bąbli czy płatów odchodzącej farby, itd. Po 3-5 mi-

nutowym opłukaniu jachtu kadłub wyglądał jak świeżo malowany. 

Zielonkawe przebarwienia z wodnicy spłynęły razem z cieniutkim 

filmem szarej farby Sea-Line z linii wodnej. 

OCENA PO DRUGIM SEZONIE - 2015
W sezonie 2015 od maja łódka pływała po Mazurach. Gdy jacht 

we wrześniu zawisł na dźwigu w Rucianym, znów nie porośnięte 

dno ucieszyło oczy właściciela. Nie było ani jednego miejsca, które 

wskazywałoby na jakiekolwiek problem z powłoką. Czy to przy tu-

nelu steru strumieniowego, czy przy podporze walu, czy na gładkiej 

powierzchni, powłoka nadal była jednolita i zdrowa. Żadnych bąbli, 

pęknięć czy tym podobnych uszkodzeń. Kadłub został spryskany 

myjką na dźwigu – czyli z daleka i na szybko - bo kolejny jacht już 

czekał do wyciągnięcia. 

 

PODSUMOWANIE
Ocena farb Sea-Line dokonana przez właściciela Me Gusta: „Sea-Line 

to doskonałe farby. Jeśli ktoś mnie pyta o wybór farb pokazuje mu 

dno naszej łódki i z czystym sumieniem polecam farby Sea-Line.”

Sea-Line - na podstawie relacji z remontu Pana Bartosza K. Żelasko
Oryginalny tekst relacji znajduje się na www.sea-line.eu/recenzje
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W chwili, gdy Armia Czerwona oraz 1. Armia Wojska Polskiego rozpo-

czynały styczniową ofensywę z linii Wisły, w szeregach Panzerwaffe 

na froncie wschodnim wykorzystywano ponad pół tysiąca długolu-

fowych wersji czołgu średniego Panzerkampfwagen IV (Pz.Kpfw. IV). 

Znaczną część z nich stanowił, konstrukcyjnie uproszczony, ostatni 

model tej maszyny, oznaczony jako Ausf. J. Pojazdy tego rodzaju zna-

lazły się między innymi w okolicach Stargardu Szczecińskiego. Jeden z 

nich pozostał tam na zawsze, przez prawie siedemdziesiąt lat spoczy-

wając w sąsiedztwie hangarów niewielkiego lotniska w Kluczewie.

- Sygnał o zakopanym czołgu zelektryzował środowisko nie tylko 

muzealników, ale także większości pasjonatów II wojny światowej 

na Pomorzu – mówi „Lakiernikowi” dyrektor Muzeum Oręża Pol-

skiego w Kołobrzegu, Aleksander Ostasz. Choć drugą, co do wiel-

kości placówką historyczno-wojskową w kraju kieruje dopiero od 

kilku miesięcy, był obecny zarówno przy lokalizacji, jak i wydobyciu 

poniemieckiego wraku (jej inicjatorem był poprzedni dyrektor MOP, 

Paweł Pawłowski). Jak podkreśla, wydarzenia z kwietnia 2011 r., bo 

właśnie wtedy przeprowadzono błyskawiczną akcję ratunkową, na 

długo zapadły mu w pamięci.

Impulsem do działań stała się informacja przekazana muzealnikom 

przez mieszkańca Kluczewa, Jarosława Żejmo. To on zaprowadził 

badaczy na teren sąsiadującego ze swoją miejscowością lotniska i 

dokładnie wskazał miejsce, gdzie znajdował się historyczny pojazd. 

– By można było po niego sięgnąć potrzebowaliśmy pozwoleń Za-

chodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na 

szczęście wydano je błyskawicznie, wskazując jako miejsce docelo-

we dla zabytku właśnie kołobrzeskie muzeum – kontynuuje Alek-

sander Ostasz. Do Kluczewa sprowadzono specjalistów z zakresu 

historii wojskowej oraz medycyny sądowej, ponieważ trudno było 

przewidzieć, czy wewnątrz wraku nie znajdują się szczątki załogi 

(szczęśliwie dla znalazców pojazd okazał się pusty – przyp. red.). 

Pojawił się także sprzęt ciężki, który wspomagał proces wydobycia 

maszyny na powierzchnię.

Z Kluczewa do Kołobrzegu
Pz.Kpfw. IV - reaktywacja

dr Łukasz Gładysiak

Przez blisko siedemdziesiąt lat drzemał zakopany na terenie jednego z zachodniopomorskich lotnisk. Pz.Kpfw. 
IV Ausf. J z Kluczewa ma szansę stać się perełką w kolekcji wozów pancernych Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu.

Akcja wydobywcza wraku niemieckiego czołgu średniego Pz.Kpfw. IV Ausf. J z Kluczewa niedaleko Stargardu Szczecińskiego zorganizowana została 
w dniach 19-20 kwietnia 2011 r. (Foto: Aleksander Ostasz)

Odkopanie i wyciągnięcie elementów podwozia, kadłuba oraz wieży czoł-
gu z Kluczewa zajęło muzealnikom oraz pasjonatom militariów kilkanaście 
godzin. Nie obeszło się bez wykorzystania sprzętu ciężkiego. 
(Foto: Aleksander Ostasz)
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Po trwającej kilkanaście godzin akcji, 20 kwietnia 2011 r., z ob-

szernego wykopu wyciągnięto nie tylko podwozie czołgu, ale 

także część wieży oraz uzbrojenia głównego – armaty 7,5 cm 

Kampfwagenkanone 40 L/48 wraz z lufą i hamulcem wylotowym. 

Na podstawie charakterystycznych elementów podwozia: zreduko-

wanej do sześciu liczby rolek podtrzymujących górny bieg gąsienic 

oraz braku tłumika spalin dodatkowego silnika obracającego wieżę 

pojazd zidentyfikowano jako wersję Ausf. J. – To kolekcjonerska 

gratka, ponieważ w Polsce nie ma czołgu tego rodzaju. Na świecie 

zachowało się ich zaledwie kilka – informuje dyrektor MOP.

20 kwietnia 2011 r. wrak przetransportowany został do hangaru 

lotniczego w Rogowie niedaleko Kołobrzegu – siedziby również 

uczestniczącej w akcji wydobywczej Fundacji Fort Rogowo. Tam, 15 

lipca tamtego roku został wstępnie oczyszczony i zinwentaryzowany. 

W czasie tych działań odkryte zostały między innymi zasobniki amuni-

cyjne, mechanizm ręcznego obrotu wieży, wał napędowy, układ prze-

niesienia napędu oraz blok silnika. Od 23 do 26 czerwca 2011 r. części 

czołgu po raz pierwszy prezentowano publicznie podczas XIII Zlotu 

Pojazdów Wojskowych w Darłowie.

Wcześniej, 17 maja 2011 r., na zorganizowanym przez Muzeum Oręża 

Polskiego konsylium naukowym, w gronie historyków wojskowości, 

muzealników oraz kolekcjonerów militariów dyskutowano nad kierun-

kami odbudowy maszyny. Ostatecznie ustalono, że wóz odbudowany 

zostanie w sposób pozwalający na statyczną prezentację na ekspozy-

cji muzealnej. Jego elementy, w tym blok jednostki napędowej oraz 

przekładnię podziwiać można na wystawie głównej Oddziału Dzieje 

Oręża Polskiego kołobrzeskiej placówki. Tam także oglądać można 

ekspozycję posterową poświęconą historii czołgu. Pozostałe elemen-

ty maszyny nadal poddawane są profesjonalnej renowacji. Równocze-

śnie trwają poszukiwania mecenasów oraz sponsorów dalszego pro-

cesu renowacji w ramach prowadzonego przez kołobrzeską placówkę 

programu Honorowej Adopcji Zabytków. Sam pojazd oddano w ręce 

specjalistów z Pławiec w Wielkopolsce, którzy wcześniej uczestniczyli 

między innymi w przywracaniu sprawności pojazdom z kolekcji Mu-

zeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Otwartą kwestią pozostają zdarzenia, które doprowadziły do po-

grzebania Pz.Kpfw. IV Ausf. J właśnie w rejonie lotniska w Kluczewie. 

Według wstępnych ustaleń muzealników pojazd należeć mógł do 10. 

pułku pancernego SS wchodzącego w skład toczącej na początku 

1945 r. boje w rejonie Stargardu Szczecińskiego, 10. Dywizji Pancernej 

SS Frundsberg. Znaczne uszkodzenie przedziału silnikowego, rozszcze-

pienie blach tylnej części pancerza oraz pofałdowane dno sugerujące 

rozejście się silnej fali uderzeniowej sugeruje, że czołg został albo 

trafiony pociskiem dużego kalibru lub bombą lotniczą, albo wysadzony 

przez załogę (w każdym pojeździe tego typu znajdował się specjalny, 

wykorzystywany właśnie do tego celu ładunek). Pozostawiony nieda-

leko Kluczewa wrak prawdopodobnie już po kapitulacji III Rzeszy został 

odholowany na teren lotniska i zakopany w leju. Spoczywał tam do 

2011 r.

Ważący ok. 28 t Pz.Kpfw. IV Ausf. J był ostatnim modelem podsta-

wowego czołgu średniego Wehrmachtu. Bez przesady uznać można 

go za wariant oszczędnościowy, w idealny sposób oddający kondycję 

niemieckiego przemysłu zbrojeniowego w schyłkowym okresie II wojny 

światowej. Jego montaż odbywał się od czerwca 1944 r. do marca 1945 

r. praktycznie wyłącznie w zakładach Nibelungenwerke zlokalizowanych 

w austriackim mieście St. Valentin. Łącznie wyprodukowano ich ok. 3 

tys. egzemplarzy, a blisko 500 podwozi Ausf. J wykorzystano do budo-

wy dział samobieżnych, przede wszystkim szturmowego Sturmpanzer 

IV Brummbaer oraz niszczyciela czołgów Jagdpanzer IV L/70.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu autor pragnie serdecznie podziękować dy-

rektorowi Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Panu Aleksandrowi Ostaszowi 

oraz specjaliście d.s. dokumentacji zbiorów, Panu Radosławowi Horaninowi.

Podwozie Pz.Kpfw. IV Ausf. J z Kluczewa podczas ostatniej fazy wyciągania 
na powierzchnię. Mimo, że czołg przez blisko 70 lat spoczywał pod ziemią 
wiele jego elementów zachowało się w całkiem dobrym stanie. 
(Foto: Aleksander Ostasz)

Pz.Kpfw. IV Ausf. J z Kluczewa podczas inwentaryzacji w magazynie Mu-
zeum Oręża Polskiego w Rogowie. (Foto: Radosław Horanin)

Podwozie Pz.Kpfw. IV Ausf. J z Kluczewa po zakonserwowaniu. Dobrze wi-
doczne zachowane w idealnym stanie wózki kół jezdnych oraz mechanizm 
koła napinającego. Na przedniej płycie dostrzec można ślad po trafieniu 
(Foto: Archiwum MOP w Kołobrzegu)

Pz.Kpfw. IV Ausf. J zniszczone na froncie wschodnim na początku 1945 r. 
Podobny los spotkał egzemplarz odnaleziony w Kluczewie. 
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Super Nova bo tak nazywa się najnowszy 

pistolet lakierniczy wyprodukowany przez 

koncern Anest Iwata zdobywa sobie coraz 

szersze grono miłośników. Każdy kto raz 

spróbował tego genialnego i jak że piękne-

go sprzętu nie chce już się z nim rozstawać. 

Super Nova czyli WS 400 zaprojektowany 

został przez słynną włoską firmę projek-

tową Pininfarina, specjalizującą się w pro-

jektowaniu aut. Kombinacja doświadczenia 

Anest Iwata oraz jednej z najsłynniejszych 

firm projektowych stworzyła profesjonalny 

pistolet, który przekroczył oczekiwania 

wielu. Pistolet cechuje wręcz znakomita ja-

kość rozpylania i aplikowania farb i lakierów 

oraz ergonomia stworzona przez włoskich 

projektantów słynących na całym świecie 

ze swojego wyczucia smaku i stylu. 

Pistolet leży w dłoni jak by został stwo-

rzony z miękkiego materiału układającego 

się do kształtu dłoni jego właściciela. Fe-

nomenalnie wyprofilowany korpus nigdzie 

nie uwiera, nie stwarza uczucia toporności 

a wręcz odwrotnie, ma linię niczym talia 

kobiety, płynną i jak że wczutą. Zalewając 

kubek farbą lub lakierem pistolet nadal po-

zostaje idealnie wyważony nie ciążąc ani do 

przodu ani do tyłu.

Nacinana z czterech stron dysza poza tym 

że przykuwa uwagę swym oryginalnym 

rozwiązaniem to na dodatek powoduje, 

że powstający aerozol jest nieprzeciętnie 

równy. Już przy bardzo niskim ciśnieniu 

ciecz rozbijana jest na bardzo drobne kro-

pelki. Ciśnienie robocze Super Nova to 2.0 

bara. Jest to optymalny poziom ciśnienia 

pozwalający osiągnąć efekt przekraczający 

nasze oczekiwania.

Regulacja zarówno szerokości strumienia 

farby jak i jego ilości jest bardzo precy-

zyjna. A pokrętła temu służące wyglądają 

raczej jak biżuteryjne wykończenie a nie 

zwykłe pokrętło. Również regulacja ciśnie-

nia w dolnej części korpusu pistoletu jest 

nadzwyczaj precyzyjna.

W zestawie  Master Kit zapakowanym w 

trwałą i estetyczną walizeczkę znajduje się 

dodatkowo manometr wyprodukowany 

również przez Anest Iwata. Tak samo jak pi-

stolet również manometr powala na kolana 

swoją precyzją wykonania i dokładnością. 

Ciężko jest znaleźć jakikolwiek mankament 

w tym produkcie. Może jedynie cena mo-

głaby być nieco niższa, no ale z drugiej 

strony za tak zaawansowany i dopracowany 

sprzęt trzeba swoje zapłacić. A każda wy-

dana złotówka zwróci się z nawiązką.

TEST Iwata Super Nova

Ultra szybki lakier bezbarwny
Nie wymaga wygrzewania!
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Zadzwonił telefon, Andrzej (właściciel mo-

tocykla) zapytał czy nie pomalowałbym jego 

Harleya. Chciał by jego motocykl nabrał 

indywidualnego wyrazu i obrazował jego 

osobiste hobby, którym jest kolekcjonowa-

nie amerykańskich samochodów. Andrzej 

zaprowadził mnie do swojego garażu gdzie 

miałem okazję zobaczyć i obfotografować 

jego „samochodową stajnię”. Zdjęcia, które 

zrobiłem posłużyły mi w dalszym etapie do 

przygotowania projektów. A oto jak wszyst-

ko powstawało.

1. W pierwszym etapie pracy przygoto-

wałem kilkanaście projektów w formie 

grafik komputerowej. Projekty te zostały 

przedstawione mojemu klientowi, z którym 

wspólnie podjęliśmy decyzję, który z nich 

jest najlepszy. Moim zadaniem było stwo-

rzenie grafiki, która zawierać miała wizerun-

ki wszystkich samochodów, należących do 

stajni Andrzeja.  Nie można było pokazać 

całych, należało wybrać charakterystyczne 

ich ujęcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu pro-

jekt ten nabrał artystycznego wyrazu.

2. Aby zachować proporcje wydrukowałem 

poszczególne elementy grafiki na taśmie sa-

moprzylepnej firmy 3M, używając w tym celu 

zwykłej domowej drukarki atramentowej. 

Następnie nakleiłem zadrukowaną taśmę na 

powierzchnię baku i rozpocząłem prace. Uży-

wając nożyka firmy OLFA wyciąłem elementy, 

które miały być pomalowane na czarno. Od-

słoniętą przestrzeń zamalowałem czarną far-

bą bazową firmy Spies Hecker.  W ten sposób 

powstał czarnobiały kontur Mustanga.

3. W kolejnym etapie zmieniłem aerograf 

z modelu HPC na Custom Micron B z dy-

szą 0.18mm. Stworzyłem efekt refleksów 

świetlnych, widocznych na karoserii samo-

chodu. W tym celu użyłem mocno rozcień-

czonej czarnej farby, która na białym tle 

dała przyjemny miękki efekt wizualny.  Tego 

typu grafika wymaga bardzo dużej precyzji 

podczas malowania. Każde niedociągnięcie 

będzie widoczne w efekcie końcowym.

Auto inspiracja
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4. Jak widzicie miejsca, w których chciałem 

uzyskać efekt widocznego odbicia światła 

na lakierze samochodu, pozostawiłem nie-

zamalowane. Spowodowało to, że stały się 

one bardzo jasne i kontrastowe, tworząc 

złudzenie szklistej powierzchni auta.

5. Gdy praca nad mustangiem została 

ukończona nadszedł czas na kolejną grafikę. 

Tym razem jest to ujęcie nowego modelu 

mustanga od przodu. Grafika ma się płynnie 

łączyć w jedną całość, w związku z tym nie 

zamaskowałem taśmą wcześniej namalo-

wanego samochodu. Używając ponownie 

zadrukowanej taśmy 3M i nożyka OLFA 

wyciąłem kontur nowego mustanga. Na-

stępnie w miejscu gdzie jest wlot powietrza 

nakleiłem taśmę, wykorzystywaną w bu-

downictwie w celu łączenia płyt kartonowo 

gipsowych. Następnie zamalowałem całość 

czarną farbą bazową.

6. Po usunięciu taśmy uzyskałem efekt krat-

ki, wbudowanej we wloty powietrza. Jest 

to prosty i efektowny zabieg pozwalający 

osiągnąć ciekawszą i bardziej urozmaiconą 

grafikę.  Jak widać obie grafiki płynie się ze 

sobą przeplatają dając wrażenie spójności.

7. W dalszym etapie usunąłem resztki taśmy 

maskującej i zabrałem się za wykańczanie 

detali. W tym celu przydatne są różnego 

rodzaju szablony. Wszystkie detale powinny 

być dopracowane w miarę możliwości. Jest 

to dość trudne zadanie zważywszy na fakt, 

iż powierzchnia baku nie jest zbyt duża.

8.  Następny etap pracy zaczął się tak jak 

wcześniej od wycięcia konturów grafi-

ki. Tym razem jest to logo marki Harley 

Davidson. Aby nadać całej grafice nieco 

ciekawszego wyglądu zdecydowałem się 

na niestandardowe pokrycie powierzchni 

farbą. W tym celu podkradłem żonie tetro-

wą pieluszkę, która po odciśnięciu na po-

wierzchni baku pozostawia bardzo wyraźny 

wzór. Oczywiście wcześniej należy skrawek 

materiału zamoczyć w farbie i delikatnie 

odciskać go na białym spodzie. Powstanie 

w ten sposób efekt przypominający nieco 

wytartą i  wykruszoną farbę.

9.  Ten sam zabieg zrobiłem przy kolej-

nym logo Harley Davidson, z tą różnicą, 

że w tym przypadku odciskałem farbę z 

większa siłą. Przez to efekt jest  bardziej 

kontrastowy. Gdy oba samochody zostały 

już skończone a logotypy były na swoich 

miejscach należało jeszcze dodać nieco 

głębi. W tym celu krawędź grafiki stykająca 

się z zamaskowaną na razie powierzchnią 

zamalowałem, tworząc efekt cienia. W ten 

sposób całość cofnęła się wizualnie w głąb 

tworząc efekt 3D.

10.  Na tym etapie usuwam całą taśmę 

maskującą. Wyłania się w końcu niemalże 

końcowy wygląd zbiornika. Ponieważ do tej 

pory cała grafika wykonana została w tona-

cji szarości należałoby dodać nieco koloru. 

Wprowadzenie koloru w takim typie grafiki 

gwarantuje ożywienie jej, jednocześnie za-

chowując jej klasyczny charakter. Używając 

taśmy 3M o szerokości 1,54mm oraz taśmy 

3mm wykleiłem kontur, który następnie 

zamaluję na czerwono. W tym celu używam 

pistoletu Iwata LPH-80.  Kolor czerwony 

stworzyłem sam we własnej mieszalni 

lakierów. Jest to miks żółtej perły z candy 

concentrates.  Taka kombinacja kolorów 

daje bardzo głęboki kolor, który wspaniale 

prezentuje się w dziennym świetle. 

11.  Gdy czerwony pas i cała grafika są skoń-

czone przychodzi czas lakierowania. Całość 

pokryłem lakierem Express Premium firmy 

Standox.  W tym celu posłużyłem się pisto-

letem Iwata WB-300. Znakomity sprzęt ze 

względu na wymiary i doskonałej jakości dy-

szę. Przy malowaniu niedużych powierzchni 

takich jak elementy motocykli nadaje się 

idealnie. Lakierowanie na tym etapie ma na 

celu zabezpieczenie grafiki oraz wyrównanie 

nierówności powstałych w wyniku nanosze-

nia farby.

12. Gdy lakier wyschnie zabieram się do 

jego matowania. W tym celu posługuję się 

szlifierką wibracyjno rotacyjną firmy RUPES. 

Używam podkładki szlifierskiej oraz papierów 

ściernych firmy 3M o gradacji 800. Płynnie i 

delikatnie matuję warstwę lakieru wyrównu-

jąc wcześniej powstałe nierówności farby. Po 

zakończeniu pracy z papierem 800 całość 

matuję ponownie używając TRIZAK 1000 fir-

my 3M. Dzięki temu systemowi powierzchnia 

jest  idealnie przygotowana do dalszej pracy.

13.  Jednym z ostatnich etapów jest namalo-

wanie obwódki wokół czerwonego elementu 

graficznego. Uważam, że tego typu obrys 

jest bardzo ważnym elementem estetycz-

nym świadczącym o dbałości o szczegóły. 

Używam w tym celu mieszanki grubego 

srebra z grafitem.

14. Jak widzicie w efekcie finalnym obrys 

jest czystym graficznym elementem, wy-

suwającym się na pierwszy plan tworząc 

tym samym efekt przestrzenności. Grafika z 

samochodami pozostaje w głębi a czerwono-

srebrny pas wychodzi na pierwszy plan.

Piotr Parczewski
www.aerograf.com.pl, www.kursaerografu.pl

pasja i profesjonalizm
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Kolory StarDust pozwalają na 

odtworzenie nawet najorygi-

nalniejszych powłok z efektami 

wizualnymi. Zmieniają one kolor 

w zależności od kąta obserwacji 

pozwalając uzyskać zaskakują-

ce efekty optyczne. StarDust 

to także oferta skierowana do 

artystów aerografów, którzy 

w swej codziennej pracy chcą 

uzyskać niepowtarzalne i ory-

ginalne kolory.

Komponenty wykorzystują pig-

menty nowej generacji, które 

zbudowane są z dwutlenku 

krzemu pokrytego tlenkami 

metali. Takie powlekane płat-

ki pigmentu przenikają się 

wzajemnie i odbijają światło. 

Precyzyjne określona grubość 

płatka (SiO2) i odpowiednia 

grubość powłoki tlenków wy-

soko refrakcyjnych metali po-

zwala uzyskać niezliczoną liczbę 

otrzymanych kolorów. 

StarDust standardowo wyko-

rzystywany jest w gotowych 

formulacjach programu recep-

turowego Kar-Bon.

Więcej informacji o produkcie 

na www.multichem.pl

System polerski BRAYT

StarDust ma coś z gwiazd

System mieszalniczy Kar-Bon marki Profix wzbogacił się o gamę nowy kolorantów nazwanych StarDust.
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Replika niemieckiego samochodu pancernego 
Sd.Kfz. 222 powstała w efekcie niepisanego 
zakładu między członkami polickiego Stowa-
rzyszenia Historycznego 549. Dziś to jeden z 
najciekawszych i najbardziej rozchwytywanych 
pojazdów militarnych w Polsce.

- Koledzy powtarzali, że jedynie snuję 

plany i nie będę miał zapału by zbudować 

cokolwiek, czym moglibyśmy wyruszyć 

na rekonstrukcyjne pola bitew – zaczyna 

opowieść szczecinianin, Artur Spychaj. Po 

drobiazgowej analizie konstrukcji na pod-

stawie planów, zdjęć oraz… papierowego 

modelu, skonstruował w pełni sprawną me-

chanicznie replikę niemieckiego samochodu 

pancernego z czasów II wojny światowej 

– Sonderkraftfahrzeug 222. Pomysł, który 

mniej więcej dwa i pół roku temu narodził 

się jako zakład między członkami Stowarzy-

szenia Historycznego 549 z siedzibą w Poli-

cach okazał się przysłowiowym strzałem w 

dziesiątkę.

Jak zaznacza nasz rozmówca pojazd od 

początku zaplanowany został po to, by móc 

w pełni brać udział w widowiskach histo-

rycznych oraz produkcjach filmowych. – To 

nie renowacja, a budowa repliki, która w 

pierwszej kolejności ma zaskakiwać mobil-

nością i w pełni odwzorowywać zachowanie 

w terenie oryginalnego samochodu sprzed 

70 lat – mówi szczecinianin. Jak zaczęła się 

budowa? – Przez dłuższy czas gromadzi-

łem materiały archiwalne dokumentujące 

zarówno konstrukcję, jak i wykorzystanie 

bojowe Sd.Kfz. 222. Przy samym planowa-

niu części składowych z pomocą przyszedł 

model wozu w skali 1:25, który na rynek 

trafił za sprawą firmy GPM – opowiada 

Artur Spychaj. Ponieważ zasadniczą część 

wozu tworzyły proste, połączone spawami 

arkusze pancerne całość, stanowiącego 

największy element pojazdu, nadwozia bez 

problemu można było rozwinąć na płasz-

czyźnie. – Po przeskalowaniu miałem go-

towe plany bryły. Podwozie, na podstawie 

posiadanych przeze mnie wymiarów ory-

ginału postanowiłem stworzyć od podstaw 

– informuje nasz rozmówca. Bazą dla niego 

stała się przedłużona rama samochodu 

terenowego Nissan Pathfinder, z którego 

również wykorzystano silnik o pojemności 

3000 ccm i mocy 160 KM. – Co prawda ory-

ginalny silnik SdKfz 222 był prawie o połowę 

słabszy, jednak taki wybór gwarantował, że 

pojazd, będzie doskonale sprawował się 

w terenie – opowiada konstruktor. Z kolei 

odpowiednio przerobione, dwudziestoca-

lowe koła zaczerpnięte zostały od czeskiej 

ciężarówki Avia. 

„Śrubowagen”, czyli Sd.Kfz. 222 ze Szczecina
dr Łukasz Gładysiak

Podwozie szczecińskiej repliki Sd.Kfz. 222 zbu-
dowano w oparciu o podzespoły samochodu 
terenowego Nissan Pathfinder. Koła pochodzą z 
ciężarówki marki Avia (Foto: Artur Spychaj).

Replika Sd.Kfz. 222 w czasie konstruowania 
pancernego nadwozia. Do jego wykonania uży-
to blach grubości 4 – 5 mm. Takie rozwiązanie 
pozwoliło nie przekroczyć 3,5 t masy całkowitej 
wozu co istotnie wpływa na możliwości jego 
transportowania (Foto: Artur Spychaj).

Budując replikę samochodu pancernego Sd.Kfz. 
222 jej twórca, Artur Spychaj ze Szczecina, od 
początku dbał o najdrobniejsze detale, które w 
jak największym stopniu upodobnić miały po-
jazd do pierwowzoru (Foto: Artur Spychaj).
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Na uwagę zasługuje fakt, że mimo, iż jest 

to replika, Artur Spychaj postanowił wyko-

rzystać kilka istotnych, mających drugo-wo-

jenną proweniencję elementów. – Głównym 

jest oryginalne, wyremontowane także 

przeze mnie działko 2 cm KwK 30 zainsta-

lowane w wieży, które stanowiło główne 

uzbrojenie samochodu. Aktualnie pracuję 

nad tym, by można było wykorzystać je 

wraz z bezpiecznymi efektami pirotech-

nicznymi imitującymi strzały – informuje 

szczecinianin. Poza tym, podobnie jak miało 

to miejsce w latach 1939-1945 samochód 

wzbogacił różnego rodzaju ładunek ze-

wnętrzny, przede wszystkim oryginalne 

kanistry Wehrmachtu czy przewożone na 

pancerzu elementy wyposażenia bojowego 

trzyosobowej załogi.

Budowa rozpoczęła się latem 2014 r. w gara-

żu Artura Spychaja. Po zmontowaniu większej 

części repliki trafiła ona do warsztatu Muzeum 

Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie nieda-

leko Polic, gdzie zajęto się jej wykańczaniem. 

Nie zabrakło też pewnych, niespodziewanych 

zdarzeń związanych z pojazdem. – Jednym z 

najbardziej czasochłonnych zadań, jakie poja-

wiły się w trakcie budowy samochodu było 

wycięcie w górnej płycie nadwozia otworu 

pod mechanizm obrotu wieży. Zaplanowali-

śmy na te działania jeden z tygodni u schyłku 

ubiegłego roku. W poniedziałek rozmawiałem 

z fachowcem, który zapowiedział, że w środę 

pojawi się w muzeum z wycinarką plazmową; 

niestety kolejnego dnia człowiek ten… zmarł 

– wspomina twórca repliki. – Skończyło się na 

tym, że otwór powstał przy pomocy wyrzy-

narki – mówi.

Ostatnim z etapów budowy wozu było 

malowanie. Wybór padł na wzór stosowany 

w armii niemieckiej w latach 1943-1945; 

jego bazę stanowił kolor piaskowoszary 

RAL 7027. Uzupełniono ją nieregularnymi 

pasami barwy zielonej, w takim kamuflażu 

Sd.Kfz. 222 pojawiały się zarówno na froncie 

zachodnim, wschodnim, jak i na przykład we 

Włoszech. Ciekawostką jest, że konstruk-

tor ma w planach nawiązać do prawdziwej 

historii jednego z pojazdów tego rodzaju, 

którego nazwa własna związana jest z jego 

rodzinnym miastem. – Na jednej z fotografii 

archiwalnych przedstawiających pojazd 

tego rodzaju podczas działań w basenie 

Morza Śródziemnego trafiłem na egzem-

plarz, na którego pancerzu namalowana 

została nazwa własna Stettin, czyli Szczecin. 

Mogło to oznaczać, że załoga albo jej do-

wódca pochodzili właśnie stąd. Szukam na 

ten temat wszelkich informacji – zaznacza 

Artur Spychaj.

Oficjalny debiut szczecińskiej repliki, którą 

ze względu na pseudonim konstruktora ko-

ledzy ze Stowarzyszenia Historycznego 549 

nazwali „Śrubowagenem” miał miejsce pod-

czas zorganizowanego w drugiej połowie 

lutego 2015 r. widowiska historycznego pod 

tytułem: „Kierunek: Choszczno 70”, które 

stanowiło element obchodów 70. rocznicy 

zakończenia walk o to miasto podczas II 

wojny światowej. Stworzony z dbałością o 

najmniejsze detale pojazd wzbudził duże 

zainteresowanie w środowisku zajmującym 

się odtwórstwem historycznym (popularną 

rekonstrukcją) w Polsce. W kwietniu ponow-

nie pojawił się na „polu bitwy”, tym razem 

w Rosówku pod Kołbaskowem, a stamtąd, 

praktycznie nie wracając do miejsca co-

dziennego stacjonowania ruszył na Dolny 

Śląsk by wziąć udział w Rajdzie Arado, naj-

większym, mobilnym wydarzeniu o charak-

terze historyczno-edukacyjnym w Polsce. 

W kolejnych tygodniach przyszedł też czas 

na prezentację repliki w czasie obchodów 

Europejskiej Nocy Muzeów w Muzeum Re-

gionalnym w Człuchowie i inscenizacji p.t.: 

„Orły nad Arnhem” w Gryfinie. 

Jak informuje nasz rozmówca cały czas 

trwa ulepszanie repliki. – Oprócz kwestii 

typowo mechanicznych mam zamiar zare-

jestrować ją tak, by mogła zostać dopusz-

czona do ruchu. Wówczas wyeliminowany 

zostanie problem z transportem ważącej 

ponad 3 tys. kg maszyny, będzie mogła 

przemieszczać się samodzielnie – mówi Ar-

tur Spychaj. W tajemnicy zdradza, że budo-

wa samochodu pancernego natchnęła go 

do dalszych działań związanych z tworze-

niem tego typu pojazdów historycznych. 

W planach pojawił się między innymi ciężki, 

ośmiokołowy transporter opancerzony, 

uzbrojony w krótkolufowe działo kalibru 75 

mm Sd.Kfz. 233.

Leichted Panzerspaehwagen Sonderkra-

ftfahrzeug 222, bo taką właśnie nazwę 

nosił pierwowzór prezentowanej repliki 

skonstruowany został w oparciu o pod-

wozie ciężkiego samochodu terenowego 

Horch 1a. Do służby w armii niemieckiej 

trafił w roku 1939 i był jednym z nielicz-

nych pojazdów, który w praktycznie nie-

zmienionej formie wykorzystywany był w 

jednostkach Wehrmachtu do ostatnich dni 

II wojny światowej. Jego produkcja dobiegła 

końca w 1944 r. zamykając się w liczbie ok. 

1,8 tys. egzemplarzy. Pojazdy tego typu 

przydzielane były głównie do dywizjonów 

rozpoznawczych.

Pojazd skonstruowany został w taki sposób, 
że bez problemu można zainstalować na nim 
ładunki pirotechniczne imitujące wybuchy lub 
pożar. Przekonać się można było o tym między 
innymi podczas widowiska historycznego w Je-
leniej Górze, zorganizowanego w ramach Rajdu 
Arado 2015 (Foto: Artur Kubieniec/Rajd Arado).

Szczeciński Sd.Kfz. 222 w czasie przejazdu uli-
cami Kamiennej Góry, Rajd Arado 2015 (Foto: 
Artur Kubieniec).

Samochody pancerne Sd.Kfz. 222 weszły na 
służbę w armii niemieckiej w 1939 r. Na fotogra-
fii: oryginalny pojazd w czasie działań w Afryce 
Północnej (Zbiory prywatne).

Sd.Kfz. 222 zniszczony gdzieś na froncie za-
chodnim, lato 1944 r. Ciekawostkę stanowi fakt, 
że samochody pancernego tego typu użytko-
wane były przez Wehrmacht przez całą II wojnę 
światową (Zbiory prywatne).

pasja i profesjonalizm
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Na sierpniowe XI Spotkanie Integracyjno -

Turystyczne Pojazdów Zabytkowych stawiło 

się blisko 50 właścicieli maszyn z duszą. Przy-

jechali ze swoimi wypieszczonymi, wystyli-

zowanymi, lśniącymi syrenami, warszawami, 

mercedesami, fordami, fiatami, citroenami.

Zlot trwał dwa dni – sobotę i niedzielę. 

Pierwszego dnia organizatorzy imprezy, czyli 

członkowie kołobrzeskiego Stowarzszenia 

Miłośników Dawnej Motoryzacji, zabrali swo-

ich gości najpierw do letniskowego Ustronia 

Morskiego, a potem do Dygowa. Tu wszyscy 

prezentowali się, ku nieustającemu zachwy-

towi mieszkańców i letników. -Zobacz, to taki 

samochód, który nie tylko pięknie wygląda, 

ale i na pewno się nie psuje - młody mężczy-

zna tłumaczył swojemu na oko pięcioletnie-

mu synkowi.- A jeżeli nawet się zepsuje, to ła-

two można go naprawić. Nie jak te dzisiejsze 

samochody, naszpikowane elektroniką. Taki 

samochód tatuś bardzo chciałby mieć - wes-

tchnął wskazując na obleganego przez cie-

kawskich, błękitnego pontiaca z 1959 roku.  

Jego właściciele, państwo Ewa i Mariusz Sza-

dzik ze Słupska żartują, że chcąc zdobyć wiel-

kie grono przyjaciół, zamiast zakładać konto 

na facebooku, lepiej sprawić sobie klasyka. 

– Gdy tuż po kupieniu tego auta, kilkanaście 

lat temu, jechaliśmy nim z Katowic do domu, 

do Słupska, na całej trasie spotykaliśmy się z 

bardzo sympatycznymi reakcjami – wspomi-

na pani Ewa. – Od pozdrowień od kierowców, 

gdy byliśmy w drodze, po niezwykłe spotka-

nia w miejscach postojów. A wtedy jeszcze 

nasz pontiac wyglądał znacznie gorzej, bo 

kupiliśmy mocno skorodowane auto, wyma-

gające renowacji na zewnątrz i we wnętrzu. 

Teraz bywa jeszcze zabawniej. Nie zliczę już 

sytuacji, w których podchodził do nas gdzieś, 

na parkingu, właściciel luksusowego auta, 

który zachwycony naszym, proponował za-

mianę kluczyków. 

To nie jedyny klasyk tej pary. Przed laty pan 

Mariusz obiecywał sobie, że jeśli tylko będzie 

go na to stać, sprawi sobie jakiś pojazd z 

duszą.- No i przyszedł taki moment, gdy 

pojawiła się okazja na zakup Zundappa K500 

z 1939 roku – opowiada pani Ewa. – Oczywi-

ście nadal teoretycznie nie było nas na niego 

stać, ale pożyczyliśmy pieniądze i staliśmy 

się właścicielkami motocykla. Kupiliśmy go 

w worku. Dosłownie w worku –  podkreśla z 

uśmiechem. – No ale cóż to był za widok, gdy 

stanął na kołach… 

Postawił go na nich sam pan Mariusz. Mał-

żonkowie od lat zajmują się gastronomią, ale 

pan Mariusz to również świetny tokarz. Każ-

dą wolną chwilę spędza nad swoimi zabytka-

mi na czterech lub dwóch kółkach. Pani Ewa 

od początku dzieli pasję męża. Śmieje się: 

– Tak, tak, już słyszałam od jego kolegów, że 

ma żonę – skarb. Bo ja wiem? Może i tak, bo 

jeśli mam do wyboru zakup jakiejś trudnej do 

Zakochani w klasykach

Gdy dni coraz krótsze, a zimowe chłody za pasem, dobrze powspominać. Zaledwie 2,5 miesiąca temu w Koło-
brzegu świętowali zakochani w cudach motoryzacji sprzed wielu lat. 
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zdobycia części, albo nowych firan do domu, 

zawsze wybiorę tę część. Firanki poczekają, a 

nie ma większej frajdy niż przejażdżka takim 

wskrzeszonym motocyklem, czy autem. 

 Wśród pojazdów, które zdobyły ich serce 

jest też m.in. Mercedes kabriolet z 1953r., 

już gotów na nowy lakier. – Marzy mi się, że 

to nim przyjedziemy na kolejny zlot do Koło-

brzegu – mówi pani Ewa. Na renowację czeka 

też cadillac. - Nasze pojazdy stały się nam tak 

bliskie, że zaczęły wkradać się nam do domu 

– żartuje pani Ewa. – Samochód raczej nie 

zmieściłby się do salonu, ale kolejny Zundapp 

K800 idealnie wpasował się w miejsce koło 

telewizora. 

Wśród tych, którzy po raz kolejny przyjechali 

nad Bałtyk, by tu spotkać tak samo jak oni 

zakręconych na punkcie starej motoryzacji, 

był Andrzej Dulcet, znany, bydgoski przedsię-

biorca, który na co dzień, gdy szybko trzeba 

załatwiać biznesowe sprawy, jeździ nowym 

mercedesem. Ale gdy tylko może sobie po-

zwolić na chwilę relaksu, siada za kierownicą 

jednego ze swoich aut z duszą. W tym roku 

do Kołobrzegu przyjechał swoim czerwo-

nym, lśniącym Morrisem Oxfordem z 1967 

roku. To jedyne takie auto w Polsce – mówił 

nam z dumą. - Odkupiłem go od syna szofera 

Piotra Jaroszewicza, premiera z czasów PRL 

-u. Auto było w dobrym stanie. Pierwotnie 

był szary, ale poprzedni właściciel uznał, że 

będzie się lepiej prezentował w kolorze czer-

wonym. Ma oryginalną, skórzaną tapicerkę, 

silnik, wyposażenie. Jeździ się nim świetnie, 

prędkością do 90km na godzinę.

Pali ok. 6 litrów oleju na 100 km. Płynie, a nie 

jedzie, bo nie ma resorów, tylko  teleskopy. 

Na nierównej drodze nie można się nim za 

bardzo rozpędzać bo odlecę – puszcza do 

nas oko. - Uwielbiam go. Zresztą tak jak 

wiele innych moich pamiątek motoryzacyjnej 

przeszłości. Naprawdę ma duszę. Dostarcza 

mi masę radości.

„A może morze…”- to hasło, które przy-
świeca corocznym, letnim spotkaniom 
organizowanym w Kołobrzegu przez 
Stowarzyszenie Miłośników Dawnej 
Motoryzacji. Stowarzyszenie powstało 
11 lat temu. Za nami także 11 zlotów. 
Nie byłoby ich, gdyby kiedyś, wielbicieli 
motoryzacji, zakochanych w starych au-
tach z duszą, nie zmobilizował Bogdan 
Stachowiak, właściciel Warszawy M-20 
z 1957 roku. Jest jej drugim właścicie-
lem. Pierwszy był nieżyjący już górnik, 
który kupił swoje auto na talon. 
Jak to się stało, że powstało stowa-
rzyszenie? 
- Jako pierwszy w Kołobrzegu, a może i 
w naszym regionie, wyrobiłem do mojej 
Warszawy żółte, „zabytkowe” tablice 
rejestracyjne. Zacząłem jeździć na zloty. 
Pojechałem np. do Berlina z Klubem 
Miłośników Syren i Warszaw. Spodobały 
mi się takie spotkania, dzielenie się  pa-
sją, wymiana doświadczeń. Zacząłem 
myśleć, a może by tak u nas stworzyć 
grupę ludzi. Pogadałem z paroma ludź-
mi, no i zebraliśmy 15-tkę potrzebną do 
założenia stowarzyszenia. To był listo-
pada 2004 roku. 
A teraz? Ile osób jest w stowarzysze-
niu? Jak wiekowe auto trzeba mieć 
żeby do Państwa dołączyć? 
- Jest nas 62 i wcale nie stawiamy chęt-
nym do dołączenia do nas, warunku 
posiadania zabytkowego auta. My je-
steśmy miłośnikami dawnej motoryzacji, 
a niekoniecznie ich posiadaczami. Jeśli 
ktoś pasjonuje się historią motoryzacji 
– proszę bardzo, zapraszamy. Może 
się z kimś dogada i zabierze czyimś 
pojazdem.  W stowarzyszeniu są koło-
brzeżanie, ale też mieszkańcy bliższej i 
dalszej okolicy, z Koszalina, Białogardu, 
Szczecinka, Trzebiatowa itd. 
A najstarszy pojazd w stowarzysze-
niu? 
- To Ford T z 1921 r., własność naszego 
kolegi ze Szczecinka. Są wśród nas 
osoby, które mają po kilka czy nawet 
kilkanaście samochodów. Ja sam mam 
cztery: Warszawę, Skodę Octavię z 
1959r. i dwa Polonezy: diesla Caro i kla-
sycznego „Borewicza” z 1985r. Postawi-
łem na samochody z czasów PRL-u. 
Na Państwa zloty zjeżdżają właścicie-
le zabytkowych aut nie tylko z Polski, 
ale i coraz częściej z zagranicy. Czy 
często zdarza się, że pojawi a się ktoś 
takim samochodem, który zapiera 
Panu dech w piersi? Zdarzają się 
zaskoczenia? 
- Oj tak. Niech pomyślę… Mieliśmy 
np. dwa piękne Fordy Parklane, była 
Dekawka, wiele aut. Pamiętam Auto 
Union  kolegi spod Słubic, pamiętam 
piękną straż pożarną również na bazie 

Auto Uniona. Takich niespodzianek było 
bardzo wiele. 
Da się zrobić biznes na zabytkowych 
autach? 
- Nie. Niektórzy myśleli, że się da, że np. 
będzie się je wynajmować na wesela. W 
rzeczywistości,  jeżeli  trafi taka propo-
zycja, ze dwa razy do roku, to dużo. Nie 
ma więc raczej szans na zarabianie na 
tych autach. Odwrotnie, zwykle trzeba 
włożyć w te samochody naprawdę dużo 
pieniędzy. To skarbonki bez dna. 
Na zlotach często pojawiają się po-
jazdy, które właściciele przywożą na 
lawetach. Pokazują te swoje cacka i 
pakują je z powrotem na lawetę…
- Wiem, ale ja wychodzę z założenia, że 
zabytkowy samochód, który posiadam 
powinien normalnie jeździć. To nie jest 
eksponat wystawowy, a pojazd, który 
powinien się dawać normalnie eksplo-
atować. Moja Warszawa ma swoje lata, 
a dojechała do Berlina, Paryża, Rygi, 
Budapesztu, Wiednia, Bratysławy. Była 
też np. w Szwecji.  Ja po prostu siadam 
w samochód i jadę. Nie mam zamiaru 
„nosić go na plecach”. To nie zabawecz-
ka, to samochód użytkowy. Myślę, że tak 
powinno być.  Wyruszamy na wyprawy, 
pokonujemy tysiące kilometrów. To do-
piero jest prawdziwa  frajda. 
Wszyscy Państwo podkreślacie, że 
urok dawnych aut polega również na 
tym, że jeśli już w nich coś zaszwan-
kuje, łatwo dają się naprawiać. 
- To prawda. Mówiąc najkrócej, wyru-
szając w trasę musimy ze sobą zabrać: 
kawałek drutu, kombinerki i młotek. 
I kobietę w elastycznych rajstopach, 
których użyczy, gdyby pękł pasek 
klinowy…
- O właśnie! A czego potrzebuje właści-
ciel nowego samochodu, jeśli coś przy-
darzy się w drodze? Telefonu komórko-
wego i lawety. Jeżeli nam coś nawali, to 
może i człowiek się trochę  pobrudzi , ale 
naprawa jest łatwa. 
O co właściwie chodzi z tymi zabytko-
wymi autami? Co dostarcza najwięk-
szej frajdy? Na czym polega ta dusza 
starego samochodu? 
- Byłem kiedyś na zlocie w Austrii, koło 
Wiednia. Na plac wystawowy przyszedł 
mężczyzna. Polak. Poprosił, czy może 
posiedzieć trochę w naszym samocho-
dzie i sobie powąchać. Bo jak mówił, 
samochody z przeszłością pachnie 
tak, jak powinny pachnieć samochody. 
Te nowe czuć nie wiadomo czym.  Dla 
jednego będzie to więc zapach budzący 
dobre skojarzenia, dla innego dźwięk 
silnika. Każdy z nas ma za co kochać te 
samochody. 

Bardzo dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Iwona Kalinowska

Zapach, dźwięk silnika, przygoda
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Tadeusz Wach z Kołobrzegu ma 82 lata. Jego maluch to rocznik 1977. 
Gdy w lutym pan Tadeusz przyjechał jak co roku do stacji kontroli 
pojazdów należącej do firmy Auto-West – Szpitun, diagnosta rozłożył 
ręce: - Pana auto jest w tak fatalnym  stanie, że nie ma szans na 
pomyślne przejście badań. 

Starszy mężczyzna długo się nie zastanawiał. Zostawił auto, pro-

sząc o możliwie najoszczędniejszą naprawę. Ot, tyle, żeby w dowo-

dzie rejestracyjnym mogła się pojawić pieczątka. – Prawdę mówiąc 

już myślałem o tym, żeby go oddać na złom – przyznał. - Ale żona 

choruje, muszę ją regularnie wozić do szpitala. Samochód jest po-

trzebny. Wierzę, że coś poradzicie. 

Umówili się, że zapyta o auto za trzy dni. Pytał, raz, pytał drugi. 

Swojego malucha odzyskał po … 9 miesiącach. – No faktycznie, 

dziecko mogłoby się urodzić – śmieje się w rozmowie z nami. Z 

miesiąca na miesiąc utwierdzał się w przekonaniu, że (co zresztą 

było zgodne z prawdą) brakuje części, więc cierpliwie czekał. – My 

się z żoną przyzwyczailiśmy do tego samochodu. Serce, czyli silnik, 

miał jeszcze dobre. Przez te wszystkie lata nawet zimą odpalał bez 

problemu. No ale się w końcu zestarzał. Ale czy to co stare musi być 

złe…? – zawiesza głos. - Mój akordeon też jest stary. Zbieram stare 

zegary, stare mechanizmy. To i samochód miałem stary. Tylko, że 

ostatnio już faktycznie okropnie wyglądał – przyznaje. 

Przez te 9 miesięcy z trudem, wraz z żoną, uczyli się jakoś radzić 

sobie bez auta. W końcu zadzwonił telefon z warsztatu: - Przyje-

dziemy po pana, samochód gotowy. 

Zajechali na miejsce i pan Tadeusz zaczął wypatrywać swojego 

staruszka: - Pokazali mi  niby mojego malucha, ale wyglądał jak 

nowy! – opowiada. 

– Nic pan nie płaci. Prezent od firmy – usłyszał, gdy ze zdumienia 

przecierał oczy.  – Dla stałego klienta. 

- No przyznam, że zrobiło to na mnie wrażenie – uśmiecha się pan 

Tadeusz. – Fajni z nich ludzie. Porządni. W życiu nie byłoby mnie 

stać na taki remont. 

Auto – West – Szpitun prowadzi także zakład mechaniki pojazdowej. 

Tadeusz Wach to faktycznie wierny klient firmy od wielu lat. – Pan 

Tadeusz przyjeżdżał najpierw do ojca – mówi Andrzej Szpitun, syn 

założyciela firmy. – Wszyscy dobrze go tu znamy. To emerytowany 

mechanik samochodowy. Widać, że mu się nie przelewa. Czasem 

Powrót do przeszłości – z panem Tadeuszem 
i jego 38 – letnią maszyną

pasja i profesjonalizm
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grywa nad morzem na akordeonie. Tak sobie dorabia. Żona choru-

je. Na pewno nie ma lekko. Gdy wtedy zostawił nam tego swojego 

malucha, początkowo myśleliśmy że da się go jakoś połatać. Za-

szpachlować. Ale okazało się, że nie ma jak. 

Mechanicy zostali z przeżartym rdzą, 38 – letni maluchem. Z 

rozrusznikiem na linkę, starymi felgami „cytrynkami”. Polski Fiat 

126p, duma polskiej motoryzacji lat 70-tych, najwyraźniej kończył 

swój żywot. - Nie miał hamulców – wylicza Andrzej Szpitun. -  Nie 

miał progów, nadkoli. W kilku miejscach w karoserii zionęły dziury, 

przez które można było włożyć rękę. Dramat. Jakby tego było 

mało, auto było zielone. To dlatego, że cały rok stał pod drzewem. 

Wilgoć zrobiła swoje. Ten samochód wyglądał tak, jakby się już 

ostatecznie poddał.

Trzeba było wymieniić boki. Ale nie obyło się  też bez spawania.  

Remont  byłby znacznie krótszy gdyby nie przeprawa najpierw z 

blacharzem., potem z lakiernikiem. No i nieustanie pojawiały się ko-

lejne „niespodzianki”: - Na przykład uchwyt tylnej belki – mówi An-

drzej Szpitun.  - Nie wiadomo jakim cudem się trzymał – słyszymy. 

– Koła stały krzywo. Sprężyna była pęknięta, ktoś ją spiął metalowy-
mi opaskami. Nie dziwota, że samochód nie przeszedł przeglądu. 

O ratunek wołało też wnętrze autka. - Szukaliśmy kogoś, kto wy-

czyści siedzenia. W nasz projekt weszła firma sprzątamy.com, bo 

podobało się im to co robimy dla pana Tadeusza – mówi Andrzej 

Szpitun. Zabrali się za renowację. Okazało się, że czarne fotele pier-

wotnie były… zielone. W niektórych miejscach niestety  tak poprze-

cierane, ze spece od czyszczenia rozkładali  ręce. 

- Skoro już zabraliśmy się za robotę, postanowiliśmy, że doprowa-

dzimy ten samochód do pełnej sprawności – słyszymy dalej. - A tu 

np. szyba nie działa, bo coś było urwane. Zdobycie nowych części 

też było karkołomnym wyczynem. Czasem pocztą przychodziły 

niby właściwe, ale okazywało się, że pasowałyby do późniejszych 

modeli. I znów staliśmy w miejscu. 

Rozebrali silnik, wymienili wszystkie uszczelki, amortyzator, świece, 

sprężyny, wsteczny czujnik, cały system audio. Zamontowali podsu-

fitkę, której nie było. Najwięcej czasu nad autkiem spędził Andrzej 

Szpitun. 

Niełatwo było znaleźć lakier, bo szukali jak najbardziej zbliżonego do 

fabrycznego. – Najłatwiej byłoby przemalować go na nowy kolor 

– mówi Andrzej Szpitun. - Ale co by było gdyby pan Tadeusz wi-

dząc np. na czerwony kolor powiedział, że mu się nie podoba?  

9 – miesięczny czas kolejnych narodzin fiacika, Andrzej Szpitun 

kwituje tak: – Gdyby nie problemy u blacharza i lakiernika, zała-

twilibyśmy wszystko w miesiąc – słyszymy. – Irytowaliśmy się, ale 

trzeba było czekać. 

W swój projekt próbowali zaangażować każdą branżę, która mogła-

by się przyczynić do odmłodzenia autka pana Tadeusza. Ale o spon-

sorów nie było łatwo. Nie odmówiła ekipa sprzątamy.com i Bartosz 

Grygier, który transportował malucha tam gdzie akurat było trzeba. 

Lakier udało się kupić z dużym rabatem. 

Gdy pytamy o to ile kosztowałby taki „głęboki lifting” 38-letniego 

fiacika Andrzej Szpitun zastanawia się chwilę: - Jakieś 4 tysiące zło-

tych – mówi w końcu. Śmieje się, że to był jego renowacyjny pierw-

szy raz. – Ojciec ma w takich pracach doświadczenie, ja dotąd nie 

miałem. Sądziłem, że to będzie czysta przyjemność, ale bywało, że 

czasem nerwy puszczały – przyznaje.

Podczas odbioru auta pan Tadeusz fachowo obejrzał swojego ma-

lucha. Upewnił się czy w baku jest paliwo, bo pamiętał, że powinny 

być w nim ze trzy litry. – Zdziwił się, bo nalaliśmy mu do pełna 

– śmieje się Andrzej Szpitun.  

Państwo Wachowie mają już za sobą pierwsze przejażdżki. Na razie 

po mieście. – O! Kiedyś to się jeździło! – właściciel malucha oznaj-

mia z dumą. – Całą Polskę zjeździliśmy, Niemcy. Sprzed lat został 

mi  jeszcze bagażnik montowany na dachu. Rzadko go używałem, 

bo tylko pod domem obsiadały go wrony. Wyglądało jakbym woził 

wrony na gapę! – zanosi się śmiechem. -  Ale tak w ogóle to świetnie 

się  spisywał. Nie psuł się, a jeżeli już coś nawaliło, sam potrafiłem 

naprawić. No i parkować mogłem wszędzie. Dobre auto! Ja zawsze 

uważałem, że nasze samochody były najlepsze. Trzeba je ratować. 

pasja i profesjonalizm
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Jak pokazują badania, ten często niedo-

ceniany obszar komunikacji (niedoceniany 

przede wszystkim dlatego, że często 

nie zdajemy sobie sprawy  z możliwości, 

potencjału i znaczenia komunikacji nie-

werbalnej) stanowi od 60 do 90% istoty 

komunikacji – w praktyce oznaczać może 

to, że niejednokrotnie dla ostatecznego 

odbioru naszego przekazu ważniejsze 

będą elementy komunikacji niewerbal-

nej niż to co w istocie mówimy. Warto 

zatem zadbać o to, aby przekaz płynący 

z naszej postawy, gestów, ruchów ciała 

czy mimiki wzbudzał u naszych rozmów-

ców (np. klientów) pozytywne reakcje, 

zainteresowanie czy wręcz w niektórych 

przypadkach entuzjazm dla tego co 

próbujemy przekazać. Język ciała to ta 

część komunikacji, która w neutralnej 

sytuacji jest kontrolowana przez pod-

świadomość – dlatego też kiedy mówimy 

coś z czym np. nie zgadzamy się w pełni, 

to elementy komunikacji niewerbalnej 

mogą zdradzić nasze nieszczere intencje. 

Część z naszych rozmówców zidentyfi-

kuje tę nieszczerość również na pozio-

mie podświadomym a osoby świadome 

i spostrzegawcze po prostu zauważą 

rozbieżność miedzy tym co mówimy a 

tym co przekazują nasze gesty, postawa 

czy mimika. Dobrą informacją jest to, 

że język ciała można ćwiczyć – tak aby 

przekazywanie tego co mamy do przeka-

zania było spójne na poziomie werbalnym 

i niewerbalnym. Poniżej przekazujemy 

kilka wskazówek odnośnie tego na co 

warto zwrócić uwagę aby posługiwać się 

narzędziami komunikacji niewerbalnej w 

sposób świadomy.

PO PIERWSZE – PIERWSZE WRAŻENIE

Warto pamiętać, że tym co już na począt-

ku może w znaczący sposób wpłynąć na 

przebieg danego spotkania czy rozmowy 

(czy to z klientem czy z dostawcą) jest 

samo pierwsze wrażenie. Często decy-

dujące o tym czy zostaniemy uznani za 

Od 60 do 90% istoty komunikacji 
to mowa ciała

Wypromuj własną firmę

moja firma

O różnych aspektach kontaktu z klientem pisaliśmy na łamach magazynu Lakiernik 
wielokrotnie. W tym wydaniu przygotowaliśmy dla naszych Czytelników artykuł doty-
czący niezwykle istotnego elementu komunikacji z klientem podczas kontaktu bezpo-
średniego – mowa tu o komunikacji niewerbalnej czyli innymi słowy o mowie ciała.
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osoby wiarygodne czy nie (na poziomie 

podświadomym) są pierwsze minuty a 

nawet sekundy danego spotkania. W 

kontekście obsługi klienta tym co na 

starcie może zadecydować o naszej dal-

szej relacji może być właściwe powitanie 

klienta – właściwe czyli takie dzięki które-

mu klient będzie się czuł mile widziany w 

naszych progach. W tej sytuacji uśmiech, 

przyjazny gest powitania i proste „dzień 

dobry” lub zdanie „w czym mogę pomóc” 

wypowiedziane w przyjazny sposób mogą 

okazać się kluczowe – wszystko po to aby 

dać klientowi odczuć (rzecz w zasadzie 

oczywistą), że to my jesteśmy dla klienta 

a nie odwrotnie, to my jesteśmy po to 

żeby klientowi pomóc i jesteśmy do tej 

pomocy przygotowani. W sferze wer-

balnej, warto pamiętać aby nawet jeśli 

klient zapyta np. o to jaki mamy dzień 

nie skierować komunikacji na negatywne 

tory (np. nie zacząć opowiadać o tym jaki 

mamy ciężki dzień, jak trudno nam się 

współpracuje z niektórymi osobami, jak 

bardzo jesteśmy zajęci). Dobre pierwsze 

wrażenie to już „połowa sukcesu”. Oto 

kilka elementów, na które warto zwrócić 

uwagę nie tylko w kontekście pierwszego 

wrażenia jeśli idzie o komunikację niewer-

balną.

POSTAWA

Jednym z pierwszych kluczowych ele-

mentów, który ludzie zauważają na 

poziomie podświadomym jest to jak pre-

zentuje się nasza sylwetka.  Wyprosto-

wane ciało, wciągnięty brzuch, wypięta 

pierś, wyprostowane ale nie usztywnione 

ramiona i podniesiona głowa – brzmi jak 

opis sylwetki sportowca? Jeśli przyj-

miemy taką postawę z pewnością sami 

poczujemy się pewniej (w miarę upływu 

czasu powinna się ona stać dla nas natu-

ralna) a to zagwarantuje, iż przekazywane 

przez nas informacje będą bardziej wia-

rygodne dla rozmówcy niż gdybyśmy 

podczas rozmowy np. zaczęli się garbić 

lub stali czy też siedzieli w sposób który 

można by określić jako niedbały. Ręce 

warto trzymać tak aby ich nie krzyżować 

– to pokazuje postawę otwartą i również 

utwierdza naszego rozmówcę w tym, że 

jesteśmy zainteresowani tym co ma nam 

do przekazania. Nie oznacza to równo-

cześnie, że mamy podczas całej rozmowy 

np. trzymać ręce wzdłuż ciała – warto 

je bowiem wykorzystać do tego aby za 

pomocą gestykulacji zaakcentować naj-

istotniejsze elementy naszej wypowiedzi 

- to poprawia wiarygodność w oczach 

słuchacza. Ponadto, istnieją dowody, że 

gestykulując rękoma w czasie wypowiedzi 

usprawniamy też nasze procesy myślowe. 

Warto też pamiętać aby w pewien sposób 

dostosować naszą postawę do postawy 

rozmówcy – odpowiadanie zmiana posta-

wy do zmian postawy naszego rozmówcy 

to jeden z najlepszych sposobów aby 

okazać swoje zainteresowanie na pozio-

mie podświadomym. 

UŚCISK DŁONI

Innym istotnym elementem, który może-

my wykorzystać już na początku każdej 

rozmowy biznesowej jest uścisk dłoni. Na 

co zwrócić uwagę? Po pierwsze to my 

wyciągamy rękę do klienta ponieważ to 

my witamy klienta. Warto pamiętać aby 

chwycić rękę rozmówcy zdecydowanie 

(nie agresywnie ale z pewnością – bez 

wahania)  i przytrzymać ją nie dłużej niż 

na „trzy wstrząśnięcia” ręką, a podczas 

uścisku dłoni stale utrzymywać kontakt 

wzrokowy. To powinno zapewnić pozy-

tywny start naszej komunikacji. Mocny, 

zdecydowany uścisk dłoni jest prawdopo-

dobnie jednym z najważniejszych ruchów 

języka ciała - to on bowiem może nadać 

ton całej rozmowie. Uścisk dłoni na za-

kończenie spotkania jest niemniej ważny 

od tego rozpoczynającego dane spotka-

nie – warto pamiętać o tym aby rozmowę 

bezpośrednią zakończyć również zde-

cydowanym i mocnym uściskiem dłoni 

przy zachowaniu kontaktu wzrokowego 

– pokazujemy w ten sposób nie tylko, że 

kończymy spotkanie ale również że jeste-

śmy zainteresowani kolejnym.

KONTAKT WZROKOWY

Rzecz w tym by nie tylko nawiązać kon-

takt wzrokowy ale utrzymać go na wła-

ściwym poziomie podczas całego proce-

su komunikacji z daną osobą – i wcale nie 

chodzi o to aby „świdrować rozmówcę 

wzrokiem” – intensywny ale nie nachalny 

kontakt wzrokowy powinien wyrobić w 

kliencie przekonanie, że naprawdę nam 

zależy na rozmówcy i jesteśmy zaintere-

sowanie tym aby obsłużyć go w należyty 

sposób. Dobry kontakt wzrokowy odgry-

wa niezwykle istotną rolę w przekazywa-

niu zainteresowania rozmówcą i w tzw. 

„aktywnym słuchaniu”. Należy jednak 

pamiętać o tym aby od czasu do czasu 

spuścić wzrok (aby nie wpatrywać się w 

rozmówcę gdyż może to być odebrane 

jako przejaw agresji – na poziomie pod-

świadomym). Należy też zapanować nad 

odruchem mrugania – zbyt częste i szyb-

kie mruganie może wyrobić w rozmówcy 

przekonanie o naszej nieszczerości lub o 

tym, że rozmowa stwarza dla nas jakiś 

rodzaj dyskomfortu – a to będzie miało 

negatywne konotacje.

Podczas spotkania czy rozmowy w trak-

cie której omawiamy jakieś konkretne 

ustalenia warto robić notatki. Pokaże 

to naszemu rozmówcy, że jesteśmy na-

prawdę zaangażowani a jego sprawy są 

dla nas naprawdę istotne. Należy jednak 

pamiętać aby również podczas notowania 

regularnie nawiązywać kontakt wzrokowy 

– tak aby nasz rozmówca wciąż miał po-

czucie tego ze „jesteśmy z nim” cały czas.

UŚMIECH

Wyraz twarzy może pokazywać (niezależ-

nie od tego co mówimy) zainteresowanie 

lub jego brak, emocje, empatię, niepokój 

– potrafi też tworzyć optymistyczny i 

pozytywny klimat do rozmowy. Tym co 

bezsprzecznie pomaga w stworzeniu 

pozytywnych relacji jest uśmiech – przy 

czym warto pamiętać aby i tego środka 

wyrazu nie nadużywać. A jeśli jeszcze 

wykorzystamy podczas rozmowy np. od-

powiednie ruchy głową (skinięcie w mo-

mencie kiedy się zgadzamy, przechylenie 

głowy i „nadstawienie ucha” aby pokazać 

że słuchamy z zainteresowaniem) to nasz 

rozmówca nabierze przekonania, że on 

oraz to co ma nam do przekazania są dla 

nas naprawdę istotne.

Podsumowując warto dodać, że najważ-

niejszą wskazówką dla nas samych będzie 

język ciała naszego rozmówcy – istotne 

jest bowiem nie tylko to co my chcemy 

przekazać naszemu partnerowi w danej 

sytuacji ale przede wszystkim to jak 

chcemy dzięki komunikacji niewerbalnej  

na komunikaty wysyłane przez rozmów-

cę odpowiedzieć w procesie interakcji. 

Dzięki mowie ciała jesteśmy też w stanie 

wzmocnić nasz przekaz werbalny – np. 

poprzez wiadome wykorzystanie gestów 

różnego rodzaju.     

Małgorzata Łukaszewicz
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Nowelizacja Kodeksu Pracy 
– nowe okresy wypowiedzeń dla umów o pracę 

zawieranych na czas określony
21 sierpnia ogło-

szony został 

Dziennik Ustaw 

(poz. 1220) w 

którym opublikowana 

została Ustawa z dnia 

25 czerwca 2015 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks 

pracy oraz niektórych 

innych ustaw. Zobaczmy 

jak i w jakim zakresie zmiany wprowadzo-

ne tą nowelizacją wpłyną na obowiązki 

pracodawców.

Podstawowa kwestią, którą postanowio-

no uregulować wyżej wspomnianą no-

welizacją były sprawy dotyczące umów o 

pracę zawieranych na czas określony. Po-

trzebę zmiany dotychczasowych regulacji 

uzasadniano przede wszystkim faktem, iż 

umowy o prace na czas określony wyko-

rzystywane były niezgodnie z intencjami 

ustawodawcy, który wprowadził do prawa 

polskiego możliwość zawierania takich 

umów.

ZMIANY W UMOWACH 
NA CZAS OKREŚLONY

Nowelizacja o której mowa w niniejszym 

artykule zacznie obowiązywać po 6 mie-

siącach od daty jej ogłoszenia a więc od 

22 lutego 2016 ale warto już teraz zapo-

znać się ze zmianami jakie wprowadza. 

Nowe brzmienie uzyskał między innymi 

art.. 25 oraz art. 251 Ustawy Kodeks 

Pracy. Zgodnie z nowymi regulacjami, od 

22 lutego 2016 umowę o pracę na okres 

próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, za-

wierać będzie można w celu sprawdzenia 

kwalifikacji pracownika i możliwości jego 

zatrudnienia w celu wykonywania okre-

ślonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie 

umowy o pracę na okres próbny z tym 

samym pracownikiem będzie możliwe 

tylko:

 jeżeli pracownik ma być zatrudniony 

w celu wykonywania innego rodzaju 

pracy; 

 po upływie co najmniej 3 lat od dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia poprzed-

niej umowy o pracę, jeżeli pracownik 

ma być zatrudniony w celu wykonywa-

nia tego samego rodzaju pracy; w tym 

przypadku dopuszczalne jest jedno-

krotne ponowne zawarcie umowy na 

okres próbny. 

Zgodnie z nowym art. 251 Kodeksu Pracy 

okres zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę na czas określony, a także łączny 

okres zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę na czas określony zawieranych 

WŁASNA FIRMA OD A DO Z
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między tymi samymi stronami stosunku 

pracy, nie może przekraczać 33 miesię-

cy, a łączna liczba tych umów nie może 

przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrud-

nienia na podstawie umowy o pracę na 

czas określony będzie dłuższy, lub jeżeli 

liczba zawartych umów będzie większa, 

przyjmować się będzie, że pracownik jest 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

na czas nieokreślony. 

Od powyższej zasady ustawodawca prze-

widział jednak wyjątki od powyższej zasa-

dy – nie będzie ona dotyczyła tych umów 

o prace które zostały zawarte na czas 

określony - jeżeli ich zawarcie w danym 

przypadku służyć będzie zaspokojeniu 

rzeczywistego okresowego zapotrzebo-

wania i będzie niezbędne w tym zakresie 

w świetle wszystkich okoliczności zawar-

cia umowy ale tylko w przypadku umów 

zawieranych w celu zastępstwa pracow-

nika w czasie jego usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy lub w celu wyko-

nywania pracy o charakterze dorywczym 

lub sezonowym. Podobnie będą się miały 

sprawy umów zawartych na czas określo-

ny zawartych w celu wykonywania pracy 

przez okres kadencji a także sytuacji, w 

przypadku pracodawca wskaże obiek-

tywne przyczyny leżące po jego stronie, 

które byłyby uzasadnieniem dla zawarcia 

kolejnej umowy na czas określony z da-

nym pracownikiem (przy przekroczeniu 

łącznie 33 miesięcy zatrudnienia na 

podstawie pojedynczych umów na czas 

określony) . W tym ostatnim przypad-

ku pracodawca zobowiązany będzie do 

powiadomienia właściwego okręgowego 

inspektora pracy o zawarciu kolejnej 

umowy o pracę na czas określony, uza-

sadnionej obiektywnymi przyczynami 

leżącymi po jego stronie, wraz z ich wska-

zaniem. Zgłoszenie takie może mieć for-

mę pisemną lub elektroniczną i powinno 

być przekazane do wyżej wspomnianego 

inspektora w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy.

WYPOWIEDZENIA 
– ZRÓWNANIE WARUNKÓW

Dotychczas Kodeks pracy umożliwiał (i do 

czasu wejścia w życie nowelizacji nadal 

będzie umożliwiał) rozwiązanie umowy o 

pracę na czas określony za wypowiedze-

niem tylko w sytuacji kiedy taka możli-

wość była wyraźnie wpisana do umowy 

ale tylko w sytuacji kiedy umowa na czas 

określony zawarta była na dłużej niż 6 mie-

sięcy. Co więcej okres wypowiedzenia w 

tej sytuacji wynosi jedynie 2 tygodnie. Je-

śli weźmiemy „pod lupę” przykład dwóch 

pracowników pracujących w jednej firmie 

ponad 6 miesięcy z których jeden zatrud-

niony jest na podstawie umowy na czas 

określony i a drugi na czas nieokreślony to 

pierwszemu z wymienionych przysługuje 

w tej chwili zaledwie 2 tygodniowy okres 

wypowiedzenia a drugiemu aż miesięczny 

okres wypowiedzenia.  Uznano iż takie 

przepisy nie zapewniają pracownikom 

równych praw.

Od 22 lutego 2016 roku, zgodnie z no-

wym art. 36 § 1 Kodeksu Pracy, zarówno 

umowa o pracę na czas określony, jak 

i umowa o pracę na czas nieokreślony, 

będą mogły być wypowiedziane przez 

pracodawcę i przez pracownika z zacho-

waniem okresu wypowiedzenia, którego 

długość (zarówno dla umów zawartych na 

czas nieokreślony jak i zawartych na czas 

określony) będzie uzależniona od stażu 

pracy danego pracownika w danym zakła-

dzie pracy. Nowe przepisy określają, że w 

przypadku zatrudnienia u danego praco-

dawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy 

- okres wypowiedzenia wynosił będzie 2 

tygodnie, w przypadku zatrudnienia u da-

nego pracodawcy przez okres co najmniej 

6 miesięcy - okres wypowiedzenia wynosił 

będzie 1 miesiąc a w przypadku zatrud-

nienia u danego pracodawcy przez okres 

co najmniej 3 lat – okres wypowiedzenia 

wynosił będzie 3 miesiące.

Kolejną istotną zmianą jest brzmienie §1 

art.361 zgodnie z którym od momentu 

wejścia w życie nowelizacji w sytuacji 

w której wypowiedzenie pracownikowi 

umowy o pracę zawartej na czas nieokre-

ślony lub umowy o pracę zawartej na czas 

określony następuje z powodu ogłoszenia 

upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z 

innych przyczyn niedotyczących pracow-

ników, pracodawca może w celu wcze-

śniejszego rozwiązania umowy o pracę, 

skrócić okres trzymiesięcznego wypowie-

dzenia – może to zrobić jednak jedynie do 

1 miesiąca. W takiej sytuacji pracowniko-

wi przysługiwać będzie odszkodowanie w 

wysokości wynagrodzenia za pozostałą 

część okresu wypowiedzenia.

W związku z wypowiedzeniem umowy o 

pracę pracodawca będzie mógł zwolnić 

pracownika z obowiązku świadczenia pra-

cy do upływu okresu wypowiedzenia. W 

okresie tego zwolnienia pracownik zacho-

wa prawo do wynagrodzenia (nowododa-

wany art. 362 Kodeksu pracy).

Na koniec dodajmy, że do umów o prace 

zawartych na czas wykonania określonej 

pracy które będą zawarte przed dniem 

wejścia w życie nowych regulacji i będą 

obowiązywały po dniu 22 lutego 2016 sto-

sować należy przepisy sprzed nowelizacji.  

Podobnie będzie miała się rzecz z umowa-

mi zawartymi na czas określony które będą 

trwały w dniu wejścia w życie nowelizacji 

ale zostały już wypowiedziane przed tym 

dniem – w tej sytuacji również stosować 

należy przepisy sprzed nowelizacji.

Małgorzata Łukaszewicz

moja firma
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DAM PRACĘ

Kontakt: Actio Hr
email: rekrutacja@actio-hr.pl
ACTIO HR Sp. z o.o. 
poszukuje Lakierników na 
produkcję do Słupska.  CV 
wysłać na mail’a Podając nr 
ref. LAK/08/15.
Więcej info: http:
//slupsk.lento.pl/
lakiernik,3334387.html

Kontakt: Bentley
email: carrozzeriautolegen-
d@gmail.com
Zaklad samochodowy 
praca legalna dla lakiernika 
samoch.i pomocnika. Duże 
wynagrodzenie około 2000eu-
ro+appartament.wymagane 
doświadczenie.

Kontakt: IPF
email: rekrutacja@ipf.jobs
tel.: 61 222 47 68
Agencja Pracy IPF sp. k. sp. 
z o. o. (cert. 5450) poszukuje 
dla swojego klienta we Francji 
wykwalifikowanych pracowni-
ków na stanowisko: Lakiernik 
samochodów zabytkowych. 
Miejsce pracy: Francja, depar-
tament 51
Zakres obowiązków:
- lakierowanie samochodów 
osobowych (Lamborghini, 
Porsche itd.) w kabinie
- przygotowanie, dobieranie i 
mieszanie odcieni/ barwy farby
- ewentualnie korekta lakieru 
po wyjściu z kabiny

Kontakt: Mazur Auto Serwis
email: mariusz.mazur.chojna-
@gmail.com
tel.: 508087134
zatrudnię lakiernika samo-
chodowego, praca od zaraz 
- umowa o pracę, wysokie 
wynagrodzenie, możliwość 
ustalenie stałej pensji lub od 
elementu.

Kontakt: piotr
email: bogswi@yahoo.co.uk
tel.: 884 810 056
Poszukuje restauratora 
do aut. Głownie chodzi o 
odrestaurowywanie aut typu 
stare Campery. Są to auta VW 
T3,Hamery,itp. Stare auta w 
których trzeba przede wszyst-
kim zrobić kompletny lakier, 
odmalowanie bejca, mebli, 
czasem coś pod spawać i inne 
prace związane z przywróce-
niem wszystkich starych nie 
działających urządzeń do pra-
cy. Czasem prace mechanicz-
ne związane z uruchomieniem 
lub odnowieniem silnika lub 
zawieszenia. Musi to być złota  
rączka i mieć chęci do pracy. 
Chciał bym aby to była osoba 
do 30 roku życia.

Kontakt: Autoglanz
email: ariel_24@op.pl
PRACA w Monachium przy 
przygotowywaniu elementów 
do lakierowania(szpachlowa-
nie, szlifowanie, oklejanie) 
dobre zarobki, wyjazd od 
zaraz.
Dla 4-5 osób!!

Kontakt: autoglanz
email: ariel_24@op.pl
tel.: 791746444

praca przy przygotowywaniu 
elementów do lakierowania 
w Monachium atrakcyjne 
zarobki opłacony hotel praca 
jest od zaraz wymagany 
komunikatywny jęz. niem.

Kontakt: CAR SERVICE
email: nogly@mobile.de
tel.: 0049(0)1717325507
Pilnie poszukiwany Mechanik 
samochodowy i Lakiernik. 
Praca w Niemczech okolice 
Düsseldorfu. Praca stała na 
satysfakcjonujących warun-
kach.

Kontakt: CAR SERVICE
email: nogly@mobile.de
tel.: 0049(0)1717325507
Renomowana Firma w Kre-
feldzie, zatrudni MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO, praca 
od zaraz, stała na satysfak-
cjonujących warunkach z 
zakwaterowanie. Prosimy o 
kontakt.

Kontakt: Adelina Fialkowski-
Versteeg
email: recruit@twenteperso-
neelsdiensten.nl
tel.: 0652333017
Dla naszego klienta poszu-
kujemy lakiernika!(Holandia) 
ważne: Własny transport i 
znajomość języka niemieckie-
go lub angielskiego!

Kontakt: Interimax
email: kinga.pulkowska@inte-
rimax.com
tel.: +48 607 901 319
blacharz/lakiernik pilnie 
poszukiwany -Francja legalne 
zatrudnienie, zakwaterowa-
nie opłacone przez firmę, 
znajomość j. francuskiego 
podstawowo.

Kontakt: Paweł
email: sfl@o2.pl
tel.: 501-729-924
Poszukuję Lakiernika sa-
mochodowego (z doświad-
czeniem, bez nałogów) do 
warsztatu blacharsko-lakierni-
czego w Warszawie (Wawer). 
Dobre zarobki, umowa.

Kontakt: Alucrom Sp. z o.o.
email: biuro@midroc.pl
Pilnie poszukiwany lakiernik 
samochodowy do Szwecji. 
Praca od 19.09.2015

Kontakt: Villarica sp. z o.o.
email: t.kolendo@gmail.com
tel.: 663443448
Poznań. Poszukuje lakier-
ników, praca w firmie z 
20-letnią tradycją. Wyłącznie 
lakiernictwo przemysłowe! 
Umowa o pracę, zarobki ade-
kwatne do umiejętności.

Kontakt: PRAN SP. Z O.O.
email: m.wieronska@pran.eu
tel.: 48778881602
Blacharz do Belgii na długo. 
Salon Renalut/Dacia z 
językiem angielskim. Proszę 
przesłać CV na adres: m.wie-
ronska@pran.eu

Kontakt: Marcin
email: rekrutacja@beststaf-
fltd.co.uk
tel.: 07703605130
Firma BestStaff Ltd zatrudni 
lakierników samochodowych i 

blacharzy do pracy na terenie 
UK (rozne lokalizacje, wyso-
kie zarobki)

Kontakt: Car-Service
email: m.cichon@gmx.de
tel.: 00491726516624
Zatrudnię Blacharza Lakier-
nika samochodowego z do-
świadczeniem bez nałogów, 
zakwaterowanie.

Kontakt: Car-Service
email: m.cichon@gmx.de
tel.: 00491726516624 
Poszukuje Blacharza-Lakier-
nika Niemcy Saarbrücken,bez 
nalogow,dogodne warunki.

Kontakt: Aston Martin
email: carrozzeriautolegen-
d@gmail.com
Firma za granica na terenie 
UE ofiaruje legalna prace 
dla mechanika samoch.+ 
lakiernik samoch.+pomocnik 
z doświad. atrakcyjne zarob-
ki+mieszkanie.

Kontakt: Tomek
email: almaaccident@gma-
il.com
tel.: 0044 161 343 1797
Zatrudnie Lakiernika/
Blacharza, Praca w Manche-
sterze Anglia, Alma Accident 
Repair Centre Ltd, Doswiad-
czenie, umiejetnosci.

Kontakt: Auto lakkering
email: pyton79@o2.pl
Zatrudnię pomocnika lakier-
nika. Praca na Wyspach 
Owczych. Zakwaterowanie 
i bilet lotniczy opłaca praco-
dawca. Zjazdy do Polski 3x w 
roku. Bez języka.
 
Kontakt: Actio Hr
email: rekrutacja@actio-hr.pl
tel.: 58 340 99 00
Szukamy Pomocników 
lakiernika-Słupsk! Atrakcyjne 
wynagrodzenie, praca w 
stabilnej firmie, umowa o 
pracę! CV proszę wysyłać na 
rekrutacja@actio-hr.pl

Kontakt: Gi Group
email: praca.wroclaw@gigro-
up.com
tel.: 723 190 200
Poszukujemy lakierni-
ków samochodowych/
autobusowych z doświad-
czeniem lub wykształceniem. 
Praca od zaraz, zarobki 
od 2795 brutto. Wrocław 
Swojczyce.

Kontakt: Kamil
email: kamil.sterniczuk@g-
mail.com
tel.: +44 7821 435 007
Angielska agencja pracy po-
szukuje do pracy w zakładach 
blacharsko-lakierniczych 
w Anglii: LAKIERNIKÓW i 
BLACHARZY.

Kontakt: Randstad
email: izabela.kolodziejczy-
k@randstad.pl
Randstad Polska jest 
wiodącą agencją doradztwa 
personalnego i pracy tym-
czasowej. Już od ponad 20 
lat kształtujemy rynek pracy 
w Polsce, wspierając firmy 
w zatrudnianiu najlepszych 
pracowników, a kandydatów 

w znalezieniu satysfakcjo-
nującej pracy.Dla naszego 
Klienta, firmy o ugruntowanej 
pozycji na rynku, poszukuję 
osób do pracy na stanowisko: 
Lakiernik proszkowy.

Kontakt: Randstad
email: izabela.kolodziejczy-
k@randstad.pl
Poszukiwany lakiernik prosz-
kowy. Min. doświadczenie 
6 miesięcy. Miejsce pracy 
Kraków.

Kontakt: Rosso corsa
email: carrozzeriautolegen-
d@gmail.com
Praca dla lakiernika 
samoch.pomocnika oraz 
mechanika samoch.z do-
świadczeniem duże zarobki+ 
mieszkanie za granica opła-
cone. Dziękujemy.

Kontakt: Marcin
email: marcin@beststaf-
fltd.co.uk
tel.: 07703605130
Firma BestStaff Ltd zatrudni 
lakierników samochodowych i 
blacharzy do pracy na terenie 
UK (rożne lokalizacje, wyso-
kie zarobki)

Kontakt: Autocar K&K- Rena-
ta Kuling
email: autocarkandk-biuro-
@wp.pl
tel.: 502-202-366
Zatrudnię od zaraz lakiernika 
i blacharza samochodowego. 
Praca w Gdyni- info pod nr tel 
502-202-366

Kontakt: PRAN
email: d.grabowska@pran.eu
tel.: 58 88 103 15
Szukasz pracy w Holandii? 
Oferta dla Ciebie przy wy-
mianie opon w prestiżowym 
warsztacie. Masz prawko, 
znasz język angielski? 
APLIKUJ.

Kontakt: warsztat
email: greglack@vip.onet.pl
tel.: 004915147249398
potrzebny blacharz-samo-
chodowy bez nałogów.. 
alkohol...praca w Niemczech 
zarobki do uzgodnienia, 
zainteresowanych proszę o 
kontakt telefoniczny...

Kontakt: Eurokontakt Projek 
Serwis Sp. z o. o. 
email: ogloszenia@euro-kon-
takt.eu
tel.: 713 384 263 
Poszukujemy lakierników do 
pracy za granicą na terenie 
Francji. Tylko dla doświad-
czonych lakierników, język 
nie wymagany. Mile widziane 
prawo jazdy B. 

Kontakt: Lakiernik
email: vintagecarlegend@g-
mail.com
Zatrudnimy z doświadcze-
niem lakierników samoch. 
Praca za granica dobre 
zarobki ,mieszkanie opłacone 
przez firmę bez nałogów. 
Dziękujemy.

Kontakt: Robert
email: autoplazaltd@gma-
il.com
tel.: +447840856605

Poszukuje doświadczo-
nego blacharza-lakiernika 
do warsztatu w Londynie. 
Szukam osoby mentalnie i 
fizycznie trzeźwe ! Możliwość 
czasowego zakwaterowania!

Kontakt: czercar
email: donia170909@o2.pl
tel.: 880973910
PRZYJME OD ZARAZ 
LAKIERNIKA SAMOCHO-
DOWEGO Z DOŚWIADCZE-
NIEM PRACA W OKOLI-
CACH NOWEGO TARGU 
(małopolskie) wysoka płaca.

Kontakt: crash repair
email: szczep4@wp.pl
tel.: 00353892458281
Lakiernik samochodowy po-
szukiwany do pracy w Irlandii, 
co.tipperary. Poszukiwana 
osoba sumienna i pracowita 
znająca się na swoim fachu. 

Kontakt: JACEK
email: jlusiak@hotmail.co.uk
tel.: 00447922521812 lub  
01384918607
Poszukuje lakiernika , 
blacharza lub pomocnicy do 
warsztatu w Birmingham. 
Znajomość angielskiego 
niekonieczna, możliwość 
zakwaterowania. 

Kontakt: Andrzej
email: andrzej@nightho-
use.dk
tel.: 606 389 661
Poszukuję dobrego blacharza 
samochodowego, który 
potrafi pociągnąć samochód 
po niewielkiej kolizji. Praca 
w Szwajcarii. Szwajcarskie 
zarobki. 

Kontakt: Praca Francja
email: dr.franz@wp.pl
tel.: dr.franz@wp.pl
Poszukujemy do pracy we 
Francji w dużym warsztacie 
lakierników i blacharzy samo-
chodowych. Potrzebujemy 
ludzi z doświadczeniem w 
branży.

SZUKAM PRACY

Kontakt: LUXURY CARS
email: viper79@O2.pl
tel.: +48729318318, 
+48729547642 
Lakiernik podejmie pracę 
na terenie UE Classic Cars 
SmartRepair Lakierowanie 
H2O samodzielny dokładny 
doświadczenie w zawodzie 
J.Angielski

Kontakt: tp-auto-kompleks
email: tpautokompleks@op.pl
tel.: 602219084  lub 
322584374
Praca od zaraz dla samo-
dzielnego lakiernika samo-
chodowego w Katowicach

Kontakt: praca
email: monte.weres@o2.pl
tel.: 690012989
szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy w Norwegi lub 
Szwajcarii w zawodzie pra-
cuje juz 14 lat, lakieruje bazą 
wodna szpachluje podkładuje.

Kontakt: Interimax
email: kinga.pulkowska@inte-
rimax.com

OGŁOSZENIA
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tel.: +48 607 901 319
Poszukujemy 2óch blacharzy/
lakierników z doświadcze-
niem do pracy we Francji. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, 
zapewniamy dojazd, badania 
i ubezpieczenie.

Kontakt: CAR SERVICE
email: nogly@mobile.de
tel.: 0049(0)1717325507
Firma w Krefeldzie poszukuje, 
wykształconego i doświad-
czonego lakiernika.160 
godz. miesięcznie, możliwe 
nadgodziny nie wymagany 
j.niemiecki  

Kontakt: Dariusz
email: daro392@interia.pl
tel.: 015217164121
Fahrzeuglackierer  Berlin 

Kontakt: Marcin
email: lakierdoktor@wp.pl
Witam, szukam pracy: przy-
gotowanie do lakierowania, 
również klasyki. Najlepiej 
- Austria, Niemcy, Szwajcaria.

Kontakt: sylwester
email: nkamieniarz@op.pl
tel.: +48 536251098
lakiernictwo od a do z, 
doświadczenie 12lat,podejmę 
pracę za granicą.

Kontakt: lakplast
email: lakplast@op.pl
tel.: 534 069 787
Firma produkcyjna poszukuję 
na stanowisko: lakiernik two-
rzyw sztucznych. Poszukuje-
my osoby z doświadczeniem. 
Miejsce pracy: Sosnowiec.

Kontakt: Marcin
email: marcindrywa27@ge-
mail.com
tel.: +48781066895
Szukam pracy za granicą 
jako lakiernik samochodo-
wy samodzielny z 8 letnim 
doświadczeniem i 3 lata 
praktyki. 

Kontakt: Piotr lakiernik
email: pepe577@interia.pl
tel.: 729522685
Szukam pracy jako lakiernik 
samochodowy pomaluje 
samochód będzie igła może 
być za granica.

Kontakt: Ireneusz
email: iron76-76@o2.pl
tel.: +48 695830525
Lakiernik samochodowy z 
20 letnim doświadczeniem 
poszukuje pracy Berlin lub 
okolice.

Kontakt: K.
email: skw-oli@wp.pl
tel.: 504158301
Witam, jestem lakiernikiem 
samochodowym z dwudzie-
stoletnim stażem. Jeśli szu-
kasz pracowitego i dobrego 
lakiernika - dzwoń. Interesują 
mnie okolice Oslo.

Kontakt: Koniu
email: czarny7666@wp.pl
tel.: 015211223553
Blacharz szuka pracy w każ-
dy dzień tygodnia od piątku 
do soboty.Najlepiej Köln i 
okolice

Kontakt: Car-Service
email: m.cichon@gmx.de
tel.: 00491726516624 
Poszukuje Blacharza-Lakier-
nika Niemcy Saarbrücken, 
bez nałogów, dogodne 
warunki.

Kontakt: Mariusz
email: mariza3029@interia.pl
tel.: +41764472440
Szwajcaria, praca dla 
doświadczonego blacharza 
samochodowego. Cv proszę 
przesyłać na maila. Kontakt 
telefoniczny po 20-stej.

Kontakt: Marcin.
email: marcin.drywa@o2.pl
tel.: +48781066895

Szukam pracy zagranica jako 
lakiernik samochodowy z 8 
letnim doświadczeniem i 3 
lata praktyki . umiejętności 
szpachlowanie szlifowanie i 
lakierowanie. 

Kontakt: darek
email: oyama24@wp.pl
Lakiernik auta zabytkowe 
podejmie prace 20lat w zawo-
dzie tel. 516587529

Kontakt: Szukam 
email: t.glowacki@wp.pl
tel.: 0048 663714183
Szukam pracy zagranica 
jako lakiernik samochodowy 
najlepiej koncerny BMW, 
Mercedes posiadam świa-
dectwo czeladnika lakiernika 
samochodowego Tomek.

Kontakt: Andre
email: andre681@outlook.com
tel.: 729663347
Blacharz Lakiernik z dośw. 
ramy, lutospawanie, cyna itd. 
lakier, woda ostatnio stan-
doblue2 szuka płatnej pracy. 
Ostanio Autohaus Amrein 
Lahnstein. 

Kontakt: tomek
email: tomi1746@wp.pl
tel.: 500180010
Szukam pracy za granica 
mam doświadczenie w 
malowaniu przemysłowym i 
lakierowaniu aut . obsługi-
wałem także laser bystronic 
gilotyne tokarkę. 

Kontakt: Piotr
email: p.tyrna@interia.pl
tel.: 015215352658
Poszukuję blacharza w okoli-
cach Koln (Niemcy). 

Kontakt: Irek
email: www.magik@onet.eu
tel.: +4915215380361
Blacharz samochodowy szu-
ka pracy proszę o poważne 
oferty pracy.

Kontakt: kamil
email: kamil.jendraszek@wp.pl
tel.: 0048 514 983 855
szukam pracy lakiernik samo-
chodowy, mam doświadcze-
nie ponad 10 letnie w tym 7 
lat autoryzowanym warsztacie 
w Niemczech szukam Norwe-
gia, Szwajcaria.

Kontakt: Andrzej
email: chali0409@gmail.com
tel.: +48 537 595 502
Blacharz-Lakiernik Ramy 
autorobot, car o liner, oldtimer 
oraz Lakier standox, spies 
h, DP, sikkens. Mipa. Szuka 
pracy tylko poważne oferty. 
Od zaraz.

Kontakt: Darek
email: darico@interia.eu
tel.: 503121523
Techik PDR z 10 lenim 
doświadczeniem podejmie 
pracę za granicą, Niemcy, 
Anglia, Norwegia.

Kontakt: Bartosz
email: bart_pike@wp.pl
tel.: +48 730 66 12 70
Lakiernik, wysokie umiejęt-
ności, długoletnie doświad-
czenie, dyplom mistrzowski, 
podejmie pracę na terenie PL 
oraz innych krajów EU, tylko 
konkret.

Kontakt: Lakiernicy proszkowi
email: t.glowacki@wp.pl
tel.: 0048 663714183
2 lakierników proszkowych 
szuka pracy w Niemczech lub 
Norwegi posiadamy 10 letnie 
doświadczenie i samochód 
czekamy na propozycje.

INNE

Kontakt: Mariusz Pięta
email: mariusz.pieta@auto-
imex.com.pl
tel.: 537507373
Poszukiwany dystrybutor 
lokalny! Autoimex Sp. z o.o. 

Sp.k. jako wyłączny importer 
w Polsce poszukuje dystrybu-
torów marki JTape - innowa-
cyjne taśmy maskujące.

Kontakt: AUTO KUPSKI
email: brrus@wp.pl
tel.: 792576269
E-30 CABRIO,E-31 BLA-
CHARKA, LAKIEROWANIE, 
„POD ZLECENIE KLIENTA”

Kontakt: Lakiernie Gloss
email: lakiernia@poczta.pl
tel.: 512820444
PRACUJEMY TAKŻE W 
WEEKENDY!
Lakiernie
Tel 512 820 444
Mail: lakiernia@poczta.pl
ul. Wóycickiego 15
01-938 Warszawa Bielany  

Kontakt: KOMANDOS
email: bolek.84@wp.pl
tel.: 605 050 386
oldtimer blacharstwo wszyst-
kie marki przyjmie pojazdy 
UE RP.

Kontakt: KRYSTYN
email: krystyna8310x@o2.pl
WITAM CZY MA KTOŚ 
JAKIES INFORMACJE NA 
TEMAT PRACY W NIEM-
CACH W OFFENBACH. 
SCHUMANNSTRASSE 148 
TO PONOC WARSZTAT 
LAKIERNICZY. PROSZE O 
INFORMACJE. 

Wydawca
Troton Sp. z o.o., 78-120 Ząbrowo 14A
tel. /094/351 23 94, 
tel/fax /094/ 351 26 22
e-mail:troton@troton.com.pl
www.troton.com.pl

Redakor naczelny
Krzysztof Gierszewski

Redakcja
Współpracują: Mirosław Rutkowski, Zbigniew 
Neumann, Bogusław Raatz, Iwona Kalinowska, 
Karolina Kmieć, Joanna Janiak, Agnieszka 
Wołejszo, Milena Lewandowska.

Korekta
Iwona Kalinowska

Marketing i Kolportaż
Troton Sp. z o.o.
78-120 Ząbrowo 14A
tel. /094/351 23 94
tel/fax /094/ 351 26 22
e-mail:k.gierszewski@troton.com.pl
www.lakiernik.com.pl

Skład
Sławek Elson 
www.media3D.eu

NIP 671-16-10-078
REGON 331052756
KRS: 0000187692 Sąd Rejonowy
w Koszalinie IX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 8215000,00 pln

Wszelkie nazwy handlowe i towarów występują-
ce w niniejszej publikacji, są znakami zastrzeżonymi 
firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone 
wyłącznie celem identykacji. Wszelkie prawa autorskie 
zastrzeżone. Przedruk zamieszczonych tekstów i 
udostępnianie materiałów publikowanych w mediach 
elektronicznych oraz cytowanie, streszczanie, doko-
nywanie wyciągów lub omawianie wyników testów, 
w każdym wypadku wymaga pisemnej zgody redakcji. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych 
artykułów. Materiałów nie zamówionych nie zwraca-
my. Za treść reklam, ogłoszeń, tekstów promocyjnych 
redakcja nie odpowiada.

LAKIERNIK  www.lakiernik.com.pl

Przedstawiciele:

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

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

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

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

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

Kraśnik: Krzysztof Smoliński
tel. kom. 0 668 811 122
k.smolinski@troton.com.pl

Biura Handlowe

Warszawa
ul. Piłsudskiego 205 A 
05-270 Marki
tel. 604 821 044
warszawa@troton.com.pl

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

Redakcja 
nie odpowiada 

za treść 
nadsyłanych 

ogłoszeń.



str. 78   www.lakiernik.com.pl str. 79   www.lakiernik.com.pl

Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 pobierane do badań. A6 jednostka promieniowania. A8 
rośnie gdzie jest mokro. A11 w termometrze. A13 dźwiękowa, przekra-
czana z hukiem. A16 lata koło nosa. A18 nierozciągliwa obręcz wykonana 
ze stali, na obrzeżu opony. B3 nazwa szpachlówki wypełniającej w linii 
Master. D5 część Zakopanego. G10 przyspiesza schnięcie lakieru. H2 
przeciwpowodziowy. H12 dawna nagroda. H14 korek samochodowy. H16 
stosowane po paście polerskiej. J4 tworzywo sztuczne wyglądem przypo-
minające szkło. K1 deska na burcie statku. K7 Real…- klub piłkarski. L18 
mądrość Polaka przed szkodą. O5 angielska miara długości. O12 miasto, 
rzeka, samochód. P16 grecka bogini księżyca, przeznaczenia.

Pionowo: A11 materiał bitumiczny, używany do krycia dachów. B1 
zakład przerobu ropy naftowej. C16 uprzywilejowany kolor w kartach. D11 
można go zabić w głowę. E1 wagonik używany w górnictwie do przewozu 
materiałów. F7 …-up, rodzaj samochodu. F13 na lakierze. H2 strumień 
światła. H9 nierdzewna. J2 skała osadowa. K7 Antoni, polityk prawicowy. 
L1 np. spoiler. M9 wypływa z wulkanu. N7 … lub HVLP- rodzaj pistoletu. 
N15 na śmieci. O9 cienki arkusz drewna. P1 producent pistoletów lakier-
niczych. P16 lodowa, na wodzie. R11 płaska butelka żołnierska.

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 po-
radników - „Lakiernictwo samo-
chodowe”, „Poradnik blacharza 
samochodowego”.

MICHAŁ BURA BIAŁYSTOK
KAMIL KRAWCZYK BRZEZINY
KINGA MACIEJEWSKA ROSNOWO

KAROL FLIS  SZCZEBRZESZYN 
JOANNA TOKARSKA   BONIEWO 
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Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.

Milena Lewandowska
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