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Instytut Badań nad Demokracją i Przed-

siębiorstwem Prywatnym oraz Krajowa 

Izba Gospodarcza tradycyjnie wyróżniły 

godne naśladowania, polskie przedsię-

biorstwa statuetkami Fair Play. Uroczy-

stość odbyła się już po raz 20. Wśród 

laureatów kolejny raz znalazł się produ-

cent materiałów lakierniczych z Ząbrowa 

pod Kołobrzegiem, firma Troton. 

Przypomnijmy, program skierowany jest 

do przedsiębiorstw, które w swojej dzia-

łalności przestrzegają zasad etyki, czyli 

są rzetelne wobec pracowników, potrafią 

usatysfakcjonować odbiorców, ułożyć 

sobie współpracę z kontrahentami i nie 

mają zaległości w regulowaniu zobowią-

zań, również wobec Skarbu Państwa. 

Ale to nie wszystko, laureatami nagrody 

Fair Play zostają przedsiębiorstwa, które 

stwarzają swoim pracownikom warunki 

sprzyjające zarówno efektywnej pracy, 

jak i rozwojowi zawodowemu, są wraż-

liwe na potrzeby środowiska lokalnego 

oraz aktywnie uczestniczą w przedsię-

wzięciach prospołecznych, a w prowa-

dzonej działalności uwzględniają dbałość 

o środowisko naturalne.

Troton ma już wiele statuetek i certyfi-

katów Fair Play.  Został już w przeszłości 

nagrodzony także tzw. zieloną statuetką 

Fair Play, przyznawaną firmom, które 

działają z poszanowaniem i troską o 

środowisko, a prezes firmy, Jan Wołejszo 

został wyróżniony tytułem Ambasadora 

Fair Play w biznesie. – Oczywiście, że to 

dla nas ważne – mówi komentując ko-

lejną nagrodę.  – Fair Play nie wiąże się 

z żadnymi wymiernymi korzyściami, ale 

daje nam satysfakcję, bo naszą pracę we-

ryfikują specjaliści. Dobrze jest wiedzieć, 

że jest się zaliczanym do grona firm, 

które opierają się na zdrowych zasadach 

i nawet w niełatwych czasach dobrze 

sobie radzą. 

Certyfikat  Fair Play 
dla Trotonu

Redakcja Lakiernika przeprasza Pana Artu-

ra Ofierskiego – autora artykułu pt.” Auto-

detailling, czyli profesjonalna kosmetyka” 

zamieszczonego w 53 numerze Lakiernika 

za pomyłkę w podpisie artykułu.  

S P R O S T O W A N I E
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DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

System Standoblue zapewnia warsztatom idealne dopasowanie 

koloru. Dbając o prawidłowy przebieg prac w warunkach o wy-

sokiej wilgotności, Standox zaleca stosowanie się do kilku rad. 

Zbyt mokra warstwa bazy może doprowadzić do powstania 

różnic kolorystycznych, na przykład: ciemniejszy odcień lub 

grubsze ziarno. Może pojawić się także efekt chmurzenia, ponie-

waż cząsteczki brązu i aluminium nie będą w stanie równomier-

nie się rozłożyć. Marcin Masikowski, doradca techniczny marki 

Standox, przedstawia kilka wskazówek dotyczących renowacji w 

warunkach o dużej wilgotności.

Porada 1: Zwróć uwagę na strukturę powierzchni 
Jednoetapową aplikację produktów Standoblue wykonuje się 

przy zastosowaniu warstwy aplikowanej równomiernie z odle-

głości od 20 do 25 centymetrów. Następnie, na jeszcze mokrą 

powłokę lakieru bazowego aplikujemy warstwę z efektem, przy 

czym zwiększamy odległość do 30, a nawet 35 centymetrów. 

Jeśli aplikacja przebiega właściwie, lakier Standoblue będzie 

miał drobną i równą strukturę. Jeśli baza będzie nałożona zbyt 

mokro, prawdopodobnie będzie to miało negatywny wpływ na 

efekt końcowy. Uzyskanie drobnej struktury gwarantuje otrzy-

manie gładkiej powierzchni, stanowiącej odpowiednie podłoże 

do aplikacji warstwy lakieru bezbarwnego.

Porada 2: Starannie przygotuj pistolet i ustaw ciśnienie natrysku 
Wybór odpowiedniego pistoletu oraz zalecanej wielkości dyszy 

ma bardzo istotne znaczenie. Podczas aplikacji bazy w warun-

kach o wysokiej wilgotności nie należy stosować większych 

dysz, ponieważ może to doprowadzić do aplikacji zbyt grubych 

warstw lakieru bazowego. Ciśnienie należy dostosować do po-

ziomu zalecanego w metryczkach technicznych. Jeśli ciśnienie 

natrysku jest zbyt niskie, warstwa lakieru może okazać się zbyt 

mokra. 

Standox zaleca stosowanie poprawnie działającego wskaźnika 

ciśnienia powietrza - manometru - w celu precyzyjnego usta-

wienia urządzenia. Wadliwe lub uszkodzone wskaźniki ciśnienia 

powietrza powinny zostać natychmiast wymienione.

Porada 3: Dostosuj produkt do panujących warunków
Regulatory lepkości Standoblue Viscosity Adjuster oraz Stando-

blue Viscosity Adjuster Slow, pozwolą dostosować bazę Stando-

blue do lokalnych warunków klimatycznych. Bieżącą wilgotność 

względną oraz temperaturę w kabinie lakierniczej należy mie-

rzyć wilgotnościomierzem. W zależności od wyników pomiaru 

dobieramy odpowiedni dodatek. Jeśli poziom wilgotności jest 

wysoki, nie należy stosować regulatora Standoblue Viscosity 

Adjuster Slow. Zbyt mokra warstwa może doprowadzić do po-

wstania niepożądanej grubości lakieru, szczególnie na brzegach 

elementu oraz w jego załamaniach. 

Porada 4: Gdy wilgotność przekracza 65%
Jeśli wilgotność względna w kabinie przekracza 65 procent, 

pierwszą warstwę należy nałożyć ostrożnie, a następnie przed 

aplikacją warstwy lakieru z efektem wydłużyć czas odparowania 

międzywarstwowego. Dla większego bezpieczeństwa oraz w 

celu poprawienia stabilności kolorystycznej, w takich warun-

kach można dodać 30 procent regulatora lepkości Standoblue 

Viscosity Adjuster do lakierów metalicznych oraz lakierów z 

efektem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji warsztaty lakiernicze 

powinny kontaktować się ze swoimi lokalnymi przedstawicielami 

marki Standox. 

Praktyczne wskazówki od marki Standox: 
aplikacja systemu Standoblue w warunkach o wysokiej wilgotności
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Koniec marca, to czas gdy w siedzibie fir-

my Troton w Ząbrowie pod Kołobrzegiem 

rozpocznie działalność nowy obiekt. Tym 

razem nie będzie to kolejna hala produk-

cyjna, ani dodatkowa powierzchnia ma-

gazynowa. Jeden z wiodących w branży 

producentów materiałów lakierniczych  

otwiera swoje centrum szkoleniowe. Pre-

zes firmy Jan Wołejszo mówi krótko: - Wy-

chodzimy naprzeciw potrzebom rynku. 

Jak tłumaczy dalej, kiedyś było prościej: 

- Wystarczyło mieć dobry wyrób – mówi. 

-  Każdy przecież wiedział jak użyć szpa-

chlówki, farby czy lakiery. Dziś ten rynek 

bardzo się zmienia. Mamy klientów z całe-

go świata, którzy nie chcą już kupować w 

ciemno. Ich technicy przyjeżdżają do nas 

i na miejscu sprawdzają konkretne pro-

dukty, ich zastosowanie i parametry.  Do-

skonale to rozumiemy i pochwalamy. Jest 

przecież tyle nowoczesnych produktów, 

są tak innowacyjne, że trzeba naszym 

klientom, prezentować nowe możliwości 

jakie stwarza stosowanie najnowszych 

rozwiązań. Ciągle wielu lakierników pra-

cuje zgodnie z zasadą: tak pracował 

mój mistrz, więc i ja tak będę pracował 

tak samo. Tacy klienci bardzo często z 

przyzwyczajenia kupują tylko te produk-

ty, które już dobrze znają. A przecież w 

naszej firmie, w naszym laboratorium, 

rocznie powstaje kilkanaście nowych pro-

duktów. Zrozumieliśmy, że musimy je sze-

rzej prezentować, pokazywać jak się nimi 

pracuje. Również dlatego, by klienci mogli 

wykorzystać w pełni ich potencjał. 

Centrum szkoleniowe powstaje tuż przy 

głównej siedzibie firmy, której strzegą 

charakterystyczne, naturalnej wielkości 

wilki (wilk znajduje się w logo Trotonu), 

wykonane przez rzeźbiarza Wiktora Szo-

stałę. Nowy obiekt już stoi. Ma ok. 750 

m kw. powierzchni. Trwają ostatnie prace 

wykończeniowe. Terminarz szybko się za-

pełnia.  Wnętrze tworzy przestronna sala 

wykładowa, rozbudowana część socjalna 

z kuchnią, miejscem, w którym będzie 

serwowany posiłek itd. Sercem centrum 

będzie jednak część „techniczna”, z  pro-

fesjonalną kabiną lakierniczą: - Byśmy mo-

gli dokonać pełnej prezentacji możliwości 

naszych produktów w warunkach panu-

jących w prawdziwej lakierni. Będzie tam 

można np. pomalować konkretny element, 

wysuszyć, na drugi dzień zmatowić, wypo-

lerować, obejrzeć efekt itd. Wszystko pod 

okiem naszych specjalistów, w kontakcie z 

chemikami, przygotowującymi w naszym 

laboratorium konkretne produkty. 

Mnogość produktów i różnorodność ich 

zastosowania to tylko jeden z powodów, 

dla których producent czuje się w obo-

wiązku dodatkowo zaopiekować swoim 

klientem. – Mamy wyroby przeznaczone 

dla motoryzacji, przemysłu, jachtingu i 

innych zastosowań – mówi Jan Wołejszo. 

– Naszych klientów dzielimy więc na gru-

py. Każdej z nich chcemy przekazać mak-

symalną porcję wiedzy, od podstaw – bo 

przecież np. podkładu zalecanego dla 

motoryzacji, nie powinno się używać, po-

wiedzmy do łódek i odwrotnie. Jeśli jakiś 

produkt dedykowany dla jachtingu jest 

wskazany do zabezpieczania powierzch-

ni przed działaniem wody, niekoniecznie 

musi się sprawdzać, jako środek chronią-

cy przed wilgocią np. dach, itd. 

Ale to nie wszystko. Troton sprzedaje 

produkty w pond 50 krajach świata. Ma 

klientów w całej Europie, krajach dawne-

go Związku Radzieckiego, w Afryce, w obu 

Amerykach, w Azji. – Tam trafiają pro-

dukty, które muszą się sprawdzać w zu-

pełnie innych warunkach klimatycznych 

– słyszymy od prezesa Trotonu. – Bardzo 

specyficznym rynkiem są np. Indie. Nie 

dość, że jest tam gorąco to i bardzo 

wilgotno. Produkt przeznaczony dla Eu-

ropejczyków, tam nie będzie się nadawał 

do pracy. Pamiętam wizytę w Dubaju. 

Tam nawet w  pomieszczeniu, w którym 

dopiero przygotowywano samochód do 

lakierowania,  panowała temperatura ok. 

50 stopni Celsjusza. Dla nas to warunki 

niewyobrażalne. Usłyszałem wtedy histo-

rię, która u moich pracowników do dziś 

wywołuje powszechną wesołość. Proszę 

sobie wyobrazić, że lakiernicy w Dubaju, 

chcąc pracować europejską szpachlówką, 

przed użyciem wkładali ją  do lodówki.

Zrozumieliśmy, jak bardzo nasze produkty 

muszą być dedykowane nie tylko dla kon-

kretnych potrzeb, ale i z uwzględnieniem 

warunków kraju, w którym będą stoso-

wane. My te warunki będziemy mogli od-

tworzyć w naszym centrum, „na poczeka-

niu” dostosowując do oczekiwań klienta 

parametry zamawianych wyrobów. 

Szkolenia – prezentacje w nowym cen-

trum będą się odbywać bezpłatnie. 

Ale niewykluczone, że z czasem Troton 

otworzy się np. na młodych adeptów la-

kiernictwa, którzy będą chcieli doskonalić 

się w swoim fachu. – Na razie o tym nie 

myślimy, ale jeśli znajdą się chętni, kto 

wie –  mówi Jan Wołejszo. – Będziemy 

przygotowani. 

Nowe centrum szkoleniowe 
firmy Troton z Ząbrowa

strefa lakiernika
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Po nałożeniu masy szpachlowej należy poczekać na jej utwardze-

nie. Okres potrzebny na uzyskanie odpowiedniej twardości masy 

szpachlowej uzależniony jest od rodzaju produktu, proporcji w 

których został przygotowany oraz warunków zewnętrznych panu-

jących w warsztacie.

III. SZLIFOWANIE ZGRUBNEJ WARSTWY SZPACHLÓWKI 

Po wstępnym zeszlifowaniu powierzchni najlepiej zastosować la-

kierniczy puder techniczny pozwalający na pełną kontrolę podczas 

szlifowania. Po jego nałożeniu uwidaczniają się nierówności i małe 

ubytki.

Z powodzeniem można tez zastosować lakier kontrolny.

Do szlifowania wstępnego należy dobrać papier ścierny o stosun-

kowo dużej gradacji. Zwykle od 40-120. (gruboziarnisty).

Proces szlifowania zgrubnego przy pomocy szlifierki oscylacyjno-

obrotowej z odsysaniem. Należy pamiętać o stosowaniu maski 

ochronnej.

Ponowne nałożenie 

pudru kontrolnego. 

Szlifowanie szpachlówki

strefa lakiernika
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Wybór gradacji papieru ściernego do obróbki ręcznej. Małe nierów-

ności są łatwiejsze do wyrównania za pomocą klocka szlifierskiego. 

Pozwala to uzyskać perfekcyjną, równą powierzchnię. 

Po zgrubnym szlifowaniu maszynowym, dla uzyskania perfek-

cyjnie prostej powierzchni, należy szlifować za pomocą klocka 

szlifierskiego. 

Usuwanie rys i przygotowanie powierzchni pod szpachlówkę soft 

celem wypełnienia i wyrównania powierzchni. 

Usuwanie pyłu i innych zanieczyszczeń z powierzchni przeznaczo-

nej do szpachlowania za pomocą sprężonego powietrza. 

Bardzo ważne jest aby na tym etapie prac przygotowawczych nie 

stosować żadnych płynów do mycia, ponieważ mogą się przechować 

na strukturze szpachlówki, co w konsekwencji najprawdopodobniej 

spowoduje wadę lakieru. c.d.n.         Bogusław Raatz / www.raatz.pl

strefa lakiernika
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Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca 

lakierów ciekłych i proszkowych, opublikował raport dotyczący 

popularności kolorów na globalnym rynku motoryzacyjnym (Global 

Automotive 2016 Color Popularity Report). Raport potwierdza do-

minującą pozycję bieli, chociaż nasycone pigmenty coraz częściej 

ożywiają kolory neutralne, co zapowiada powrót do szerszej palety 

barw.

„Widzimy, że konsumenci wyraźnie preferują kolory neutralne. 

Jest jednak pewien haczyk.” – wyjaśnia Nancy Lockhart, Color Mar-

keting Manager Axalta na region Ameryki Północnej. „Często do 

neutralnych kolorów dodawane są nieco żywsze pigmenty, w celu 

stworzenia przyciągających wzrok odcieni. W przyszłości spodzie-

wamy się, że pigmenty i efekty będą coraz częściej stosowane do 

pogłębiania kolorów neutralnych lub nadawania im dodatkowego 

uroku”.

Najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych regionów zawar-
te w raporcie dotyczącym popularności kolorów:

 Kolory na świecie: Wciąż dominuje biel – na każde 10 nowych 

samochodów aż 4 są białe.

 Afryka: Najczęściej wybierane są jasne kolory: wśród nowych 

samochodów łączny udział srebrnego i białego wynosi 63%.

 Azja: W Chinach ponad połowa nowych samochodów jest bia-

ła. Solidowy biały jest popularniejszy od perłowego o ponad 

39 punktów procentowych. Natomiast w Japonii biel perłowa 

(27%) ma przewagę nad bielą w kolorze uni (7%).

 Europa: Szary (17%) jest tu popularniejszy niż w jakimkolwiek 

innym regionie. Czarny traci na popularności i jest już 7 punk-

tów procentowych za dominującym białym.

 Ameryka Północna: Szary zyskuje 2% na popularności i zwięk-

sza swoją przewagę nad srebrnym.

 Rosja: Beżowy/brązowy ma 8% udziału w rynku, podobnie jak 

w Chinach. W żadnym innym regionie kolor ten nie cieszy się 

taką popularnością.

 Ameryka Południowa: Zielony ma 5% udziału, podobnie jak w 

Rosji – w żadnym innym regionie nie jest on tak popularny.

Axalta wykorzystuje informacje o popularności kolorów, by 

wspierać swoich klientów. Elke Dirks, Automotive OEM Color De-

signer Axalta na region EMEA wyjaśnia: „Nasze raporty dotyczące 

popularności kolorów pozwalają nam wspierać producentów sa-

mochodów podczas podejmowania decyzji o przyszłych trendach 

kolorystycznych. Znajomość obecnych trendów pozwala nam 

przewidywać preferencje klientów w nadchodzących latach”.

„Fakt, że konsumenci dostrzegają takie niuanse kolorystyczne, jak 

np. w Azji, gdzie lakier perłowy i solidowy nie są tak samo popu-

larne, potwierdza, że w różnych regionach preferencje są inne.” 

– dodaje Annie You, Axalta OEM Color Designer na rynek Chin. 

„Świadomość tych różnic przypomina nam, że musimy nieustannie 

analizować paletę kolorów żeby nadążać za nabywcami samocho-

dów i producentami, którzy polegają na naszym doświadczeniu w 

wyborze kolorów”.

Globalny raport popularności kolorów na rok 2016 dostępny jest 
na stronie: axaltacs.com/colorreport.

Axalta publikuje Globalny Raport Popularności 
Kolorów Samochodów na rok 2016

BIAŁY SZARY CZERWONY NIEBIESKI

AZJA EUROPA AMERYKA 
PÓŁNOCNA

EUROPA/
ROSJA

AZJA
AFRYKA
AMERYKA PŁD

EUROPA
AMERYKA PŁN
ROSJA

AMERYKA PŁN
EUROPA
AMERYKA PŁD/
ROSJA

EUROPA/ROSJA
AMERYKA PŁN
AFRYKA
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Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

wiodący globalny dostawca lakierów 

ciekłych i proszkowych, wprowadził do 

swojej oferty Alesta® Lync, innowa-

cyjny system powlekania proszkowego 

metodą „dry on dry” (sucho na sucho). 

Alesta Lync to ekonomiczna alternatywa 

dla standardowych energochłonnych 

dwuwarstwowych systemów, wymaga-

jących dwukrotnego suszenia w piecu. 

Nowy system charakteryzuje się również 

lepszymi właściwościami niż rozwiązania 

jednowarstwowe.

Dzięki unikatowemu połączeniu lakieru 

nawierzchniowego i podkładu, system 

Alesta Lync umożliwia zastosowanie 

dwóch warstw farby, ale tylko jednego 

cyklu suszenia. Tym sposobem skraca się 

czas aplikacji, zmniejszona zostaje emisja 

dwutlenku węgla i ogranicza się nakłady 

kapitałowe, zwiększając jednocześnie wy-

dajność pracy. Cały proces jest energoosz-

czędny i pozwala skutecznie zabezpieczyć 

krawędzie przed korozją. W tradycyjnych 

systemach jednowarstwowych aplikowa-

nych bezpośrednio na metal krawędzie 

są często niezabezpieczone. Jest to 

spowodowane napięciem powierzchnio-

wym farby w stanie polimeryzacji, które 

powoduje, że odsuwa się ona od ostrych 

krawędzi. Tradycyjne systemy dwuwar-

stwowe wymagają suszenia podkładu 

przed aplikacją farby nawierzchniowej.

„Alesta Lync to owoc ciężkiej pracy na-

ukowców Axalta z całego świata, którzy 

wsłuchali się w głosy klientów, a następnie 

blisko z nimi współpracowali nad innowa-

cyjną technologią poprawiającą funkcjo-

nowanie ich firm” – powiedział Michael 

Cash,President, Industrial Coatings, Axalta.  

„Jestem bardzo podekscytowany nowym 

systemem. Nie mogę doczekać się, żeby 

zobaczyć, jak nasi klienci kreatywnie wyko-

rzystują jego zalety”.

System Alesta Lync został opracowany 

głównie pod kątem branży maszyn rol-

niczych i  budowlanych, ale sprawdzi się 

także w ogólnych zastosowaniach prze-

mysłowych. Dzięki systemowi Alesta Lync, 

lakiernicy stosujący obecnie systemy apli-

kowane bezpośrednio na metal, uzyskają 

lepsze pokrycie krawędzi i skuteczniejszą 

ochronę antykorozyjną bez potrzeby do-

datkowego utwardzania podkładu w piecu. 

Więcej informacji o systemie Alesta Lync na 
stronie: axalta.pl/farbyproszkowe

Nowy system eliminuje energochłonny proces aplikacji dwóch warstw i dwukrotnego suszenia w piecu

Axalta Coating Systems wprowadza system Alesta Lync 
aplikowany metodą „dry on dry”.

Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 

wiodący globalny dostawca lakierów cie-

kłych i proszkowych, świętował sprzedaż 

40 tysięcy spektrofotometrów. Podczas 

ceremonii Mike Carr, Axalta President 

– North America oraz Michael Gogoel, 

BYK-Gardner USA President, odsłonili 

upamiętniający tę chwilę spektrofoto-

metr. BYK-Gardner to globalny lider w 

dziedzinie pomiaru koloru oraz badań 

nad właściwościami fizycznymi tworzyw 

sztucznych, lakierów oraz kosmetyków. 

Firma odpowiada za produkcję spektrofo-

tometrów dla firmy Axalta.

Jako lider w technologii dopasowania kolo-

ru, firma Axalta była pionierem w dziedzi-

nie rozwoju przenośnych kolorymetrów, 

a później spektrofotometrów. W 2011 r. 

firma Axalta jako pierwsza zaoferowała 

klientom urządzenie umożliwiające pomiar 

zarówno koloru, jak i ziarna lakieru.

W regionie Europy, Bliskiego Wschodu i 

Afryki (EMEA) spektrofotometry są ofero-

wane przez trzy globalne marki lakiernicze 

premium: Cromax®, Spies Hecker oraz 

Standox. Dla każdej z nich dostępne są 

dwie wersje: ChromaVision® i ChromaVi-

sion® Pro (Cromax®), Color Dialog i Color 

Dialog Delta-Scan (Spies Hecker) oraz 

Genius II i Genius iQ (Standox). Zaawanso-

wane technologicznie spektrofotometry 

są również dostępne dla warsztatów z 

całego świata w ramach bogatej oferty 

narzędzi kolorystycznych firmy Axalta. W 

Stanach Zjednoczonych i regionie Azji i Pa-

cyfiku urządzenia są dostępne pod nazwa-

mi Acquire oraz Acquire Plus EFX™.

„Spektrofotometry pomagają lakiernikom 

dobrać prawidłowy kolor już za pierw-

szym razem. Korzystanie z narzędzia 

przyspiesza proces renowacji i pozwala 

uniknąć kosztownych błędów. Za sprawą 

opatentowanej technologii urządzenie 

szybko określa kolor lakieru. Użytkowni-

cy urządzeń drugiej generacji otrzymują 

także informacje o efektach zastosowa-

nych w lakierze. Następnie na podstawie 

zdefiniowanych kryteriów oprogramowa-

nie kolorystyczne dobiera odpowiednią 

recepturę. Cały proces jest szybki, łatwy i 

nie wymaga dużego wysiłku ze strony pra-

cowników warsztatu” – wyjaśnia dr Martin 

Wulf, Colour Marketing Manager for Axalta 

Refinish Systems na region EMEA.

„Wprowadzenie na rynek 40 tysięcy spek-

trofotometrów dla firmy Axalta to praw-

dziwe osiągnięcie. Cieszymy się, że tak 

wiele warsztatów dostrzega zalety tego 

urządzenia. Klienci doceniają narzędzia, 

które wpływają pozytywnie na wydajność, 

szybkość oraz precyzję. Jesteśmy dumni, 

że oferujemy produkt spełniający te kry-

teria i liczymy na dalszy rozwój rynku.” 

– podsumowuje Mike Carr.

Axalta świętuje sprzedaż 40 tysięcy spektrofotometrów
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Profil na Facebook to bieżące informacje z 

życia marki, ciekawe galerie, a także miejsce 

komunikacji z użytkownikami produktów 

Sea-Line.

www.facebook.com/sealine.poland

Na stronie internetowej 

www.sea-line.eu 

znajdują się opisy produktów, karty tech-

niczne i karty charakterystyki. W zakładce 

dystrybutorzy, czytelna mapa i kontakt do 

najbliższego punktu sprzedaży. W lewym 

górnym rogu, wygodne przekierowanie 

na portal poradnikowy, aplikację kalkulator 

oraz profil Facebook.

Strona www.jachtowe.com.pl 
to portal poradnikowy. Kompleksowa wie-

dza obejmuje tematykę  przygotowania 

powierzchni, laminowania, szpachlowania, 

malowania, polerowania oraz czyszczenia 

łodzi. W galerii znajdują się recenzje remon-

tów przeprowadzonych przy użyciu pro-

duktów marki Sea-Line. Bezpłatna aplikacja 

kalkulator Sea-Line pomoże obliczyć ilość 

zapotrzebowania na farby.

Sea-Line® - High Quality Yachting Paints and Fillers
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Oferta marki Cromax® została uzupełniona o kolejny pigment 

– AM22 Pure Blue, który charakteryzuje się wysoką chromatyczno-

ścią i przejrzystością. Pigment, podobnie jak pozostałe produkty 

dostępne w małych puszkach o pojemności 100 ml, jest przezna-

czony do renowacji kolorów specjalnych z rynku OEM. AM22 Pure 
Blue to przezroczysty pigment o zielono-niebieskim zabarwieniu, 

który oglądany z boku wydaje się być bardziej zielony, a patrząc na 

wprost zyskuje czerwony odcień. Produkt jest idealny do renowa-

cji lakieru Sapphire Blue samochodu Lexus 8X1 RC, który wymaga 

zastosowania nasyconego, niebieskiego pigmentu do zabarwienia 

lakieru bezbarwnego. 

„Jesteśmy w stałym kontakcie z producentami samochodów, tak 

aby lakiernik mógł sprostać najnowszym nurtom kolorystycznym. 

Produkt ten odpowiada na coraz popularniejszy trend czystych, 

nasyconych niebieskich barw” – mówi Dariusz Niedźwiedź, 

Training and Color Coordinator. „Dzięki wysokiemu nasyceniu 

pigmentu kolory zyskują wyjątkowy efekt, który do tej pory nie 

był możliwy do osiągnięcia. Natomiast opakowania o pojemności 

100ml to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie, a żeby osiągnąć 

pożądany efekt, wystarczy zaledwie kilka kropel.”

Pigment AM22 Pure Blue można stosować w połączeniu z lakierami 

bazowymi: Centari, Cromax oraz Cromax Pro, zarówno w przy-

padku renowacji lakierów solidowych, jak i z efektem.

Receptura lakieru należącego do modelu Lexusa 8X1 RC zawierająca 

pigment AM22 Pure Blue jest dostępna w ChromaWeb – wszech-

stronnym oprogramowaniu do zarządzania pracą lakierni.

Marka Cromax® wprowadziła do swojej oferty nową szpachlę o 

niskiej gęstości – PP0320 Light Weight Putty. Produkt jest prze-

znaczony do wypełniania dużych ubytków i naprawy uszkodzeń o 

dużej powierzchni bez znacznego zwiększenia masy naprawianego 

elementu. Szpachlę można aplikować na takich podłożach jak: nie-

powlekana stal, miękkie aluminium, lakiery elektroforetyczne lub 

stare powłoki lakiernicze.

„Nowa, lekka szpachla powstała z myślą o prostej aplikacji i ła-

twym szlifowaniu. Produkt charakteryzuje się minimalną kurczli-

wością podczas utwardzania oraz bardzo dobrą przyczepnością 

do różnych rodzajów podłoży. Szpachla idealnie sprawdzi się za-

równo w przypadku małych, jak i większych napraw, przy których 

ważne jest utrzymanie lekkiej wagi konstrukcji” – wyjaśnia Irene-

usz Wiechetek, Technical Advisor marki Cromax. 

Produkt PP0320 Light Weight Putty umożliwia aplikację grubej 

warstwy szpachli bez efektu „siadania”. Produkt jest bardzo łatwy 

do szlifowania przy krawędziach, zapewniając wykończenie bez 

zaznaczania się strefy brzegowej.

„Przygotowanie do użycia jest bardzo łatwe. Wystarczy dodać 

utwardzacz Cromax BPO Hardener. Żeby zakryć pory, szpachlę 

PP0320 Light Weight Putty należy pokryć inną, dowolną szpachlą 

marki Cromax” – mówi Ireneusz Wiechetek.

Więcej informacji o nowej lekkiej szpachli PP0320 Light Weight Put-
ty można uzyskać u lokalnego przedstawiciela marki Cromax.

Nowy, nasycony niebieski pigment 
do barwienia lakierów bezbarwnych

Nowa, bardzo lekka szpachla marki Cromax

strefa lakiernika
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Tytuł brzmi jak temat zajęć w szkole, to dlatego, że warto czasem 

usystematyzować wiedzę i przypomnieć sobie podstawowe wia-

domości. Dla początkujących będzie to małe kompendium najważ-

niejszych informacji o lakierowaniu. 

Pisząc o bazie mam oczywiście na myśli lakier bazowy 1K, dzię-

ki któremu możemy uzyskać barwną powłokę. Lakier bazowy 

wymaga zabezpieczenia w postaci lakieru bezbarwnego. Może 

on być zarówno dwukomponentowy (lakier + utwardzacz), jak i 

jednokomponentowy. W przypadku lakierowania renowacyjnego 

używamy w większości lakierów bezbarwnych 2K – ze względu na 

jakość i trwałość powłoki.

Na jaką powierzchnię możemy nakładać lakiery?
Lakiery bazowe możemy nakładać na powierzchnie pokryte pod-

kładami akrylowymi lub epoksydowymi – wcześniej zmatowionymi 

gradacją papieru ściernego P800-P1000 (na mokro) lub P400-

P500 (na sucho). Bazę możemy też nałożyć na nowy podkład w 

metodzie „mokro na mokro”, co ważne, w tym przypadku nie ma 

konieczności matowania podkładu.

Bazą lakierujemy również powierzchnie starych lakierów, gdy 

konieczne jest ich odnowienie, zmiana koloru lub wykonanie cie-

niowania. Powierzchnie starych lakierów szlifujemy podobnymi 

gradacjami papierów jak podkłady akrylowe, a miejsca cieniowania 

matujemy gradacją P1200-P1500 lub szarą włókniną.

Lakiery bezbarwne natomiast nakłada się na powierzchnię wcze-

śniej pomalowaną lakierem bazowym. Musimy jedynie pamiętać 

o zachowaniu wymaganego odstępu czasowego na odparowanie 

lakieru bazowego zanim położymy klar – szczegółowe informacje 

znajdują się w kartach technicznych poszczególnych produktów. 

Bezbarwny lakier aplikujemy również na powierzchnie elementów 

cieniowanych, w których baza jest tylko na części elementu, a 

reszta powierzchni to stary lakier.

Po jakim czasie nakładać bezbarwny?
To ważny parametr i należy go bezwzględnie przestrzegać – ko-

niecznie zapoznajmy się z Kartą TDS produktu. Jeżeli bezbarwny 

lakier położymy zbyt szybko, to rozcieńczalnik z warstwy bazowej 

zostanie uwięziony przez klar. Można to przyrównać do zamknię-

cia bazy pod folią. „Uwięziony” na powierzchni rozcieńczalnik musi 

się wydostać, co może spowodować gazowanie na powierzchni 

lakieru bezbarwnego, a tym samym prowadzi do zmniejszenia 

przyczepności klaru do powierzchni.

Jeśli bezbarwny nałożymy zbyt późno, to przesuszona warstwa 

bazowa (zazwyczaj czas powyżej około ośmiu godzin) nie zwiąże 

się z lakierem bezbarwnym, a w efekcie lakier wierzchni zacznie 

się łuszczyć. 

Jak lakiery bezbarwne 1K sprawdzają się na lakierach bazowych?
Lakiery bezbarwne 1K charakteryzują się szybkim schnięciem i 

nie wymagają wygrzewania w wysokich temperaturach. Zdecy-

dowanie pasują do nakładania na lakiery bazowe. Jednocześnie, 

są dobrym sposobem na szybkie naprawy, niewymagające bardzo 

wysokiej odporności powłoki. Stosowane są przy naprawach typu 

smart-repair, jak również np. w przypadku corocznego odświeża-

nia powłoki lakierniczej.

Jaki klar wybrać na bazę konwencjonalną, a jaki na wodną?
Na lakiery bazowe konwencjonalne możemy nakładać wszystkie 

typy lakierów bezbarwnych: LS, MS, HS jak i VHS. Zależy to jedynie 

od naszego wyboru. W przypadku lakierów bazowych wodoroz-

cieńczalnych, zalecam stosowanie lakierów bezbarwnych HS i VHS, 

ponieważ zawierają więcej cząstek stałych, a mniej rozcieńczalni-

ków, które mogą penetrować lakier bazowy i rozpuścić warstwę 

bazy, co wpłynie na wygląd i jakość powłoki.

Czy klar ma wpływ na kolor końcowy powłoki?
Lakier bezbarwny tworzy powłokę ochronno-dekoracyjną na lakie-

rze bazowym. Jest jak szkło powiększające, które pokaże wszystkie 

wady powszechni. Ważne jest, jak został nałożony, czy z elektem 

skórki pomarańczy czy na gładko. Efekt może zmienić sposób po-

strzegania danego koloru powierzchni.

Ważna jest również grubość powłoki nałożonego lakieru bezbarw-

nego - „szkło powiększające” może w różny sposób załamywać 

światło i to także zmieni odbiór barwy przez nasze oczy.

Czasami występujące lekko żółte zabarwienie lakieru bezbarwnego 

zmienia, szczególnie na jasnych kolorach, widoczny odcień.

Marek Lemiszewski
Doradca techniczny Multichem Sp. z o.o. 

producent lakierów marki Profix

Malowanie bazą i klarem

strefa lakiernika
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Szpachle i żywice PRESTO są znane i 

cenione już od dziesięcioleci. Ogromnym 

atutem odnowionej linii tych produktów 

są, m. in. ledwo wyczuwalny zapach i 

dłuższy czas obróbki. „Nie należy zmie-

niać działającego systemu” i tą zasadą 

producent kierował się od lat, stosując w 

składzie swoich produktów styrol. Arty-

kuły PRESTO zawierały go odpowiednio 

10-15% w szpachlach oraz  pomiędzy 

30- 40% w żywicach. Pomimo nega-

tywnego wpływu styrolu na zdrowie i 

intensywnego zapachu, nie było innej 

alternatywy. Te dni mamy już jednak za 

sobą. 

W wyniku intensywnych prac nad skła-

dem chemicznym szpachli i żywic z 

linii PRESTO zawartość styrolu została 

znacznie obniżona do maksymalnie 10%, 

bez utraty jakości tych produktów. Pro-

ducent marki PRESTO- MoTip Dupli nie 

zadowolił się jednak tylko tym osiągnię-

ciem i w wyniku kontynuowanych prac 

w swoim laboratorium w Schwerte koło 

Dortmundu, udało się uzyskać produkty 

całkowicie wolne od styrenu. 

Z dumą prezentujemy więc rezultat 

intensywnych prac laboratoryjnych, 

którym jest kompletny i wolny od sty-

renu asortyment szpachli, bez charak-

terystycznego, ostrego zapachu. Dzięki 

temu marka PRESTO, dotychczas wielo-

letni producent szpachli i żywic, nadał 

zupełnie nową jakość tym produktom. 

Daj się przekonać i wypróbuj nowe pro-

dukty PRESTO!

Nowa linia szpachli PRESTO z obniżoną 
zawartością lub całkowicie bez styrenu 
w składzie - Już jest dostępna(!)
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Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wio-

dący globalny dostawca lakierów ciekłych i 

proszkowych, dostarczył termoplastyczne 

farby proszkowe Abcite® do ochrony rur i 

złączy firmie Berliner Wasserbetriebe. 

Berliner Wasserbetriebe to największe nie-

mieckie przedsiębiorstwo miejskie. Firma 

dostarcza wodę pitną do 3,5 mln miesz-

kańców stolicy, za pośrednictwem złożonej 

sieci dziewięciu zakładów wodociągowych, 

ośmiu stacji pomp i ok. 7900 km rur. Dla 

firm dostarczających wodę pitną najważ-

niejsze są niezawodność infrastruktury 

i bezpieczeństwo. Woda po wypłynięciu 

z kranu musi być zdatna do picia. Nieza-

wodna, trwała ochrona przed korozją, jaką 

zapewniają farby Abcite, sprawia, że jest to 

idealne rozwiązanie do rur i złączy w stacji 

pomp Mariendorf na południu Berlina. 

„Jak wiemy, pękanie rur i wycieki są bardzo 

kosztowne dla firmy wodociągowej oraz 

dla lokalnych mieszkańców” – mówi Mi-

chael Cash Axalta’s Senior Vice President 

i President of Industrial Coatings. „Abcite, 

jeden z wielu lakierów przemysłowych 

oferowanych przez firmę Axalta, pomaga 

zapobiegać korozji, co przekłada się na nie-

zawodność infrastruktury wodociągowej. 

Zastosowanie tego produktu przez firmę 

Berliner Wasserbetriebe dowodzi zdolności 

Axalta do dostarczania zrównoważonych, 

skutecznych rozwiązań w sytuacjach, kiedy 

stawka jest bardzo wysoka”. 

Powlekania rur i złączy farbami termopla-

stycznymi Abcite podjęła się berlińska fir-

ma Trapp Infra, specjalizująca się w produk-

cji elementów stalowych do rurociągów. 

„Przekonanie takiego klienta, jak Berliner 

Wasserbetriebe do zastosowania tej tech-

nologii nie było łatwe. Jednak liczne zalety 

farby Abcite – jej parametry, certyfikaty 

oraz przykłady zastosowania na całym 

świecie – znacznie ułatwiły nam to zadanie. 

Jestem pewien, że to dopiero pierwszy z 

wielu sukcesów na koncie Abcite w Niem-

czech” – mówi Peter Wurl, Trapp Infra’s 

Managing Director.

 Abcite jest stosowany od ponad 20 lat. W 

tym czasie był wielokrotnie poddawany te-

stom i badaniom pod kątem spełnienia naj-

bardziej surowych wymogów dotyczących 

kontaktu z wodą pitną nie tylko w Niem-

czech, lecz także w Belgii, Francji, Wielkiej 

Brytanii, Ameryce Północnej, Australii i No-

wej Zelandii. Za sprawą niepowtarzalnych 

właściwości termoplastycznych tworzy on 

nieprzepuszczalną barierę. Produkt wyka-

zuje trwałą przyczepność do stali i znako-

mitą odporność na czynniki chemiczne. Co 

więcej, ogranicza rozwój bakterii i straty 

wynikające z tarcia. Abcite oferuje również 

znakomitą odporność na wstrząsy, co po-

maga zapobiegać uszkodzeniom powłoki 

podczas przewozu i montażu. Produkt 

może zostać zastosowany do powlekania 

warstwy wewnętrznej i zewnętrznej rury w 

ramach jednego cyklu lakierowania. Abcite 

to produkt niezawodny. Jest trwały i łatwy 

w aplikacji i nie wymaga podkładu.

Więcej informacji o lakierach proszkowych 
Axalta na stronie: 

www.powder.axaltacs.com. 

Farby Axalta po raz pierwszy zastosowane 
w projekcie rur przewodzących wodę pitną 
w Berlinie

Zrównoważone i bezobsługowe powłoki antykorozyjne Abcite 

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych

strefa lakiernika
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Volkswagen T-range to samochód o kul-

towym statusie. Auto ma niepowtarzalny 

styl. Przez ponad 65 lat pojazd reprezen-

tował pewien szczególny styl życia. Był 

marzeniem hipisa, samochodem surferów, 

narzędziem pracy, a przede wszystkim 

środkiem transportu dla wielu rodzin. Nowy 

ambasador marki Spies Hecker został odre-

staurowany przy zastosowaniu białego oraz 

czerwonego lakieru o wysokim połysku.

Volkswagen Transporter, który sprowadzo-

no z Teksasu (USA), został wyprodukowany 

w 1979 roku. Samochód okazał się nie lada 

wyzwaniem dla specjalistów pracujących 

nad jego renowacją. Podczas prac lakier-

nicy korzystali z tabeli kolorów Classic Car 

marki Spies Hecker. 

„Pierwszym etapem renowacji pojazdu 

było zeszlifowanie starego lakieru oraz 

rdzy, aż do metalu. Dokładnie przeszlifo-

wano również trudno dostępne elementy, 

jak np. rama szyberdachu i otwory wenty-

lacyjne. Bardzo ważne było odpowiednie 

przygotowanie podłoża oraz upewnienie 

się, że wszelkie pozostałości po szlifowa-

niu zostały usunięte. Starannie wykonana 

praca zapewniła właściwą ochronę anty-

korozyjną oraz trwałe wykończenie wierne 

oryginałowi” mówi David Kukies, z niemiec-

kiego zespołu Spies Hecker. 

„Karoseria została zagruntowana pro-

duktem Priomat Wash Primer 4075, a 

na elementach zastosowano wypełniacz 

Permasolid HS Performance Filler 5320” 

– wyjaśnia.

Imponujący kształt karoserii 
Volkswagen Bulli wyróżnia charaktery-

styczna linia nadwozia, zwłaszcza jego 

zaokrąglony kształt karoserii. Po zastoso-

waniu szpachli Raderal IR Premium Putty 

2035 i dokładnym szlifowaniu, drobne 

nierówności zostały pokryte podkładem 

Raderal primer filler 3508.

„Priorytetem dla naszych lakierników było 

uzyskanie doskonałych wyników nawet 

przy pracy nad najdrobniejszymi szczegó-

łami. W celu uzyskania najlepszej izolacji, po 

ponownym szlifowaniu specjaliści nałożyli 

kolejną warstwę podkładu Permasolid HS 

Performance Filler 5320. Szpachlowane 

miejsca powinny zostać pokryte trzema 

warstwami wypełniacza. Dzięki temu uzy-

skamy warstwę o grubości co najmniej 

80µm“ – wyjaśnia Kukies.

Wysokiej jakości system lakierniczy i profe-
sjonalne wykonanie 
Kolejnym etapem była aplikacja lakieru Per-

mahyd Hi-TEC 480 oraz lakieru bezbarwne-

go Permasolid HS Clearcoat 8055. W przy-

padku klasycznych samochodów można 

również nałożyć jedną warstwę Permasolid 

HS Automotive Top Coat 275 lub dwie war-

stwy Permahyd Basecoat 280/285 z lakie-

rem bezbarwnym Permasolid HS Clearcoat. 

Dla uzyskania optymalnego wykończenia 

przeprowadzono aplikację drugiej warstwy 

lakieru bezbarwnego Permasolid HS.

Prawdziwa ikona
Dzięki profesjonalnemu podejściu, dbałości 

o szczegóły i odpowiednim produktom, 

prace renowacyjne przy pojedzie Bulli 

przyniosły doskonale wyniki. „Ciężko praco-

waliśmy, aby uzyskać tak wyjątkowy efekt 

końcowy” – mówi Kukies. Logo Spies Hec-

ker w stylu lat 70tych zostało umieszczone 

na drzwiach auta. Kamper VW T2 będzie 

reprezentował markę Spies Hecker podczas 

targów motoryzacyjnych w Niemczech i w 

sąsiednich krajach. 

Joachim Hinz, Spies Hecker Brand Mana-

ger na region Europy, Bliskiego Wschodu i 

Afryki, mówi: „Ten przykład profesjonalnej 

realizacji projektu idealnie odzwieciedla 

charakterystykę naszych produktów i pasję 

towarzyszącą lakiernikom przy pracy.”

Spies Hecker – po prostu bliżej!

Renowacja ikony z marką Spies Hecker
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Techniki malowania mają zdecydowany 

wpływ na uzyskany ostatecznie odcień 

lakieru. Używając identycznej mieszan-

ki, dwóch różnych lakierników stworzy 

różniące się odcienie (Rys. A – element 

lakierowany; B+C – element sąsiedni, B 

– Powierzchnia cieniowana). 

Biorąc pod uwagę czynniki różnicujące 

ostateczny kolor powłoki, lakiernicy wielo-

krotnie przekonali się, że najlepszą metodą 

dopasowania koloru jest cieniowanie. 

Kiedy stosować cieniowanie?

Najprościej mówiąc; cieniowanie stosujemy, 

aby uniknąć widocznych różnic pomiędzy 

naprawianymi elementami karoserii, a po-

zostałymi, które nie będą pokrywane nową 

warstwą lakieru. 

Stosowanie cieniowania jest niezbędne, 

fabryki mają bowiem różnych dostawców 

lakierów, a lakiernie tych samych produ-

centów znajdują się niejednokrotnie nawet 

w różnych krajach. 

Obecne metody lakierowania fabrycznego 

mogą powodować różnice odcienia w ra-

mach całego nadwozia – można to stwier-

dzić robiąc pomiary spektrofotometrem. 

Wyniki takiego badania wskażą zróżnico-

wane odcienie dla różnych partii karoserii.

Jak zacząć?
Po pierwsze, kluczową rolę odgrywa po-

prawne przygotowanie powierzchni. Na-

leży zacząć od oczyszczenia zmywaczem 

silikonów, a następnie zmatowić je szarą 

włókniną – najlepiej z dodatkiem pasty 

matującej. 

Gdy powierzchnia jest gotowa, a pozostałe 

elementy zabezpieczone przez maskowa-

nie, można przystąpić do pracy. Bardzo 

ważny jest zastosowany sprzęt - najlepiej 

sprawdzi się pistolet HVLP z manometrem, 

na którym jest możliwość kontroli ciśnienia 

natrysku. Sprzęt musi być oczywiście w 

pełni sprawny, z prawidłowym kształtem 

natryskiwanego strumienia lakieru.

Następnym krokiem przygotowania po-

wierzchni do cieniowania jest natrysk 

żywicy (np. CP 998 marki Profix), dzięki 

której cząsteczki lakieru, a szczególnie 

ziarna metaliczne, ułożą się na powierzchni 

lakierowanej tak aby przejście lakieru było 

niezauważalne.

Na co zwrócić szczególną uwagę? 
Natryskiwana na powierzchnię żywica nie 

może być przesuszona, co wymusza wy-

konanie prac lakierniczych bez zbędnych 

przerw. Czas jest wrogiem perfekcyjnego 

cieniowania. 

Należy pamiętać także o stopniowym 

zmniejszaniu ciśnienia, zbyt wysokie może 

„postawić” ziarno metaliczne i niekorzyst-

nie wpłynąć na ostateczny wygląd powłoki. 

W przypadku wykonywania operacji na du-

żej powierzchni, musimy pamiętać, aby po 

zakończeniu pracy usunąć odkurz lakieru 

przy pomocy szmatki antystatycznej.   

      

Jakie błędy lakiernicze najczęściej pojawiają 
się przy cieniowaniu?

  Częstym błędem jest lakierowanie przy 

użyciu zbyt wysokiego ciśnienia, co w 

rezultacie skutkuje „postawieniem” 

ziarna i zaznaczeniem miejsca przejścia 

lakieru. 

  Cieniowanie będzie widoczne, jeśli nie 

zastosujemy żywicy. Szczególnie w 

przypadku lakierowania jasnych kolo-

rów np. srebrnego czy złotego.

  Ogromnym błędem jest także pominię-

cie testu rozcieńczalnikowego przed 

przystąpieniem do lakierowania. Bez-

względnie należy bowiem skontrolować 

powierzchnię cieniowaną, czy jest sta-

bilna i w pełni utwardzona.

  Wykonując przejście powinno się unikać 

lakierowania „do kreski”, tak aby grani-

ca nowego lakieru nie była w jednym 

miejscu, tylko została rozprowadzona 

z wykorzystaniem miejsca i kształtu 

elementów karoserii.

Marek Lemiszewski
Doradca techniczny

Multichem Sp. z o.o. 

producent lakierów marki Profix     

Cieniowanie w praktyce

Cieniowanie to metoda lakierowania, która umożliwia płynne i niezauważalne przejście ze starej 
powierzchni do nowej, świeżo lakierowanej. Cieniowanie jest bardzo ważne podczas procesu rekon-
strukcji powierzchni lakierowanej, ponieważ dopasowanie koloru w 100 procentach i lakierowanie 
„do kantu” pozostaje niemożliwe. 

strefa lakiernika
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Firma Axalta Coating Systems, wiodą-

cy globalny dostawca lakierów ciekłych 

i proszkowych, potwierdził podpisanie 

wieloletniej umowy partnerskiej pomiędzy 

Mercedes-AMG Petronas Motorsport i 

marką Spies Hecker, jedną z globalnych ma-

rek lakierniczych Axalta. Tym samym Spies 

Hecker pozostaje dostawcą produktów 

lakierniczych dla obecnych Mistrzów Świata 

Formuły 1.

Spies Hecker już od trzech lat odpowiada za 

niezwykle charakterystyczne wykończenie 

Srebrnych Strzał, w tym rownież na mo-

delu 2016 Mercedes F1 W07 Hybrid, który 

zdobył dla zespołu tytuł Mistrza Świata. 

Podczas prac nad bolidami, realizowanych 

w Brackley (Anglia), zespół Paint and Gra-

phics korzysta z różnych produktów marki 

Spies Hecker.

„Najważniejsze są dla nas takie kwestie, 

jak waga powłoki lakierniczej, szybkość 

aplikacji oraz niezawodność całego sys-

temu lakierniczego. Przez niezawodność 

rozumiem możliwość stosowania całego 

systemu lakierniczego - wyścig po wyści-

gu, sezon po sezonie, za każdym razem 

osiągając ten sam, znakomity efekt. Spies 

Hecker nam to zapewnia”. – wyjaśnia An-

drew Moody, Head of Paint and Graphics 

MERCEDES AMG PETRONAS.

Lakiernicy zaczynają od aplikacji gruntu 

reagującego Priomat® Wash Primer 4075.  

Produkty: Permasolid® HS Vario Primer 

Surfacer 5340, wypełniacz gruntujący 

z dużą zawartością części stałych oraz 

Permasolid® HS Performance Surfacer 

5320, szybkoschnący, dwuskładnikowy 

wypełniacz do szlifowania, to dwa kluczo-

we produkty wykorzystywane przez zespół 

Mercedesa podczas przygotowywania 

podłoża przed aplikacją lakieru bazowego 

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480. „Na 

podzespoły aplikujemy niezawodny lakier 

bezbarwny Permasolid® HS Optimum Plus 

Clear Coat 8650 lub Permasolid® HS Speed 

Clear Coat 8800, jeśli zależy nam na szyb-

kości i krótkim czasie schnięcia” – mówi 

Moody.

Na przestrzeni całego sezonu zespół lakie-

ruje tysiące elementów i części, czasami 

nawet 150 sztuk w ciągu tygodnia. Lakie-

rowanie bolidu zajmuje około 150 godzin, z 

czego na nos i tylne skrzydło przypada po 

12 godzin pracy. „Niezawodność i szybkość 

aplikacji są kluczowe; nie mamy czasu na 

poprawki” – wyjaśnia Moody.

„Cieszymy się, że mogliśmy przedłużyć 

współpracę z zespołem Mercedes-AMG 

Petronas Motorsport. System Spies Hecker 

Hi-TEC Performance dowiódł swojej nieza-

wodności, szybkości aplikacji i wydajności 

w niezwykle wymagających warunkach 

typowych dla Formuły 1” – mówi Joachim 

Hinz, Spies Hecker Brand Manager na re-

gion Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Więcej informacji o marce Spies Hecker 

i współpracy z zespołem Mercedes-AMG 

Petronas Motorsport można uzyskać na 

stronie www.spieshecker.pl. Zapraszamy 

również do śledzenia naszej pod adresem 

www.facebook.pl/spieshecker.

Współpraca z marką lakierniczą kwitnie

Zespół Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
przedłuża współpracę z marką Spies Hecker
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Szlifierki SKORPIO najnowszej generacji 

wprowadzają wiele imponujących i inno-

wacyjnych rozwiązań, w tym zupełnie 

nowy silnik, opracowany w celu zapewnie-

nia najlepszego stosunku mocy do masy 

urządzenia przy zmniejszonym zużyciu po-

wietrza. Minimalizują także poziom hałasu i 

drgań narzędzia. Nowy „slim” backing-pad, 

dostarczany wraz z narzędziem, zopty-

malizował skuteczność ekstrakcji pyłu, 

zarówno na powierzchniach pionowych i 

poziomych, płaskich i zaokrąglonych. Wie-

lootworowa powierzchnia, w połączeniu z 

10 kanałami zastosowanymi z boku talerza, 

polepsza przepływ powietrza, który zwięk-

sza zdolność wychwytywania pyłu podczas 

szlifowania każdej powierzchni. Wpływa to 

na mniejsze zużycie materiałów ściernych.

Rewolucyjna konstrukcja gwarantuje bar-

dziej efektywne odkurzanie powierzchni 

roboczej, tworząc czystsze środowisko dla 

technika. Zoptymalizowane komponenty 

i łożyska dwurzędowe powodują dłuższe 

życie i większą trwałość silnika. Nowa, er-

gonomiczna dźwignia z wkładką gumową, 

dodana w celu polepszenia chwytu i zwięk-

szenia komfortu pracy. Najważniejszym 

osiągniętym celem przebudowy jest fakt, 

że maszyna jest doskonale wyważona, dzię-

ki czemu materiały ścierne i tarcze robocze 

działają sprawniej. Ulepszenia te umożli-

wiają harmonijną pracę technikom, przy 

dłuższych okresach czasu, jednocześnie 

ograniczając obciążenie ramion i stawów. 

SKORPIO III jest kompatybilny praktycznie 

z każdym  przenośnym lub scentralizowa-

nym  systemem ekstrakcji. Wersja z wsob-

nym wyrzutem pyłu może być połączona 

z małym przenośnym filtrem teflonowym 

RUPES Green Tech.

Użytkownicy mogą również wybrać średni-

cę talerza, który najlepiej pasuje do aplikacji 

(125 lub 150 mm) bez zmiany narzędzia lub 

jego wydajności, a rodzina szlifierek SKOR-

PIO III  jest dostępna w trzech różnych 

wersjach orbity:

Orbita 3 mm: najmniejsza dostępna, zosta-

ła przeznaczona do prac wykończeniowych, 

aby zapewnić najwyższą możliwą jakość 

wykończenia, Orbita 6 mm: 20% bardziej 

wydajna niż tradycyjne orbity 5mm, to 

równowaga między usuwaniem materiału, 

a jakością wykończenia. Orbita 9 mm: prze-

znaczona do szybkiego usuwania materia-

łu, jest agresywna, ale lekka w pracy.

Czy pracujemy na powierzchni lakierów do 

drewna, lakierów samochodowych, mate-

riałów kompozytowych, wypełniaczy lub 

tworzyw sztucznych, SKORPIO III zapewnia 

maksymalną wydajność i komfort pracy w 

szerokim zakresie zastosowań.

Portfolio produktów RUPES obejmuje ze-

staw kompatybilnych akcesoriów, takich jak 

węże do odsysu, materiały ścierne, tarcze 

robocze, odsysacze mobilne i stacjonarne.

Włoski producent RUPES wprowadza SKORPIO III,
pneumatyczna szlifierkę oscylacyjno-rotacyjną nowej generacji

Szlifierki  RUPES zawsze były małe, lekkie i bardzo efektywne. Reprezentują najwyższy poziom wydajności 
szlifowania i wygodę użytkownika, zawsze zaprojektowane z myślą o komforcie operatora i bezpieczeństwa 
pracy. Dzięki najnowszym zmianom technologicznym SKORPIO III jest teraz silniejsza niż kiedykolwiek, co spra-
wia że praca nawet w ciężkich, wymagających, przemysłowych warunkach jest  łatwiejsza.

strefa lakiernika



str. 24   www.lakiernik.com.pl str. 25   www.lakiernik.com.pl



str. 26   www.lakiernik.com.pl str. 27   www.lakiernik.com.pl

strefa lakiernika

CZYM WŁAŚCIWIE JEST KOLOR?
Termin „kolor” występuje w powszechnym użytku, można go jed-

nak rozumieć na wiele sposobów. Dla chemików są to pigmenty, 

barwniki oraz inne podobne substancje. Fizycy natomiast defi-

niując kolor, mierzą jego właściwości optyczne. Dla kolorysty jest 

to po prostu wrażenie, jakie odbiera jego oko, gdy docierają do 

niego fale elekromagnetyczne z zakresu widzialnego.  W ludzkim 

oku znajdują się czopki – komórki zbudowane z białka zwanego 

opsyną, absorbujące fale świetlne o różnych długościach. Mózg 

potrafi natomiast odbierać i składać informacje przesyłane przez 

te właśnie komórki przekształcając je w trójwymiarowy obraz. W 

oku znajdują się tylko trzy rodzaje czopków, dzięki czemu mózg 

potrafi rozróżnić jedynie kolor czerwony, zielony i niebieski.  

W JAKI SPOSÓB POSTRZEGAMY KOLORY? 
Daną barwę możemy zaobserwować poprzez impulsy, które do-

cierając do poszczególnych rodzajów czopków podrażniają je w 

różny sposób. Szczególnymi przypadkami są czerń i biel. Kolor biały 

widzimy, jeżeli fale świetlne docierające do oka będą oddziaływały 

na wszystkie czopki z taką samą intensywnością. Czerń będzie wi-

doczna natomiast jeśli żadne komórki nie zostaną podrażnione. 

Rysunek 1 Absorpcja światła o różnych długościach fali przez 

czopki 

Udowodniono, że kobiety widzą kolory lepiej niż mężczyźni. Fakt 

ten wynika z położenia genów odpowiedzialnych za widzenie 

barw. Geny determinujące widzenie czerwieni i zieleni są położone 

bardzo blisko siebie na chromosomie X. Jak wiadomo u mężczyzn 

występuje tylko jeden taki chromosom. Każde uszkodzenie genu 

ujawnia się natychmiast brakiem prawidłowego rozpoznawania 

barw. Nie ma możliwości skompensowania defektu przez drugi 

chromosom X, jak jest to możliwe w przypadku kobiet. Co wię-

cej, u części kobiet występują mutacje powodujące  powstanie 

czterech zamiast trzech rodzajów światłoczułych białek, co w 

konsekwencji skutkuje zdolnością do lepszego postrzegania kolo-

rów. Fakt ten nie jest cechą wyłącznie ludzką. Większość małp płci 

męskiej widzi dwubarwnie – posiada jeden chromosom X z jednych 

rodzajem opsyny. Samice natomiast, posiadając dwa chromosomy 

X, mogą w drodze dziedziczenia otrzymać nieco różniące się geny 

opsyny, a wynikiem tego jest widzenie trichromatyczne.

JAK KOLORY ROZRÓŻNIA SPEKTROFOTOMETR?
Coraz częściej do badania kolorów oraz rozróżniania barw są uży-

wane spektrofotometry. Jak to się dzieje, że urządzenia elektrycz-

ne są przystosowane do rozpoznawania kolorów, skoro nie mają 

światłoczułych komórek ani chromosomu X?

W spektrofotometrach bardzo ważnym elementem budowy 

jest źródło światła – zazwyczaj jest to dioda LED. Wiązka światła 

ukształtowana przez diodę trafia na próbkę pod odpowiednim 

kątem, następnie zostaje odbita i skierowana na rząd czujników. 

Pomiar spektrofotometryczny wykonywany jest w każdym prze-

dziale długości fal z wysoką dokładnością, a wynik przedstawiany 

w postaci zestawu liczb opisujących widmo światła widzialnego. Na 

rynku dostępne są spektrofotometry o różnych geometriach po-

miarowych.  Wynik obserwacji obiektu jest zależny od warunków 

oświetleniowych, kąta obserwacji obiektu oraz kąta padania świa-

tła. Dla prawidłowego określenia koloru konieczny jest pomiar trój-

kątowy. Na rynku dostępne są spektrofotometry sześcio- a nawet 

dwunastokątowe, które czasem są wyposażone w kamerę. Około 

80% kolorów pojawiających się na samochodach posiada specjalne 

efekty, które w zależności od kąta padania światła wykazują różne 

właściwości.

Rysunek 2 Odbicie światła przez płatki metaliczne.

Na powłoce metalicznej światło odbijane jest pod różnymi kątami, 

ze względu na orientację płatków metalu w warstwie. Przy lakie-

rach efektowych rekomendowane jest zatem użycie spektrofoto-

Spektrofotometry zastąpią kolorystów? 

Każdego roku na rynku pojawiają się nowe modele samochodów, a wraz z nimi nowe kolory. Z producentami 
samochodów jest trochę jak z projektantami mody - każdy chce czymś zaskoczyć. Nowe kształty, lepszy silnik, 
a może niepowtarzalny kolor ze specjalnym efektem? I tutaj właśnie zaczynają się kłopoty. Odwzorowanie 
barwy bardzo często jest trudne, ze względu na różne efekty oraz zmianę koloru wraz ze zmianą kąta padania 
światła. Aby ułatwić realizację tego zadania coraz częściej firmy związane z branżą motoryzacyjną oferują 
spektrofotometry - urządzenia służące do pomiaru barwy.
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metrów wielokątowych. Urządzenia te, wyposażone są w funkcje 

pomiaru grubości ziarna determinowanej przez średnicę cząstek 

obecnych w powłoce oraz ich orientację. Dodatkowo możliwy jest 

pomiar tzw. iskrzenia. Wiele spektrofotometrów wyposażonych 

jest w wewnętrzną, wbudowaną pamięć, która pozwala na prze-

chowywanie pomiarów. Dane pomiarowe mogą być wyświetlane w 

postaci numerycznej oraz na wykresach lub widmach dla lepszego 

zobrazowania wyników.  Uzyskanie satysfakcjonujących wyników 

pomiarów możliwe jest przy odpowiednich warunkach środowi-

skowych. 

CZY SPEKTROFOTOMETR ZASTĄPI LUDZKIE OKO?
Pytanie przypomina mi dyskusję na temat inteligencji kompute-

rów. Można więc spokojnie powiedzieć – Nie bójmy się, że maszyny 

będą postrzegać świat jak ludzie, bójmy się abyśmy nie postrzegali 

otaczającego świata jak maszyny.

Weronika Stefaniak
Specjalista 

ds. receptur - kolorystka

Multichem Sp. z o.o. producent 

lakierów marki Profix

Rysunek 3 Pomiar wielokątowy spektrofotometrem.

Od nowego roku uruchomiliśmy nową 

stronę internetową naszego pisma.  

Teraz  możecie  z niej korzystać także 

na swoich smartfonach i tabletach.

Powoli przenosimy na nią nasz szes-

nastoletni dorobek. Kilkaset artyku-

łów i setki zdjęć. Rozbudowaliśmy 

archiwum zamieszczając wiele archi-

walnych numerów pisma w formacie 

PDF. Do wszystkiego będziecie mieli 

dostęp całkowicie za darmo. Mamy 

nadzieję że będziecie ją często odwie-

dzali. Zapraszamy.

Nowa strona 
internetowa 
LAKIERNIKA
teraz także 
na smartfonach 
i tabletach
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NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych

Koszty energii elektrycznej stale rosną, 

warto się więc zastanowić jak możemy 

obniżyć zużycie energii w naszym warsz-

tacie. Proponowane przez nas zmiany nie 

wymagają dużych inwestycji, a mogą mieć 

ogromny wpływ na wysokość rachunku 

za prąd. Kai vom Lehn, Standox energy 

consultant w Niemczech, ma kilka wska-

zówek:

Wskazówka nr 1: wykorzystaj ciepło gene-

rowane przez sprężarkę.

Sprężarki to urządzenia bardzo energo-

chłonne i mało wydajne. Jedynie 10–15% 

pobieranej przez nie energii jest prze-

kształcane w sprężone powietrze. Reszta 

marnuje się w postaci wytwarzanego 

ciepła. Wykorzystaj ten fakt, żeby ogrzać 

warsztat lub przestrzeń wspólną. Warto też 

regularnie kontrolować układ ciśnieniowy 

oraz wszystkie narzędzia pneumatyczne 

pod kątem nieszczelności lub uszkodzeń. 

Nawet najmniejszy otwór w przewodzie 

może okazać się bardzo kosztowny. Po 

zakończeniu pracy należy zawsze wyłączać 

urządzenie.

Wskazówka nr 2: wymień stare żarówki.

Często nie doceniamy oszczędności, jakie 

może przynieść zmiana oświetlenia. Tra-

dycyjne 72-watowe świetlówki stosowane 

w wielu warsztatach, pochłaniają niemal 

tyle energii co 40-calowy telewizor LCD. 

Wymień je na energooszczędne diody LED. 

Pobierają jedynie 24W przy takiej samej 

ilości generowanego światła.

Wskazówka nr 3: zmodernizuj kabinę la-

kierniczą.

Współczesne kabiny lakiernicze są ekono-

miczne, ale ich starsze modele mogą w 

znacznym stopniu podwyższać rachunki za 

prąd. Inwestycja w nowy sprzęt nie zawsze 

jest opłacalnym wyjściem. Czasem lepiej 

jest zmodernizować obecną kabinę, np. 

poprzez montaż systemu odzyskiwania cie-

pła, który wykorzystuje generowane ciepło 

do ogrzewania kabiny. Inną, skuteczną me-

todą jest montaż nowych, elektronicznych 

układów sterowania. Kabiny, które można 

jedynie włączyć i wyłączyć, są często niepo-

Praktyczne wskazówki od marki Standox: 
oszczędność energii w warsztacie 
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trzebnie podgrzewane do bardzo wysokich 

temperatur. Inteligentny układ sterowania 

ogrzewaniem do różnych obszarów kabiny, 

pozwala oszczędzić nawet do 40% energii. 

Jeśli korzystasz ze starszej kabiny, warto 

zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Wskazówka nr 4: stosuj sposoby znane z 

życia codziennego w pracy. 

Korzystaj z funkcji oszczędzania energii 

drukarek, komputerów i urządzeń ksero. 

Kiedy wychodzisz z pracy, nie zostawiaj 

żadnych urządzeń włączonych, ani w 

trybie uśpienia – za każdym razem je 

wyłączaj. Kupując sprzęt elektroniczny 

do biura zwracaj uwagę na klasę efektyw-

ności energetycznej. W biurze i w innych 

pomieszczeniach pracowniczych używaj 

żarówek energooszczędnych – ich koszt 

zwróci się w każdym miejscu, w którym 

światło jest włączone dłużej niż godzinę 

dziennie. W magazynach, korytarzach, 

przebieralniach i innych miejscach, w któ-

rych rzadziej przebywamy, warto zamon-

tować światło włączane czujnikiem ruchu.

Wskazówka nr 5: upewnij się, że pracowni-

cy wiedzą co robić.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że 

w przypadku warsztatu zatrudniającego 

dziesięciu pracowników, nieco bardziej 

przemyślane wykorzystywanie energii 

elektrycznej potrafi przełożyć się na 

oszczędności na poziomie 1500 euro /6 

500 zł w skali roku. Uświadom pracow-

ników, co mogą zrobić i jakie korzyści to 

przyniesie. Tego typu działania nic nie 

kosztują, a potrafią być bardzo skutecz-

ne. 

Wskazówka nr 6: zwróć się o poradę do 

specjalisty.

W swojej wieloletniej pracy w charakterze 

konsultanta zauważyłem, że właściciele 

często nie dostrzegają oczywistych i 

łatwych do skorygowania błędów lub 

po prostu przyzwyczajają się do nich. O 

potencjalnych oszczędnościach przeko-

nują się dopiero po uzyskaniu niezależnej, 

profesjonalnej pomocy. Jako Standox 

energy consultant, nie tylko określam 

gdzie można wygenerować potencjalne 

oszczędności, lecz także sugeruję, co 

dokładnie można zrobić i kiedy się to 

zwróci. Przemyślane inwestycje mogą 

pomóc warsztatom zmniejszyć roczny 

koszt energii elektrycznej średnio o 30%.  

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się 

z lokalnym konsultantem Standox.

Wypełniacz Standoflash UV-A Filler U7120 dostępny w ofercie mar-

ki Standox, globalnego dostawcy lakierów z siedzibą w Wupper-

talu. Produkt osiąga pełne utwardzenie po bardzo krótkim czasie 

schnięcia, co znacznie skraca czas naprawy.

Do utwardzenia nowego wypełniacza Standoflash UV-A Filler U7120 
można użyć większości dostępnych w sprzedaży lamp UV-A o 

mocy minimum 400 W. Można również zastosować lampę UV-A 

LED o odpowiedniej mocy. Po zaledwie 2–3 minutach suszenia wy-

pełniacz jest w pełni utwardzony i gotowy do szlifowania.

Wypełniacz Standoflash UV-A Filler U7120 można aplikować bezpo-

średnio na przeszlifowane podłoża metalowe, jak również na sa-

mochodowe powłoki lakiernicze. Po dodaniu produktu Standoflex 
Plastic Primer U3060, wypełniacz można stosować na sztywnych i 

półsztywnych elementach z tworzywa sztucznego.

Produkt jest dostępny w formie gotowej do użycia, w opakowa-

niach o pojemności 1 litra lub w aerozolu (438ml). Nie wymaga 

zastosowania rozcieńczalników ani utwardzaczy. Zainteresowane 

warsztaty zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem 

handlowym.

Nowy wypełniacz UV-A 
do profesjonalnych renowacji 
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NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych

Skąd taki pomysł?
Jesteśmy firmą, dla której najważniejszy 

jest głos rynku -mówi Prezes firmy Ire-

neusz Urban – ponieważ coraz częściej 

zgłaszali się do nas detailerzy podjęliśmy 

decyzję o stworzeniu dedykowanej linii 

produktów, która w pełni odpowiada na ich 

potrzeby – dodaje. 

Zainteresowanie przerosło najśmielsze ocze-
kiwania
Dzięki zastosowaniu technologii O.C.F. (z 

ang. Open Cell-Foam) gąbki polerskie pod-

niosły swoją jakość. Stały się one bardziej 

wydajne, bezpieczne dla maszyn polerskich 

i gwarantują szybsze uzyskanie efektu 

końcowego.

Co to jest O.C.F
Jak pokazały testy detailerów technologia 

O.C.F. zapewnia jeszcze lepszy przepływ 

powietrza niż zwykle piany otwarto-ko-

mórkowe dostępne dziś na rynku.

Cieszymy się z tak dużego zainteresowania 

w Polsce i planujemy dynamiczna ekspansje 

na zagraniczne rynki, bo już dziś widzimy ze 

jakość tych produktów budzi duże zainte-

resowanie w innych krajach – mówi Michał 

Urban odpowiedzialny w firmie za rozwój 

marki Honey. 

Firma Urban działa na Polskim rynku od 

20 lat i eksportuje swoje towary do wielu 

krajów nie tylko w Europie ale również na 

takie egzotyczne rynki jak np. Meksyk czy 

Kolumbia.

Więcej na www.urbalack.com

Firma PHU Urban stworzyła dedykowaną linię dla dealerów o nazwie Honey, która cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem na rynku.

Znany producent akcesoriów polerskich 
zdobywa rynek detailingu w Polsce i za granicą

strefa lakiernika



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

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych

Szara strefa dla jednych jest proble-
mem przyprawiającym o ból głowy, 
a dla innych świetną przestrzenią do 
zarabiania nieopodatkowanych pie-
niędzy. Prawda znana nie od dzisiaj, 
ale dlaczego kolejne rządy nie próbują 
zmierzyć się z tym zjawiskiem?

Po konwencji programowej PIS, rozgo-
rzała debata czy da się przy pomocy 
zwiększenia sprawności podatkowej 
zwiększyć wpływy budżetowe z podatków 
o kilkadziesiąt miliardów złotych? Odpo-
wiedź brzmi: DA SIĘ. Bo w samej bran-

ży motoryzacyjnej łatwo da się znaleźć 
co najmniej 4 miliardy złotych rocznie. 
Wystarczy jedynie chęć, konsekwencja i 
dobre zmiany prawa.

Związek Dealerów Samochodów uważa, 
że dzięki zmianom prawa dotyczącym 
branży motoryzacyjnej, w tym przede 
wszystkim ograniczeniu szarej strefy 
można co roku pozyskiwać do budżetu 
państwa około 4 miliardów złotych. Dziś 
legalnie działające serwisy samocho-
dowe, warsztaty blacharsko lakiernicze, 
sprzedawcy części i stacje demontażu 

pojazdów, przy całkowitej obojętności 
państwa, przegrywają konkurencję z 
szarą strefą, która nie płaci podatków, za-
trudnia ludzi „na czarno”, nie spełnia norm 
ekologicznych oraz korzysta z części z 
nielegalnych źródeł pochodzenia.

Związek Dealerów Samochodów przed-
stawia zdefiniowane kategorie problemów 
i propozycje działań, których realizacja 
ograniczy  szarą strefę  w branży motory-
zacyjnej i prawie natychmiast spowoduje 
wzrost podatkowych przychodów budże-
towych:

Gdzie są 4 miliardy?

strefa blacharza

F E L I E T O N
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1. Zmiana systemu rozliczeń likwidacji 
szkód komunikacyjnych z ubezpie-
czeń:

 Ograniczenie tzw. napraw kosztoryso-
wych poprzez:

 wymóg dokumentowania napraw i 
możliwość weryfikowania naprawy 
przez stacje kontroli pojazdów,

 opodatkowanie otrzymanej kwoty od-
szkodowania przewyższającej udoku-
mentowane koszty naprawy

 realizacja skutecznej kontroli ustawo-
wego zakazu stosowania lakierów nie-
spełniających norm w zakresie lotnych 
związków organicznych

Wysokość wypłat odszkodowań komu-
nikacyjnych jest szacowana na 5,6 
miliarda złotych rocznie. Około 70 
procent napraw jest rozliczana w sys-
temie kosztorysowym. Według sza-
cunków Związku około 70 procent tych 
pieniędzy trafia do  szarej strefy .

Szacunkowe dodatkowe wpływy po-
datkowe do budżetu: 0,7 miliarda 
złotych

2. Ograniczenie obrotu częściami kra-
dzionymi lub pochodzącymi z niele-
galnych źródeł:

 zmiany przepisów o ewidencjonowa-
niu i kontroli obrotu częściami samo-
chodowymi,

 zakaz sprzedaży części, których 
ponowne użycie stanowi zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rynek obrotu częściami zamiennymi jest 
szacowany na 13,4 miliarda złotych 
rocznie. Według szacunków Związku 
ponad 30 procent tego obrotu odbywa 
się nielegalnie lub w szarej strefie.

Szacunkowe dodatkowe wpływy po-
datkowe do budżetu: 0,9 miliarda 
złotych

3. Ograniczenie „szarej strefy” w serwi-
sowaniu samochodów:

Rynek napraw samochodów (oprócz 
napraw powypadkowych) jest szaco-
wany na 15,1 miliarda złotych rocznie. 
Według szacunków Związku ponad 30 
procent tego obrotu odbywa się niele-
galnie lub w szarej strefie.

Szacunkowe dodatkowe wpływy po-
datkowe do budżetu: 1,1 miliarda 
złotych

4. Likwidacja podatku akcyzowego od 
pojazdów osobowych i wprowadze-
nie w zamian podatku uzależnione-
go od parametrów ekologicznych 
pojazdu.

 Formuła podatku ekologicznego 
wyklucza możliwość zaniżania wy-
sokości tego podatku w przypadku 
sprowadzania z zagranicy samocho-
dów używanych, po-przez podanie na 
fakturze niższej kwoty sprzedaży niż 
rzeczywista wartość pojaz-du, tak jak 
ma to miejsce obecnie w przypadku 
akcyzy, liczonej od wartości  pojaz-du.

Szacunkowe dodatkowe wpływy po-
datkowe do budżetu: 2,5 miliarda 
złotych

5. Zwiększenie liczby samochodów 
złomowanych w legalnych stacjach 
demontażu:

 Zwiększenie skuteczności wykrywania 
i karania nielegalnej działalności w za-
kresie złomowania pojazdów

 Wprowadzenie opłaty depozytowej i 
premii za legalne złomowanie

 Uzależnienie odszkodowania za szko-
dę całkowitą od zaświadczenia o de-
montażu lub rachunków za naprawę

Szacunkowe dodatkowe wpływy po-
datkowe do budżetu: 0,5 miliarda 
złotych

RAZEM: 5,7 miliarda złotych rocznie. 
Bądźmy bardziej ostrożni. Wszystkie 
te zmiany mogą dać budżetowi co naj-
mniej 4 miliardy złotych rocznie. Tylko 
w motoryzacji. A jest jeszcze dziesiątki 
innych dziedzin polskiej gospodarki.
Związek Dealerów Samochodów nie ma 
żadnych wątpliwości, że wprowadzenie 
powyższych rozwiązań prawnych przynie-
sie nie tylko opisane, znaczące wpływy do 
budżetu, ale też naprawi wiele zaniedbań 
w polskim systemie prawnym, przywra-
cając wiarę polskich przedsiębiorców w 
sprawne i sprawiedliwe funkcjonowanie 
naszego państwa .

Związek Dealerów Samochodów wy-
stosował listy do Premier Rządu RP 
Ewy Kopacz i wiceprezes PIS Beaty 
Szydło z apelem o pilne zajęcie się 
opisywanymi tematami. Zaapelował 
także do innych branżowych organizacji 
o przedstawianie katalogu zmian prawa w 
sektorach gospodarki przez nie reprezen-
towanych, które przyczynią się do rów-
noważenia polskiego budżetu i naprawy 
polskiej gospodarki.
Motoryzacja mówi: 4 miliardy. A wy?

Andrzej Ostry na podstawie
Informacji prasowej 

Związku Dealerów Samochodów
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Obserwując sytuację w Polsce, można odnieść wrażenie, że na pol-

skim rynku likwidacji szkód komunikacyjnych trwa intensywne poszu-

kiwanie rozwiązań mających na celu... poprawę. Ale poprawę czego? 

Dla kogo? Gdy posłuchać głosu warsztatów, oczekiwania idą raczej w 

kierunku zwiększenia ilości napraw oraz ich opłacalności. Zdanie firm 

ubezpieczeniowych jest słyszane raczej w kontekście zbyt niskich 

składek oraz  zbyt dużych kosztów likwidacji szkód. Zanim rynek w 

jakikolwiek sposób zmieni warunki gry  warto jednak zastanowić się 

co można zrobić dla wszystkich uczestników rynku już dziś.

1 Kalkulacja opłacalności
Warto powrócić do analizy zagadnień związanych z porównaniem 

wymiany elementu, a jego naprawą. Dotyczy to oczywiście elemen-

tów pojazdu, które można przy zastosowaniu odpowiednich tech-

nologii naprawić przywracając im niemal 100% wartość. Pierwszy 
problem jaki napotykają podmioty uczestniczące w procesie likwidacji 
szkody to zastosowanie odpowiednich zasad kalkulacji. Warsztat był-
by zainteresowany naprawą zamiast wymiany elementu, w przypadku 
gdyby było to dla niego korzystne finansowo.  Obecnie ocena czasu 
przeznaczonego na odbudowę elementu karoserii jest wykonywana 
uznaniowo, co powoduje ciągły konflikt pomiędzy wykonawcą napra-
wy, a ubezpieczycielem. Rozwiązaniem, które może być bardzo po-
mocne jest wprowadzenie kalkulatorów pozwalających na systemowe 
przeliczenie wartość obudowy i porównanie ich z kosztami wymiany.
Fot. 1 . Przykładowy kalkulator kosztów wymiany i naprawy (BodyCalc)

Wartości przedstawione w oknach kalkulatora są przypadkowe i 

niezwiązane  z żadnym konkretnym przypadkiem. Współczynniki 

zawarte w mechanizmie obliczeniowym kalkulatora mogą podlegać 

modyfikacji w zależności od wielu czynników oraz wypracowania 

wspólnego modelu przez zainteresowane strony.

Pogodzić jakość z opłacalnością

Gdy stawia się pytanie czy warsztat blacharski zna i stosuje technologie napraw panelowych, zazwyczaj moż-
na usłyszeć odpowiedź jednoznacznie twierdzącą. Po bardziej wnikliwej analizie okazuje się jednak, że znajo-
mość technologii, jak i stopień jej wdrożenia jest znikomy albo na bardzo niskim poziomie. Dlaczego tak jest? 
Wpływa na to wiele czynników.

Fo
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2 Technologia naprawcza
Nawet w przypadku braku rozwiązań systemowo porządkujących 

problemy z rozliczeniem napraw i kosztów odbudowy uszkodzo-

nych elementów, należy wdrożyć w warsztacie odpowiednią tech-

nologię.

Fot. 2 . Kompletny system do napraw panelowych to podstawowe wy-

posażenie stanowiska do prowadzenia opłacalnych napraw panelowych 

(BodyLiner)

Co tak naprawdę oznacza „magiczne” określenie  „kompletny sys-

tem do napraw panelowych”? Zazwyczaj w warsztatach można 

spotkać albo prymitywne spotery pochodzenia azjatyckiego, albo 

całkiem przyzwoite urządzenia produkcji europejskiej lecz w obu 

przypadkach bez dodatkowego wyposażenia pozwalającego na w 

pełni ekonomiczne prowadzenie napraw.  Warto w tym miejscu 

przypomnieć, że spoter to jedynie serce całego systemu napraw-

czego. Owszem, można prowadzić naprawy samym spoterem 

blacharskim, ale w większości przypadków będzie to zbyt uciążliwe 

i czasochłonne. Nie bez znaczenia jest również fakt, że źle eksplo-

atowane urządzenia ulegają awarii i szybszemu zużyciu. Dotyczy 

to na przykład napraw rozległych uszkodzeń poszycia z zastoso-

waniem młotka udarowego, podłączonego do spotera. W takich 

naprawach należałoby zastosować albo easy puller, albo strong 

puller. System to również kompletne wyposażenie w osprzęt po-

mocniczy w postaci specjalizowanej szlifierki precyzyjnej, młotków 

aluminiowych, tarnika oraz zestawu elementów eksploatacyjnych i 

elektrod. Zaawansowane zestawy narzędzi do napraw panelowych  

wyposażone są w specjalizowany wózek systemowy posiadający 

ergonomiczne rozmieszczone elementy naprawcze jak i przyłącza 

sprężonego powietrza oraz zasilania elektrycznego.

3 Szkolenia i wdrożenia
Nie da się w pełni wykorzystać posiadanych technologii bez za-

awansowanych szkoleń dla pracowników warsztatu. Pomimo wielu 

starań większości uczestników rynku wyposażenia warsztatów, 

nadal jest wiele barier powodujących, że albo warsztaty nie korzy-

stają ze szkoleń, albo są one na niewystarczającym poziomie. Wiele 

szkód robią nieprofesjonalni sprzedawcy, którzy wyczuli dobry 

interes na sprzedaży spoterów, nie oferując przy tym wiedzy na 

odpowiednim poziomie. Nie dotyczy to z resztą jedynie posiadanej 

wiedzy. Stosowne jest w tym miejscu użyć słowa trening.

Fot. 4 . Szkolenie podstawowe oraz zaawansowany trening pozwolą na 

możliwie pełne wykorzystanie posiadanych narzędzi  (CSH)

Tak jak w sporcie tak i w przypadku techniki napraw panelowych, 

niezbędny jest trening pozwalający na możliwe pełne wykorzysta-

nie posiadanej przez warsztat technologii. Można niejednokrotnie 

spotkać użytkowników narzędzi do napraw panelowych, którzy 

podczas profesjonalnych szkoleń dowiadują się, że właściwie nie 

wykorzystywali posiadanego sprzętu nawet w 50%!

Warto zatem, nie czekając na działania zewnętrzne, wykonać ruchy 
w kierunku poprawy opłacalności napraw we własnym zakresie. Ob-
serwując polski rynek napraw powypadkowych można mieć wrażenie, 
że zmiany następują cały czas lecz nie prowadzą do ustabilizowania 
sytuacji, a wręcz przeciwnie.

Bogusław Raatz / www.raatz.plFot. 3 . Przyłącza zasilające to ważna cecha dobrego wózka systemowego 

(BodyLiner)

Superior fibre i Ultralight carbon 

Ultralekkie i konstrukcyjne
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„CZAS TO PIENIĄDZ”
Zmieniająca się struktura napraw powypadkowych pojazdów 

wymusza odpowiednie reagowanie serwisów na nowe potrzeby 

technologiczne. Zastanawiając się nad celowością prowadzenia po-

miarów położenia punktów bazowych karoserii oraz innych punk-

tów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania pojazdu, należy 

uwzględnić możliwie szeroki zakres problematyki, towarzyszącej 

całemu procesowi naprawy powypadkowej oraz diagnostyki. Są 

technologie bezpośrednio wpływające na efektywność ekono-

miczną prowadzonych napraw, ale są i takie, których znaczenie jest 

ogromne, ale niezauważalne w pierwszej fazie ich zastosowania. 

Technologie bezpośrednio wpływające na skuteczność i opłacal-

ność napraw przyspieszających proces naprawy. Można tutaj wy-

mienić np. systemy narzędzi do napraw panelowych, zgrzewarki, 

lutospawarki czy podgrzewacze indukcyjne. Pozytywne efekty 

zastosowania tych narzędzi są widoczne od razu. Blacharz bezpo-

średnio odczuwa poprawę komfortu pracy skutkującą skróceniem 

czasu naprawy, mniejszym zmęczeniem i zwykle podwyższeniem 

jakości. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku zastoso-

wania takich technologii jak systemy pomiarowe. Tutaj określenie 

wpływu na opłacalność poszczególnych napraw nie będzie taka 

prosta i oczywista, ale spróbujemy tę kwestię dokładnie przeana-

lizować.

DLACZEGO WYKONUJE SIĘ POMIARY?
Rozpoczynając rozważania na temat wpływu prowadzenia po-

miarów karoserii na opłacalność naprawy blacharskiej, nie można 

zapominać o aspekcie poprawności technologii oraz zaletach do-

kumentowania procesu likwidacji szkody.

Najbardziej poprawny proces usuwania odkształceń powypadko-

wych powinien być  oparty o dane fabryczne położenia punktów 

bazowych karoserii. Z praktyki wiadomo, że dane takie nie są 

niestety dostępne powszechnie, a bazy takich wymiarów nie za-

wierają nigdy wszystkich spotykanych pojazdów. Są na to różne 

rozwiązania. Najlepsze systemy pomiarowe posiadają możliwość 

porównania z danymi fabrycznymi, a w przypadku ich braku, 

zastosowania systemu pomiarów porównawczych. Możliwe jest 

również wprowadzanie własnych punktów charakterystycznych, 

które można wykorzystać przy kolejnych naprawach i pomiarach 

danego modelu pojazdu. Można by zapytać: jak to? Mamy mie-

rzyć według swoich danych i danych porównawczych? Jaka jest 

wiarygodność takich działań? Nie należy zapominać, że niezależnie 

od zastosowanych narzędzi i przyrządów pomiarowych, na koń-

cu i tak decyduje człowiek, który zarówno jest najsłabszym jak i 

najsilniejszym ogniwem całego procesu. To blacharz podejmuje 

Pomiary karoserii 3D

Jak poprawnie i szybko ustawić punkty bazowe, przemieszczone po kolizji drogowej? Dokonywanie pomiarów 
punktów bazowych jest często traktowane jak coś zbytecznego, wykraczającego poza codzienne czynności 
podczas napraw blacharskich. To bardzo poważny błąd. Błąd dotyczy zarówno poprawnego procesu techno-
logicznego, jak i opłacalności napraw. Praktycy zapytają zapewne, jak pomiary mogą wpłynąć na opłacalność 
napraw, skoro technologia jest zwykle kosztowna i dodatkowo mierzenie zajmuje dodatkowo czas?
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ostateczne decyzje i ocenia wyniki wydając diagnozę. Czy inaczej 

jest np. w przypadku oceny układu zawieszenia pojazdu, podczas 

badania na Stacji Kontroli Pojazdów? Diagnosta wymusza ruch 

zawieszenia przy pomocy szarpaków i organoleptycznie ocenia 

występowanie luzów oraz ich zakres.

ZAROBEK. Zapewne najbardziej interesujący jest wpływ techno-

logii pomiarowych na wzrost opłacalności napraw. Wpływ ten 

nie jest jednak jednowymiarowy. Bardziej namacalne są efekty 

przyspieszenia procesu naprawy poprzez szybszą diagnozę. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że tak naprawdę każda 

naprawa wymaga wykonania pomiarów, tylko metody mogą być 

różne. Najbardziej podstawową metoda jest zastosowania mia-

ry zwijanej czy też prostego przymiaru blacharskiego zwanego 

często cyrklem. Trudno udowodnić klientowi, że zakres szkody 

wymaga określonych działań. Dokonując profesjonalnego pomia-

ru z zastosowaniem nowoczesnych technologii i przedstawiając 

protokół stanowiący dokumentację pokontrolną, znacznie ła-

twiej przekonać klienta (którego często reprezentuje likwidator 

mobilny firmy ubezpieczeniowej), do określonych czynności 

naprawczych, czy też niezbędnej wymiany części pojazdu. Więk-

szość urządzeń pomiarowych pozwala na kontrolę punktów 

bazowych karoserii z naciskiem na płytę podłogowa oraz strefę 

górnego mocowania amortyzatorów. Jak udowodnić, że element 

zawieszenia pojazdu został na tyle uszkodzony podczas kolizji, że 

również podlega wymianie?  Nie jest to proste i zwykle wymaga 

przeprowadzenia żmudnego procesu diagnostycznego, którego 

elementami są pomiar punktów bazowych i pomiar geometrii 

układu jezdnego. Na rynku jest zaledwie jedno urządzenie dia-

gnostyczne pozwalające na szeroki zakres prowadzonych pomia-

rów kontrolnych, zawierających zarówno pomiar punktów bazo-

wych, wstępny pomiar geometrii układu jezdnego oraz pomiar 

geometrii części mechanicznych pojazdu. O ile funkcja pomiaru 

punktów bazowych jest standardem, to już kontrola geometrii 

kół, nawet wstępna, to absolutny wyjątek w przypadku urządzeń 

spotykanych w warsztatach. Nie zastąpi ona oczywiście końcowe-

go badania układu jezdnego na wyspecjalizowanym stanowisku 

kontrolnym, lecz może stanowić niezwykle cenne narzędzie pod-

czas diagnozowania oraz prowadzenia napraw powypadkowych. 

Możliwość kontroli geometrii części mechanicznych pojazdu jest 

bardzo trudna do oceny ponieważ do tej pory w warsztatach i 

stacjach diagnostycznych nie było nigdy urządzeń dających takie 

możliwości. Po testach przeprowadzonych przez specjalistów 

zajmujących się od wielu lat technologiami naprawczo-pomia-

rowymi, można jednak stwierdzić, że to zupełnie niezwykłe 

narzędzie, odpowiadające klasą systemom stosowanym na liniach 

produkcyjnych pojazdów.

POMIARY PUNKÓW BAZOWYCH KAROSERII 3D
Proces prowadzenia kontroli położenia punktów bazowych omó-

wiony zostanie na podstawie systemu TOUCH, który zasadniczo 

różni się od innych często opisywanych urządzeń pomiarowych. 

W przypadku systemów takich jak Car-o-tronic czy Naja, do 

prowadzenia pomiarów konieczne jest ustawienie prowadnicy 

stanowiącej bazę dla głowicy kontrolnej. W przypadku systemu 

TOUCH prowadnica została wyeliminowana poprzez zastosowa-

nia ramienia pomiarowego o wielu przegubach, zamocowanego 

do wózka systemowego lub ramy naprawczej. Co ważne, system 

TOUCH pozwala w prosty sposób zmierzyć zarówno punkty 

płyty podłogowej, położenie punktów charakterystycznych ele-

mentów zawieszenia dolnego, jak i kontynuować pomiary górnej 

strefy pojazdu. Po dokonaniu pomiarów części podwoziowej 

możliwa jest zmiana strefy kontrolowanej przy pomocy urzą-

dzenia TOUCH. Odbywa się to poprzez przestawienie wózka sys-

temowego poza obręb pojazdu i ponowne wskazanie systemowi 

punktów bazowych. Bardzo ciekawą funkcją tego nowatorskiego 

urządzenia jest możliwość wprowadzenia do każdej karty pomia-

rowej dodatkowych punktów wskazanych przez użytkownika. 

Poza położeniem punktu można również bez trudu dodać zdję-

cie punktu, które ułatwi identyfikację punktu, jak i dowolny opis 

w postaci tekstu. System TOUCH bazuje na czterech punktach 

startowych, według których ustawia się odniesienie do dalszych 

pomiarów. Każda karta pomiarowa zawiera szereg punktów 

pomiarowych, lecz cztery z nich wskazane są jako sugerowana 

najlepsza baza pomiarowa. W przypadku, kiedy któryś z tych 

punktów jest uszkodzony lub z innego powodu niemożliwe jest 

jego zmierzenie, użytkownik może wybrać dowolne inne punkty 

pomiarowe zawarte w karcie pomiarowej danego pojazdu. Do-

datkową ciekawostką jest możliwość wyposażenia urządzenia w 

oprogramowanie z bazą danych do pomiaru motocykli, kładów 

i motorowerów TOUCH BIKE. Jest to kolejna cecha systemu TO-

UCH, która sprawia, że warto się z nim zapoznać.

POMIARY GEOMETRII CZĘŚCI MECHANICZNYCH
Tak jak wcześniej wspomnieliśmy jest to absolutnie wyjątkowa 

funkcja, którą posiada jedynie omawiany system pomiarowy. W 

znacznej mierze stanowi to o jego wyjątkowości. Możliwe są trzy 

rodzaje pomiaru kształtu:

 pomiar kąta zawartego pomiędzy mierzonymi płaszczyznami,

 pomiar osiowości,

 pomiar odległości pomiędzy punktami.
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NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Kontrola kształtu amortyzatora - często zdarza się,że podczas kolizji 

ucierpi nie tylko karoseria samochodu, ale i jego części zawiesze-

nia. Dotyczy to między innymi amortyzatorów. Bardzo łatwo moż-

na skontrolować osiowość tego elementu. Wykonuje się pomiary 

porównawcze osi wzdłużnej korpusu i tłoczyska.

Kontrola kształtu wahacza - uszkodzenia wahacza to codzienność w 

serwisie napraw powypadkowych. W tym przypadku wskazane jest 

aby wykonać pomiary porównawcze wahacza wymontowanego z 

naprawianego pojazdu z nowym elementem. Możliwe jest porów-

nanie z wahaczem z drugiej strony pojazdu. Należy jednak pamię-

tać, że w niektórych przypadkach może on być również uszkodzo-

ny. Dodatkowa trudność może również stanowić fakt, że jest on 

lustrzanym odbiciem elementu z drugiej strony samochodu.

Kontrola kształtu innych elementów - elementy konstrukcyjne 

i mocujące wykonane ze stopów aluminium są bardzo mocno 

narażone na niewidoczne odkształcenia. Metodą porównawczą 

można bardzo łatwo stwierdzić czy kąty zawarte pomiędzy płasz-

czyznami elementu są właściwe. W przypadku, kiedy wartość kata 

jest nieznana konieczne jest zastosowanie metody porównawczej, 

Część elementów jednak ma 

kształty, w których często wy-

stępuje np. kąt prosty. W takim 

przypadku wystarczy zmierzyć 

kąt pomiędzy kontrolowanymi 

płaszczyznami i sprawdzić czy 

wynosi on 90°.

Podsumowując, pozostaje za-

chęcić do stosowania pomiarów 

podczas napraw blacharskich. 

Nie tylko jest to zgodne z pro-

cesem technologicznym, ale 

pozwala zwiększyć zyski i unik-

nąć niepotrzebnych problemów. 

Stopień zaawansowania niektó-

rych systemów pomiarowych 

jest naprawdę imponujący, ale nie jest konieczne stosowanie naj-

droższych rozwiązań. Ważne natomiast, aby możliwie jak najczę-

ściej podpierać się danymi fabrycznymi i prowadzić dokumentację 

naprawy.

Bogusław Raatz
KAROSERIA.eu

strefa blacharza
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Redakcja LAKIERNIKA: Co było powodem zmian w strukturze organi-
zacyjnej GRUPY PRECYZJA?
ML: Bezpośrednim impulsem było przeprofilowanie potencjału dru-

giej jednostki wchodzącej w skład GRUPY PRECYZJA, czyli PRECYZJI 

TECHNIK częściowo na wyroby z rynku chińskiego, które oferowa-

ne są obecnie jedynie pod brandem ,,PRECYZJA”. 

Nam nie odpowiada taka polityka, bo nie po to z takim wysiłkiem 

,,PRECYZJA-SERVICE” przez ponad 20 lat wykreowała na polskim 

rynku polską markę ,,PRECYZJA”, aby obecnie brała udział w psuciu 

tego wizerunku poprzez zastępowanie produktu polskiego wy-

robem chińskim. Nasze ambicje sięgają dalej, dlatego podjęliśmy 

już samodzielne decyzje o kontynuowaniu starań o czysto polski 

wyrób, bo zawsze z takim jesteśmy kojarzeni. My po prostu sprze-

ciwiliśmy się tej niedobrej zmianie. Nie chcieliśmy być farbowanymi 

lisami, ponieważ dla nas co innego znaczy „PRECYZJA”, a co innego 

Chiny. To nie powinno mieć ze sobą nic wspólnego. Jedni dla dru-

gich stanowią wyzwanie i niby dlaczego mielibyśmy to my, już teraz 

poddawać się bez walki. Więc robimy wszystko, żeby nieustannie 

rozbudzać drzemiący w nas własny potencjał.

                   

RL: Jaka jest aktualna oferta i kierunek działania Waszej firmy?
ML: Naszą największą nowością jest profesjonalne urządzenie do 

pomiaru geometrii kół w pojazdach ciężarowych, które po raz 

pierwszy w historii produkcji polskich urządzeń łączy pomiary ukła-

du jezdnego w pojazdach wieloosiowych z pomiarem krzywizny 

ramy nośnej. Urządzenie to pod względem rozwiązań technicznych 

nie odbiega od tego, co oferują obecnie dla tego segmentu rynku 

czołowe firmy zagraniczne. To wspaniały przykład praktycznego za-

stosowania polskiej myśli technicznej. Przy tym jest to urządzenie 

stosunkowo proste w obsłudze i przystępne cenowo, trafić więc 

może także do mniejszych warsztatów obsługujących pojazdy 

ciężarowe.

PRECYZJA SERVICE 
– nowy wymiar geometrii

Rozmowa z Maciejem Lipskim prezesem firmy PRECYZJA-SERVICE

Rynek wyposażenia warsztatów samochodowych ulega ciągłym zmianom. Ewolucji podlegają zarówno 
potrzeby, oferta jak i podmioty działające w zakresie zaplecza motoryzacji. Dotyczy to nowo powstałych 
firm, jak i tych, których pozycja i renoma na rynkach europejskich ugruntowane są od lat. Przykładem może 
być firma PRECYZJA-SERVICE Sp. z o.o., która powstała w ramach Grupy PRECYZJA, a od ponad roku działa 
samodzielnie, przenosząc główną siedzibę do nowej lokalizacji. W celu przybliżenia aktualnej sytuacji w firmie 
rozmawiamy z jej prezesem, Maciejem Lipskim.
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Już wkrótce dysponować będziemy wysokiej klasy popularnym 

urządzeniem do geometrii kół w samochodach osobowych, ale 

bliższe szczegóły dotyczące tego urządzenia pozostaną na razie 

jeszcze tajemnicą.

Obecnie intensyfikujemy także współpracę z czołowym europej-

skim producentem dźwigników samochodowych, niemiecką firmą 

CONSUL, która mając mocno ugruntowaną pozycję na rynku, uzy-

skała obecnie homologację dla serwisów MercedesBenz dla najbar-

dziej atrakcyjnej części swojego asortymentu.

Podjęliśmy też właśnie współpracę z nowo utworzoną niemiecko-

szwedzką grupą HEDSON, która skupia w swoim portfelu trzech 

bardzo znanych producentów urządzeń warsztatowo-napraw-

czych, czyli firmę DRESTER od myjek do kół, firmę HERKULES 

od specjalistycznych dźwigników dla blacharni, lakierni i serwisów 

ogumienia oraz firmę IRT- producenta najwyżej ocenianych pro-

mienników do osuszania lakierów wodnych oraz UV-A.

Kolejnym krokiem do przodu było wzbogacenie  przez nas oferty 

na oprogramowanie dla warsztatów samochodowych również o 

katalogi danych technicznych, dostarczane przez firmę Hayne-

sPRO, która stała się wiodącą marką na rynku. Szczególnie cenione 

jest jej oprogramowanie zawierające dane techniczne i podręczniki 

regulacyjno-naprawcze dla samochodów ciężarowych.

Dalej niezmiennie współpracujemy z brytyjskim wydawnictwem 

AUTODATA, którego produkty od 25 lat z dużym powodzeniem 

udało nam się wprowadzić do tysięcy polskich serwisów samo-

chodowych. Początkowo były publikacje książkowe, a obecnie ze 

względu na ogrom danych oraz potrzebę nieustannej aktualizacji, 

oferujemy AUTODATĘw postaci programu OnLine, składającego się 

z 29 katalogów tematycznych począwszy od mechaniki, przez elek-

trykę aż do elektroniki samochodowej. Ten jeden program zawiera 

dane, które kiedyś musiałyby być umieszczone w 29 publikacjach 

książkowych.

RL: Z tego wynika, że aktualne przemiany to okazja do zrobienia  tzw. 
„ucieczki do przodu”. Jak przyjmowana jest ta nowa propozycja przez 
Waszych stałych klientów oraz tych, o których dopiero zabiegacie?
ML: Klienci już od dawna oczekiwali od nas odświeżenia asorty-

mentu ,,PRECYZJI”. Myślę więc, że ta nasza propozycja dotycząca 

urządzenia do geometrii kół ciężarowych nowej generacji, o nazwie 

TRUCK LINE to właściwy krok we właściwym kierunku. Po prostu 

eksploatacja pojazdów ciężarowych i konieczność odnawiania ogu-

mienia wiąże się z ogromnymi kosztami, więc łatwe w użyciu, no-

woczesne, a jednocześnie proste urządzenie, spełniające do tego 

wszystkie wymogi zapisane w Monitorze Polskim z 2006 roku, jest 

tym rozwiązaniem, na które rynek czekał już od dawna. 

Wierzymy, że taka oferta połączona z naszym ponad 25 letnim do-

świadczeniem na rynku wyposażenia warsztatowego nakłoni także 

nowych klientów do podjęcia współpracy jednak z nami.

RL: PRECYZJA-SERVICE poza sprzedażą urządzeń wyposażenia warsz-
tatowego zajmuje się również serwisem. Jak duży udział w Waszej 
działalności stanowią prace związane z kalibracją oraz serwisem urzą-
dzeń diagnostycznych?
ML: „Precyzja-Service” w minionym 25-leciu umieściła na polskim 

rynku ponad 10 tysięcy urządzeń do pomiaru geometrii kół. Zawsze 

kładliśmy ogromny nacisk na poprawne relacje z naszymi klientami 

oraz na niezawodną obsługę posprzedażną. W tym czasie wypraco-

waliśmy skuteczne, fabryczne technologie diagnozowania napraw 

i kalibracji urządzeń. Nie szczędziliśmy starań i środków w celu 

skompletowania pełnego zestawu narzędzi specjalnych, belek, ram 

i ław kalibracyjnych, tak aby możliwe było profesjonalne ustawienie 

podzespołów urządzeń, co zapewnia długotrwałą eksploatację i 

precyzyjne pomiary.

Nieustannie rozbudowujemy naszą stacjonarną pracownię serwi-

sową, jak również wyposażenie mobilnych ekip serwisowych dojeż-

dżających do klientów na terenie całego kraju.

U nas sprawdzała się zawsze zasada, że drugie i trzecie urządzenie 

tak naprawdę sprzedaje serwis, nie tylko handlowcy.

To zaufanie, jakie zdobywaliśmy w polskich serwisach, procentuje 

jak najbardziej dziś. Nic więc dziwnego, że usługi serwisowe to pra-

wie połowa obecnej naszej aktywności. 

RL: Jak widzi Pan dalszy rozwój PRECYZJI-SERVICE?
ML: Nie bez znaczenia dla rozwoju PRECYZJI-SERVICE jest fakt, że 

w ostatnim czasie znacznie odmłodziliśmy nasz personel, który re-

prezentuje świeższe, bardziej dynamiczne podejście do zagadnień 

rynku motoryzacyjnego, którym się zajmujemy. 

W wyniku wspomnianych zmian organizacyjnych mogliśmy pozbyć 

się niektórych  obciążeń administracyjnych. Jesteśmy teraz lżej-

szym, bardziej mobilnym organizmem, a wiadomo, że to bardzo 

pomaga w sprawniejszym i szybszym poruszaniu się na rynku, 

reagowaniu na zagrożenia i dokonywaniu zmian dostosowanych do 

dynamiki polskiej motoryzacji teraz i w przyszłości.

strefa blacharza
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Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Ogólna zasada naprawy  uszkodzeń powypadkowych pojazdów 

użytkowych, ciężarowych, autobusów oraz przyczep, wyposażo-

nych w tzw. oddzielony element nośny czyli ramę, nie różni się w 

od napraw samochodów osobowych, posiadających przeważnie 

karoserię samonośną. W obu przypadkach głównym czynnikiem 

oddziaływania na uszkodzony element pojazdu jest siła prostu-

jąca, przyłożona w tym samym kierunku co siła, która uszkodziła 

pojazd i zbliżonej wartości lecz przeciwnym zwrocie. To lakoniczne 

określenie nie oddaje jednak całej złożoności problemu. Różnica w 

konstrukcji pomiędzy elementem nośnym, a takimi zespołami jak 

kabina załogi czy też komora ładunkowa, powoduje że napraw 

powypadkowych wymienionych zespołów dokonuje się oddzielnie, 

z zastosowaniem innych technologii. Dodatkowym problemem są 

pojazdy wieloosiowe i trudność w osiągnięciu właściwej geometrii 

układu jezdnego po naprawie powypadkowej.

RYNEK NAPRAW
Powstają wciąż nowe firmy zajmujące się naprawą pojazdów użyt-

kowych  jak i dodatkowe stanowiska naprawcze  w istniejących już 

serwisach. Poza rosnącą ilością pojazdów użytkowych, niewątpli-

wie dodatkowym impulsem są dotacje z UE ułatwiające finansowa-

nie tych inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach .

Przykładem postawienia na profesjonalną i wszechstronną sieć na-

prawczą samochodów użytkowych jest między innymi Grupa  DBK 

– największy w Polsce dostawca usług dla branży TSL (transport, 

spedycja, logistyka). Główną filozofią działania Grupy DBK jest 

TOTAL CARE – oznaczające pełną obsługę pod jednym dachem, w 

ramach trzech pionów biznesowych – DBK Truck Center, DBK Parts 

oraz DBK Financial Servi-ces. DBK Truck Center to rozbudowana 

sieć serwisowo - sprzedażowa, na którą składa się 14 serwisów 

własnych i 16 punktów partnerskich. To ponadto autoryzowana 

sieć sprzedaży nowych pojazdów ciężarowych marki DAF, IVECO, 

naczep Kögel, cystern belgijskiej marki L.A.G. oraz sprzedaż pojaz-

dów używanych. Pion DBK Parts oferuje sprzedaż oryginalnych 

części zamiennych wszystkich marek. Usługi finansowe, takie jak: 

wynajem pojazdów ciężarowych, ubezpieczenia oraz leasing, za-

pewniamy w ramach pionu DBK Financial Services.

Fot. Szkolić muszą się wszyscy uczestnicy procesu likwidacji szkód. 

(fot. Herkules)

Rynek napraw cały czas się poszerza ponieważ rośnie ilość pojaz-

dów i kolizji. Warto tutaj wspomnieć, że naprawie podlegają nie 

tylko poważnie uszkodzone pojazdy ale i te, które brały udział w 

niewielkich kolizjach które w procesie naprawy wymagają wykona-

Likwidacja szkód w pojazdach użytkowych

strefa blacharza
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nia  naprawy korekcji geometrii osi pojazdów wieloosiowych. Do 

tych wszystkich czynności, nawet usuwania skutków lekkich kolizji 

potrzebne są urządzenia o dużej mocy, a stanowiska muszą być 

wielkogabarytowe ze względu na wymiary naprawianych pojazdów. 

O ile w samochodach osobowych pewne drobne korekty można 

wykonać bez ram naprawczych, to przy konstrukcjach ramowych 

jest to w zasadzie wykluczone.

WIEDZA FACHOWA
W dziedzinie napraw, pomiarów pojazdów osobowych i dostaw-

czych jest ona obecnie na przyzwoitym poziomie. Niestety trochę 

gorzej przedstawia się wiedza na temat  technologi napraw pojaz-

dów użytkowych. Problem nie dotyczy jedynie serwisów napraw-

czych zajmujących się bezpośrednio naprawami powypadkowymi 

lecz tkwi znacznie głębiej. Niedostosowanie systemów kalkulacyj-

nych – szczególnie w zakresie napraw lakierniczych i czasochłon-

ności napraw ram, kabin, zabudów specjalnych, niedostateczna 

ilość materiałów informacyjno - szkoleniowych i specyfika działu 

napraw pojazdów o dmc powyżej 3,5 t, rodzi nadal wiele pro-

blemów widocznych w całym procesie likwidacji szkód. Problem 

ten zauważony został przez firmę PZU, która to już w 2013 roku 

zorganizowała pierwsze profesjonalne szkolenia dla mobilnych li-

kwidatorów szkód  z zakresu konstrukcji, specyfikacji  i technologii 

naprawczych pojazdów użytkowych. Współorganizatorem szkoleń 

była  Grupa DBK, która udostępniła na potrzeby szkolenia pomiesz-

czenia oraz serwis MAN, REMO-CAR w Święcicach. W 2015 roku 

zorganizowano kolejne szkolenie  w serwisie REMO-CAR, które 

ponownie prowadzone było przez Centrum Szkoleniowe Herkules, 

CSV oraz pracowników serwisu REMO-CAR. Jest to działanie, które 

ma na celu usprawnienie procesu likwidacji, zracjonalizowanie i 

urealnienie wzajemnych oczekiwań w kontaktach firma ubezpie-

czeniowa,  serwis naprawczy, właściciel pojazdu.

SYSTEMY NAPRAWCZE
Najpopularniejszym w Europie systemem jest system szczelinowy, 

stosowany z powodzeniem od dziesiątków lat do napraw samo-

chodów osobowych oraz użytkowych. Optymalne wymiary kra-

townicy do napraw pojazdów użytkowych to 16 m x 4 m. Rozstaw 

wewnętrznych prowadnic to 1 m. Producenci zwykle udostępniają 

dokumentację do wykonania kratownicy oraz prowadzą nadzór 

wykonawczy, co gwarantuje właściwe wykonanie i późniejszą funk-

cjonalność. W przypadku systemów do pojazdów użytkowych, kra-

townica nośna (szczelinowa) ma odpowiednio duże gabaryty oraz jej 

konstrukcja przeznaczone jest do przenoszenia znacznych sił.

Fot. Kratownica do mocowania osprzętu naprawczego ustawiana 

jest przed wykonaniem posadzki w warsztacie. 

(fot. HERKULES TRUCK)

Ramy nośne samochodów użytkowych wykonane są jako kon-

strukcje o dużej wytrzymałości, sztywności oraz masie. Ze 

względu na wymienione czynniki, naprawę prowadzi się zwykle 

etapowo, przy zastosowaniu sił o wartości składowych prostują-

cych, mających przeciwne zwroty do sił deformujących. Siły te to 

nawet 400 kN. Elementy robocze, zarówno prasy prostujące jak i 

zapory blokujące, mocowane są bezpośrednio za pomocą kotew 

do kratownicy nośnej. Musi ona przenieś obciążenia statyczne o 

znacznej wartości nie podlegając deformacji.

Naprawa ramy nośnej. (HERKULES RAM TRUCK)

Dla ułatwienia przywracania właściwych kształtów dokonuje się 

podgrzewania najbardziej uszkodzonych miejsc, co zwiększa pla-

styczność materiału, z którego wykonana jest rama. Jako urządze-

nia do podgrzewania miejscowego stosuje się palnik gazowy (nie-

zalecane) lub podgrzewacz indukcyjny (zalecane).  Podgrzewacze 

indukcyjne pozwalają na bardzo selektywną pracę zmniejszając do 

minimum utratę własności elementów konstrukcyjnych samocho-

du. Jednak siły stosowane do prostowania elementów ram samo-

chodowych mają i tak znacznie większe wartości niż stosowane do 

napraw karoserii samonośnych. W karoserii samonośnej, najwięk-

szemu odkształceniu zwykle ulegają odpowiednio skonstruowane 

i przeznaczone do tego elementy konstrukcyjne, natomiast w 

przypadku ramy, zbudowana jest ona tak, aby mogła przenosić jak 

największe obciążenia przy zachowaniu odpowiedniej masy.

Podgrzewanie indukcyjne wspomaga proces prostowania (HER-

KULES TRUCK)

Technologią umożliwiającą dokonanie prawidłowej naprawy ramy sa-

mochodu użytkowego jest wykorzystanie do tego celu specjalnego 

stanowiska naprawczego. Standardowe stanowisko zbudowane jest 

w oparciu o zabetonowaną w posadzce warsztatu ramę nośną (po-

dobnie jak w przypadku stanowisk stacjonarnych do samochodów 

osobowych), wyposażonej zwykle w środkowej części, w kanał na-

prawczy. Jako elementy robocze stosuje się zestaw wież pchających 

oraz zapór.

strefa blacharza
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Naprawa odbywa się poprzez równoczesne oddziaływanie sił rów-

noległych o przeciwnych zwrotach, przyłożonych do naprawianej 

ramy. Poprzez takie oddziaływanie sił, powstają pożądane momenty 

gnące, umożliwiające  odkształcanie uszkodzonych fragmentów kon-

strukcji i przywrócenie pierwotnego kształtu. W przeciwieństwie do 

kabin załogowych, ramy nośne są bazą do mocowania elementów 

zawieszenia kół pojazdu i muszą być naprawione z dużą staranno-

ścią. Najlepsze efekty uzyskuje się poprzez dokonywanie pomiarów 

położenia punktów charakterystycznych (bazowych)  oraz porówna-

nie wyników z danymi wzorcowymi. Tak jak i w przypadku karoserii 

samonośnych możliwe jest dokonywanie napraw bez dostępu do da-

nych porównawczych, lecz wymaga to dużego doświadczenia oraz 

zachowania daleko idącej ostrożności.

Podczas naprawy blacharskiej oraz po zakończeniu, niezbędne jest 

dokonywanie pomiarów kontrolnych. W przypadku kabin ma to 

jedynie znaczenie czysto technologiczne, dotyczące uproszczenia i 

przyspieszenia naprawy. Inaczej jest w przypadku ram nośnych, któ-

re to stanowią bazę do mocowania elementów zawieszenia układu 

jezdnego. Wymusza to ich perfekcyjną geometrię kształtu, która ma 

bezpośredni wpływ na własności jezdne pojazdu. W pojeździe, który 

ma niewłaściwie naprawioną ramę nośną, zwykle niemożliwe staje 

się ustawienie odpowiednich parametrów geometrii kół. Efektem 

tego jest znaczne zwiększenie oporów toczenia , które poza tym, 

że powoduje nadmiernie szybkie zużycie opon, elementów zawie-

szenia  układu jezdnego i kierowniczego, to dodatkowo stwarza 

zwiększone ryzyko poślizgu oraz innych niepożądanych zjawisk 

podczas eksploatacji pojazdu. W przypadku pojazdów wieloosiowych 

jest to element bardzo istotny i bardzo trudny do stwierdzenia bez 

zastosowania odpowiednich przyrządów pomiarowych. Przykładowe 

elementy wyposażenia stanowiska. Warto zauważyć, że bardzo waż-

ną cechą systemów naprawczych jest ich kompatybilność z różnymi 

typami stanowisk. Dotyczy to głównie sposobu mocowania elemen-

tów siłowych na stanowisku naprawczym.

Pomiar geometrii ramy pojazdu. (TRUCK EXAM)

Kabiny samochodów ciężarowych, które uległy znacznemu  uszko-

dzeniu podczas kolizji drogowej, przeważnie naprawiane są po 

uprzednim demontażu z pojazdu. Do prowadzenia napraw kabin sa-

mochodów ciężarowych stosuje się przeważnie oddzielne urządze-

nia, które współpracują z istniejącymi stanowiskami do napraw ram 

samochodowych (np. JOSAM, CELETTE) lub są skonstruowane jako 

samodzielne stanowiska. System ten sprawdza się najlepiej ze wzglę-

du na bardzo dużą skuteczność przy stosunkowo niewysokich kosz-

tach inwestycji. Wieże ciągnące mocowane są do kratownicy nośnej 

poprzez szczeliny analogicznie do pozostałych zespołów roboczych. 

Wieże te mogą być mocowane do ramy w dowolnej pozycji, pod 

żądanym kątem względem naprawianej kabiny samochodowej.

Znaczna część uszkodzeń kabin samochodów ciężarowych stanowią 

wgniecenia profili zamkniętych, które można usunąć przy zastoso-

waniu nowoczesnych technologii napraw panelowych podobnie jak 

w pojazdach do 3,5 dmc.

Bogusław Raatz, Sławomir Zawalich
KAROSERIA.eu
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ludzie i wydarzenia

Retro Motor Show
3 dni, 453 pojazdy, 17 474 zwiedzających – tak w liczbach wyglądało pierwsze spotkanie pasjonatów zabytko-
wej motoryzacji podczas Retro Motor Show w Poznaniu.

Podczas pierwszej edycji targów Retro Motor Show zaprezento-

wano pojazdy z praktycznie każdej dekady XX wieku, prezentując 

modele unikatowe, jak m.in. Opel Lotus Omega (zaledwie 970 

wyprodukowanych modeli) czy Mercedes CLK DTM AMG (zaled-

wie 100 wyprodukowanych egzemplarzy). Nieliśmy okazję, także 

podziwiać te, które jeszcze do niedawna mogliśmy na co dzień 

oglądać na polskich drogach: Warszawy, Syreny, Fiaty 125p i 126p 

oraz te zachodnie, do których zaglądało się przez szyby aby zo-

baczyć, ile mają na liczniku. 

Silną reprezentację miały również pojazdy, których metryczka 

sięgała przedwojennych czasów: 3 generacje Rolls Royce’a Phan-

tom’a, BMW na czele z protoplastą bawarskiego giganta, mo-

delem Dixi, Mercedesy, Citröeny i wiele, wiele innych, niezwykle 

ciekawych i doprowadzonych do perfekcyjnego stanu pojazdów. 

Nie można zapomnieć także o amerykańskich reprezentantach: 

Corvette C1, Cadillac DeVille, Chevrolet Camaro SS, Dodge Chal-

lenger czy Buick Electra, to tylko kilku przedstawicieli „amerykań-

skiego snu” jacy pojawili się w Poznaniu.

Spora część prezentowanych pojazdów zmieniła podczas targów 

właściciela. Na sprzedaż wystawionych było około 60 modeli. 

Jak się dowiedzieliśmy, już pierwszego dnia targów doszło do 

transakcji kupna, a kilka decyzji podjętych zostało spontanicznie. 

Szczegóły i uzyskane kwoty pozostają jednak „słodką tajemnicą” 

Wystawców. 
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Nie lada atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, były strefy 

specjalne, gdzie swoje pojazdy prezentowało Miejskie Przedsię-

biorstwo Komunikacyjne oraz Państwowa Straż Pożarna. Moż-

liwość zamienienia się na parę chwil w kierowcę Jelcza „Ogórka” 

043Caro, czy wozu strażackiego Magirus, powodowało wiele 

uśmiechów i radości, tak u dzieci jak i dorosłych. Do dyspozycji 

targowych gości były także zabytkowe traktory oraz strefa Retro 

Games, gdzie prezentowane były takie gry jak Space Invaders czy 

też Sensible World of Soccer.

Specjaliści także mogli znaleźć dla siebie coś ciekawego. Pod-

czas Retro Motor Show zadebiutowała Akademia Renowacji. Na 

specjalnych strefach pokazowo – warsztatowych prezentowane 

były różnorodne techniki renowacji zabytkowych pojazdów – od 

napraw blacharsko – lakierniczych do renowacji i konserwacji tapi-

cerki. Całość uzupełniły merytoryczne wykłady i prezentacje oraz 

spotkania z interesującymi osobami jak m.in. „Pogromcą fotora-

darów” Emilem Rau czy wnukiem słynnego podróżnika, Arkadym 

Fiedlerem, który poszedł w ślady swojego dziadka i przemierzył 

świat w „maluchu”. 

O tym, jak wypadła pierwsza edycja targów Retro Motor Show, 

najlepiej świadczą wypowiedzi samych wystawców oraz zwiedza-

jących, którzy tłumnie przybyli na poznańskie wydarzenie (cytaty 

z fanpage targów Retro Motor Show): 

„Debiut marzenie. Przepiękna impreza... organizowana po raz 

pierwszy, a wszyscy czuli się tu jakby to była już dziesiąta edycja 

;) Z niecierpliwością czekamy już na kolejny rok!”

Adam Piotrowski

ludzie i wydarzenia
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Na wiosłach przez Atlantyk, 
czyli Romualda Koperskiego rozgrzewka przed Pacyfikiem

„Dnia 16.01.2017 r. o godz. 19:10 UTC Romuald Koperski na łodzi 

wiosłowej PIANISTA dopłynął do brzegu wyspy Tobago, port Scar-

borough” – komunikat tej treści pojawił się na stronie internetowej 

znanego trójmiejskiego podróżnika, przewodnika po Syberii, pisa-

rza, dziennikarza, pianisty, zawodowego kierowcy i pilota, którego 

zapierające dech w piersi  przygody, śledzą tysiące fanów na całym 

świecie. W połowie stycznia, po 77 dniach rejsu zakończyła się jego 

wyprawa przez Atlantyk. Płynął jak zwykle samotnie, oczywiście 

swoją łodzią wiosłową PIANISTA. Byliśmy z nim myślami i sercem, 

tym bardziej, że ten niezwykły podróżnik to przyjaciel firmy LAKIER-

NIKA i firmy   Troton z Ząbrowa. Wspieraliśmy jego wyprawę, a ka-

dłub PIANISTY zabezpieczały  materiały lakiernicze marki Sealine.  

Tą wyprawą Romuald Koperski po 3-letniej przerwie wrócił na wiel-

ką wodę, bo przypomnijmy, w 2013r. podjął gigantyczne wyzwanie 

- podbój Pacyfiku. Chciał w pokonać PIANISTĄ ok. 12 tys. km. Dał 

sobie na to ok. 180 dni. 16 dnia zrezygnował – jego plany pokrzy-

żowały fatalne warunki atmosferyczne. 

Redakcja: Tylko na trzy lata odpuścił Pan oceanicznym wyzwaniom
Romuald Koperski: Ale co najważniejsze, Pacyfiku nie odpuściłem. 

Wyprawa przez Atlantyk była szeroko rozumianym treningiem 

przed kolejną próbą. 

R.: Da się jakoś porównać te akweny? 
R. K.: Nie da się. Pacyfik to Atlantyk razy dwa. Myślę o wiatrach, 

które na Pacyfiku są nieprzewidywalne, o zafalowaniach i przede 

wszystkim wielkości. Pacyfik to obszar,  w którym mieszczą się 

wszystkie oceany świata.  

R: Ale i Atlantyk nie był dla Pana zbyt łaskawy. Na 77 dni wyprawy, 
aż 40 było sztormowych. 
R.K.: Na Pacyfiku nie ma wiatrów stałych. Wyże kręcą się w prawo, 

niże w lewo i takie kręcące się masy powietrza powodują wiatr. Je-

www.sea-line.eu

ludzie i wydarzenia
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śli się człowiek znajdzie w nieodpowiednim miejscu, płynie wstecz i 

włożony wysiłek idzie na marne. Na Atlantyku miałem mniej więcej 

stałe wiatry, pomagające utrzymać kierunek. Płynąłem trasą Ko-

lumba, a pamiętajmy, że w jego czasach pływano tylko z wiatrem. 

Tu sztorm był po prostu sztormem. Dla takiej łupinki jak PIANISTA 

wcale nie był taki straszny. Pokonywałem miliony fal. Miałem więc 

doświadczenie w odczytywaniu, jaką niespodziankę niesie każda 

kolejna. Po jakimś czasie wiedziałem, która ma moc, energię, która 

może być groźna. Te ogromne były znacznie łagodniejsze niż krót-

kie, krzyżujące się z prądami.. 

R.: Łódka dwukrotnie się wywróciła
R.K: W warunkach spokojnej wody wstałaby sama. Ale przewróco-

na na bok, jak było w tym przypadku, z każdą kolejną falą nabiera-

ła wody. Musiałam się z niej wydostać, odwrócić ją, wylać wodę…

R.: Czuł Pan wtedy śmiertelne zagrożenie? 
R.K.: Nie. Aż tak nie. Myślę, że w takiej sytuacji  nie myśli się w ten 

sposób. Wtedy po prostu się działa. Jestem koło lodzi, która znaj-

duje się nie w tej sytuacji co powinna, ale jednak jest na wodzie. 

Na dno nie pójdzie. 

R.: Ale przyznał Pan, że fizycznie też pan kilka razy ucierpiał
R.K.: Tak, ale jeżeli boso wybiega się na pokład zalany wodą, każdy 

się pośliźnie. W łazience też, nie trzeba do tego łódki

R. :Tylko, że Pan jest tam na oceanie sam
R.K.: - No tak, do tego jest noc, czarno. Niczego nie widać. Ani 

wody, ani nieba. 

R.: W pewnym momencie można mieć dosyć. Miał Pan kryzysy? 
R.K.: W czasie takiej wyprawy najtrudniejsza jest walka z własną 

psychiką. Ale po 10 dniach sztormu, gdy wszystko mokre, łódka 

nieprzerwanie przypomina bujaną klatkę w wesołym miasteczku, 

gdy jedyna schronienie to kajuta o szerokości 80 cm i długości 2 

metrów, gdy przez tyle dni nie można choćby wody zagotować, 

albo ukroić chleba nie ryzykując zranienia, można mieć dosyć. I 

zdarzało mi się naprawdę mieć dosyć. 

R. : Co pomagało? Rozmowa przez telefon satelitarny?
R.K.: Niestety to nie telefon komórkowy. W sytuacji nagłej nie 

można go nawet uruchomić, bo trzeba wyjąć antenę, skierować 

na południe, znaleźć satelitę, utrzymać go – co przy silnym falowa-

niu wcale nie jest łatwe – i dopiero wtedy nawiązać łączność. I to 

przeważnie sms-ową. Potrzeba więc spokoju.  Tylko że to i tak nic 

nie da, bo nikt nie przyjdzie mi prędko z pomocą. Najbliższy statek 

jest 300 albo 500 km dalej, a  znalezienie mnie w tym bezmiarze 

oceanu, nawet przez kogoś kto zna moją pozycję byłoby trudne. 

Taka łupinka jest jak korek od butelki rzucony na jezioro - proszę 

go znaleźć. Telefon jest więc ostatnią rzeczą, za którą się chwy-

ta w sytuacji nagłej. Zamiast niego bierze się wiadro żeby wylać 

wodę, przekłada sprzęt na druga stronę żeby łódka była równo 

obciążona, pilnuje się steru żeby był ustawiony z wiatrem, a w 

końcu ogarnia resztę, z wiązaniem wszystkich przemieszczających 

się przedmiotów włącznie. Oczywiście  że to niełatwe, ale gdy czło-

wiek jest sam, działa najskuteczniej. Najgorzej gdy jest kilka osób i 

jeszcze ktoś doradza. 

R. : Pod koniec grudnia  zabrakło Panu jedzenia
R.K. : Zabrałem go za mało, liczyłem, że jakoś to będzie. I było. 

Pozostało mi łowienie ryb i jedzenie sushi, bo wilgoć załatwiła 

metalowe dysze w kuchence. Nic dziwnego, że wróciłem 20 kg 

lżejszy. 

ludzie i wydarzenia
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R. : Był Pan już w tylu niebezpiecznych sytuacjach i zawsze na szczę-
ście wychodzi z opresji cało. To rzeczywiście szczęście, czy coś co Pan 
w sobie wypracował? 
R.K.: Przede wszystkim to drugie. Szczęście zależy od tego, jakie 

są nasze myśli. Jeśli są pozytywne , podświadomość tworzy nam 

pozytywne sytuacje i wszystko się układa. Negatywne myśli, 

zwątpienie, przyciągają to co złe. Nie należy się bać, bo człowie-

kowi zawsze przytrafia się właśnie to, czego się boi. Wiedzieli to 

już starożytni filozofowie. A my o tym zapominamy, karmieni me-

dialną papką na temat tego co jeść, który lek jest dobry, o której 

godzinie iść spać, na jakiej poduszce się położyć itd.  Żal mi ludzi, 

którzy chłoną to wszystko i żyją jak lunatycy. Ja nigdy nie dopusz-

czałem myśli, że mogę zachorować i nigdy nie chorowałem. W 

całym naszym życiu, także tam na oceanie, decydujący głos ma 

psychika. Żaden 30 – latek, który nie ma życiowego doświadcze-

nia i nie wie co życiem kieruje, choćby był najbardziej umięśniony, 

na oceanie nie dałby rady.  

R. : Powinien Pan do swoich wielu umiejętności dołożyć psychotera-
pię i koniecznie ją praktykować 
R.K.: (śmiech) Też o tym myślałem. To o czym teraz mówimy znaj-

dzie się również w  książce, którą właśnie piszę. 

R.: A jak PIANISTA? Czy nasze materiały lakiernicze się spisały? 
R.K.: Łódka była malowana waszymi materiałami 5 lat temu. Po-

tem był Pacyfik. Po nim stanęła na słońcu, deszczu, by wrócić w 

bardzo nieprzyjazne środowisko – wilgoć i sól w dużym natężeniu, 

porastające glony itd. I nadal jest w bardzo dobrej kondycji. Nawet 

farba antyporostowa świetnie się sprawdziła. Skorupiaki czepiły się 

jej tylko w jednym miejscu – na rancie stępki, w miejscu, którego 

sam zapomniałem przeciągnąć wałkiem. Niedługo PIANISTA wraca 

do Polski. Wygląda na to, że wystarczy tylko ładnie ją umyć.  

R.: Kiedy wraca Pan na Pacyfik?
R.K: Ta data musi przyjść sama. Na pewno to co przeżyłem wtedy 

i teraz na Atlantyku, dało mi niebywałe doświadczenie. Wiem, 

że kolejny Pacyfik będzie wyglądał zupełnie inaczej niż pierwsza 

wyprawa. 

R.: To prawda, że Romuald Koperski myśli też o remoncie samolotu, 
którym obleci świat dookoła? 
R.K.: Jestem też pilotem, a kto czerpie z życia pełną garścią za-

wsze coś sobie planuje. Chcę wyremontować stary samolot An- 2, 

wymaluję i polecę. 

R. : Nim pan poleci zafunduje nam Pan kolejne rekordowe granie, 
prawda? Tym razem z Charlesem Brunnerem, Pana konkurentem w 
biciu rekordu Guinnesa w najdłuższym koncercie fortepianowym
R.K.:To prawda. On grał 101 godzin, ja 103. Wcześniej on zagrał 

50 godzin, ja tyle samo. Okazało się, że nasze życiorysy w wielu 

miejscach są zbieżne. Jest jak mój brat, tylko z innej matki. Lu-

dzie pozytywnie zakręceni widzą świat trochę inaczej. Oni wie-

dzą, że wszystko jest ulotne, że liczy się uśmiech, przyjaźń. Po 

co więc bić kolejne rekordy między sobą? We dwójkę stanowimy 

poważną armię, której nikt nie zagrozi. Zagramy najdłuższy kon-

cert razem. Może jeszcze w tym, albo na początku przyszłego 

roku? Zobaczymy. 

 Bardzo dziękuję za rozmowę
 Rozmawiała 
 Iwona Kalinowska

ludzie i wydarzenia
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Dzisiaj opiszemy sposób malowania efektu 

chromu. Nośnikiem będzie wygięty fragment 

chromowanego pręta. Motyw ten będzie 

przydatny w wielu kompozycjach, gdzie 

występuje lustrzane odbicie chromu, jak np. 

elementy silnika, armatury łazienkowej, lub 

rycerskiej zbroi. Pracę rozpoczynamy od 

wycięcia zaimprowizowanego, kartonowego 

szablonu. Wycinamy płynną sinosuidę i usta-

lamy szerokość przyszłego pręta (fot. 01, 02, 
03). Następnie układamy makietę obiektu 

oraz docinamy kartonową elipsę, stanowiącą 

przekrój i początek pręta. Docinamy także 

dodatkowe sinusoidy do malowania później-

szych odbić. (fot. 04, 05, 06). Przed nanie-

sieniem pierwszego elementu obserwujemy 

inne obiekty chromowane. Patrzymy w jaki 

sposób w chromie odbija się otoczenie. Za-

uważamy, że jest to właściwie owalne lustro. 

Zatem dolna jego część będzie odbijać przed-

mioty z otoczenia poniżej poziomu wzroku. 

Natomiast górna część będzie optycznie 

lżejsza, gdyż odbija np. sufit lub niebo, a 

tam dzieje się mniej. Początkową strukturę 

odbić pomalujemy czarną farbą, a kolorami 

zajmieny się później. Nanosimy za pomocą 

szablonu pierwsze odbicia w dolnej części 

pręta (fot. 07, 08, 09). Malujemy również 

odbicia zanikające oraz zakończone szpicą z 

pozostawieniem jak najwięcej światła w czę-

ści wygiętej, środkowej. Wtedy pręt nabierze 

przestrzenności i blasku (fot. 10, 11, 12). Na-

stępnie rozpoczynamy malowanie końcowej 

ścianki w kształcie elipsy. Wykorzystujemy 

eliptyczny szablon zewnętrzny i wewnętrzny 

w celu namalowania zatepionej krawędzi oraz 

AEROGRAF
ćwiczenia i proste motywy - efekt chromu
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improwizowany szablon do namalowania 

odbić poprzecznych (fot. 13, 14, 15). Potem 

sklejamy dwa szablony, aby przysłonić cały, 

dotąd namalowany obiekt. Warto uważać, 

aby szablon nie był przesunięty. Teraz natry-

skujemy w górnej części, bardzo delikatną 

szarość. Ma to na celu zwiększenie kontrastu 

i uwydatnienie bieli światła na chromowanym 

pręcie (fot. 16, 17, 18). W dolnej części nato-

miast natryskujemy w pewnej odległości cień 

obiektu. Tę odległość ostalamy intuicyjnie 

tak, aby powstało złudzenie, że obiekt jest 

zawieszony w przestrzeni (fot. 19, 20, 21). 
W celu zwiększenia efektu realistycznego 

delikatnie podmalowujemy kolorem całą 

strukturę odbić. W górnej części używamy 

błękitu, a w dolnej żółci i ugru. Posługujemy 

się szablonem, aby nie zamalować tła (fot. 
22, 23, 24). Ponownie za pomocą szablonu 

zasłaniamy obiekt i wzmacniamy żółcią szary 

cień. Pamiętajmy, że cienie nigdy nie są sza-

re. Również mają kolory, bo są wypadkową 

obiektu i kolorystylki otoczenia (fot. 25, 26, 
27). Następnie przystępujemy do szczegółów 

i efektów końcowych. Za pomocą wąskiego 

szablonu i od ręki wykonujemy w najbardziej 

odpowiednich miejscach refleksy światła. To 

bardzo delikatny i efektowny zabieg. Ramiona 

odbłysków muszą układać się dokładnie pod 

kątem 45 stopni, nie mogą zawierać żadnych 

krzywizn i niedoróbek (fot. 28, 29, 30, 31, 32, 
33). W malowaniu efektu chromu ważna jest 

gra kontrastów i to, co odbija się w obiekcie 

z otoczenia. Od początku do końca pracy 

należy chronić czystą biel podłoża przed za-

malowaniem w kolejnych etapach szablono-

wania. Mam nadzieję, że dzisiejsze ćwiczenie 

pomoże w realizacjach bardziej złożonych 

kompozycji z udziałem elementów chromo-

wanych (fot. 34, 35).
Marzena i Andrzej Karpińscy 

www.airbrush.com.pl
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Otrzymaliśmy ciekawe zlecenie zaprojektowania i naniesienia grafiki 

w technice airbrush na kultowym samochodzie Ford pick-up z ok. 

1955r. Auto przyjechało aż z Norwegii i należało do pracownika plat-

formy wiertniczej. Miało służyć do wyścigów na krótkich dystansach, 

ale jak się potem okazało było również wypożyczane do realizacji 

teledysków muzycznych, reklam, itp. Taka fanaberia... Ford został 

gruntownie wyremontowany i zmodyfikowany w podpoznańskiej 

firmie specjalistycznej, która nam pojazd dostarczyła. Życzeniem 

klienta było naniesienie tradycyjnego, amerykańskiego motywu z 

„tamtych” lat. Płomienie miały rozciągać się od przedniego zderzaka 

i zanikać przy tylnym. Klient chciał, aby płomienie były graficzne, nie 

realistyczne, w całości otoczone widocznym z daleka konturem. 

Zatem zaproponowałem kilka układów płomieni w kilku wariantach 

kolorystycznych. Po dokonaniu wyboru projektu, już na początku 

realizacji grafiki, pojawił się problem. Fioletowe kontury płomieni 

miały w rzeczywistości mieć 8mm szerokości. Zatem nie mogły być 

nanoszone pędzlami do pinstripingu. Owszem są tak szerokie pędzle, 

ale nie da się nimi prowadzić tak długich linii bez śladów łączenia. Wy-

glądałaby to nieestetycznie. Podjąłem decyzję, że grafikę wykonam 

tradycyjną, acz pracochłonną techniką maskowania taśmami. Naj-

pierw „narysowałem” taśmą szer. 6mm jedną stronę pojazdu. Była 

to lekka improwizacja. Gdy płomienie uzyskały płynność i oczekiwaną 

dynamikę, całość przeniosłem symetrycznie na drugi bok karoserii 

(fot.1). Uzyskany rysunek taśmą zaznaczał linię, która ma być później 

pomalowana. Dlatego teraz tę linię należało okleić z dwóch stron, a 

następnie ją zdjąć (fot.2). Kolejnym krokiem bylo zamaskowanie całej 

powierzchni oprócz linii głównej. Szczególną uwagę należało zwró-

cić na miejsca połączeń części karoserii, aby biegnąca linia nie miała 

uskoku. A także na wloty powietrza maski silnika (fot.3).  Oczyszczo-

ne i odtłuszczone maskowanie linii pomalowałem lakierem bazowym 

z niewielką ilością utwardzacza. Konsystencję dobrałem tak, aby 

lakier nie utworzył zbyt ostrych krawędzi. Ponieważ całość linii bę-

dzie potem zamaskowana taśmą, warto zrobić na krótkim odcinku 

próbkę. Sprawdzić przyczepność lakieru, czy nie odchodzi razem z 

taśmą, czy wytrzymuje korygujące nacięcia nożykiem i czy nie ma 

za wysokich krawędzi (fot.4). Następnie zdemontowałem wszystkie 

maskowania w obszarze, gdzie będzie nanoszony cieniowany pło-

mień. Całość odkrytej karoserii została odtłuszczona i przygotowana 

Ford pick-up
Fot. 12

Fot. 3Fot. 2

Fot. 1
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do kolejnego etapu (fot.5). Zamaskowałem taśmą szerokości 8mm 

fioletowe linie, ale tak, aby pół milimetra fioletu zostało zakryte 

kolejnym kolorem. Przygotowałem żółtą i pomarańczową bazę. Du-

żym pistoletem, z dyszą 1,4mm, naniesiono cieniowanie. Najpierw 

kolor żółty, potem pomarańczowy, następnie znów żółty. Usuwamy 

sprężonym powietrzem i miękkim, dużym pędzlem powstały odkurz 

malarski. Całość cieniowania powtarzamy, aż do uzyskania płynnego 

przejścia kolorów (fot.6). Następnie demontujemy maskowanie. Naj-

pierw tasmę liniową maskującą fioletowe linie, następnie papier i ma-

teriał samoprzylepny. Zwracamy szczególną uwagę na taśmę liniową, 

aby nie uszkodzić krawędzi grafiki. Najwięcej pracy maskującej było 

przy wlotach powietrza maski silnika. Ale to nie koniec (fot.7). Po 

całkowitym wyschnięciu lakieru i wyczyszczeniu całej powierzchni, 

kolej na naniesienie cienia płomiennej grafiki. W tym celu należało 

zamaskować to co już pomalowane z koniecznym pozostawieniem 

ok. 0,5mm zakładki wokół wszystkich obiektów. To ważne, aby cień 

nieznacznie nachodził na obiekt. Był to ryzykowny etap pracy, bo 

wszystko, co dotąd zostało pomalowane, przykryto maskującą folią 

samoprzylepną. Folia podczas późniejszego demontażu nie powinna 

uszkodzić cieniowania. Był to również test na przyczepność lakieru 

(fot.8). Teraz przystąpiliśmy do naniesienia cieni obiektów. W tym 

celu umieszano możliwie rzadki lakier bazowy w kolorze sepii. Cień 

był nanoszony warstwowo, i wielokrotnie delikatnym pyłkiem. Tutaj 

podobnie jak poprzednio, warto pomiędzy sesjami usuwać odkurz 

malarski i nanosić kolejne warstwy. Demontaż kontrolny folii ma-

skującej najlepiej wykonać na najmniejszym obiekcie (fot.9). Teraz 

całą grafikę trzeba sprawdzić pod względem błędów i niedociągnięć. 

Korekty można wykonać małym pędzlem i w kabinie bezpyłowej 

całość pokryć kilkoma warstwami lakieru bezbarwnego (fot.10). 
Dla wzmocnienia efektu można całość karoserii spolerować, aż 

do całkowitego zniwelowania krawędzi grafiki. Tak, aby całość sta-

nowiła jedną, lustrzaną płaszczyznę (fot.11). Trzeba przyznać, że 

efekt końcowy był imponujący, prawda? Auto w tej postaci zostało 

wyposażone w całą masę elementów tunningowych, od kół aż do 

tapicerki. Ford był wykorzystywany nie tylko do wystaw, ale również 

wyścigów, a nawet wypożyczany na plan filmowy do realizacji mu-

zycznych teledysków  (fot.12).
Marzena i Andrzej Karpińscy

www.facebook.com/karpinskiairbrush

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 10

Fot. 12Fot. 7Fot. 6

Fot. 9Fot. 8

Fot. 11
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Od momentu wprowadzenia do arsenału Robotniczo-Chłopskiej 

Armii Czerwonej, czyli sił zbrojnych Związku Radzieckiego, pojazdów 

pancernych, starano się wypracować w miarę jednolity wzorzec ma-

lowania, który z jednej strony ułatwić miał identyfikację pojazdów 

przez własnych żołnierzy, z drugiej – zapewnić odpowiednie masko-

wanie w terenie walk. Zważywszy na fakt, że większość planowanych 

oraz ostatecznie stoczonych przez Rosjan konfliktów w pierwszej 

połowie XX w. miała miejsce w rejonach, gdzie w przyrodzie przez 

znaczną część roku dominowała zieleń, to właśnie ta barwa przyjęta 

została za bazową.

- Trudno ustalić, w którym dokładnie momencie Armia Czerwona 

formalnie wprowadziła zieleń jako podstawowy kolor ochronny dla 

swych wozów bojowych. Pewnym jest natomiast, że pierwszy w ZSRR 

czołg, ważący niespełna 6 t, MS-1, produkowany od 1928 r. był już 

w ten sposób malowany – wyjaśnia Rafał Semołonik z koszalińskiego 

Studio Historycznego Huzar, które zajmuje się między innymi konsul-

tacjami naukowymi podczas odbudowy zabytkowych pojazdów. Do-

daje, że w latach trzydziestych ubiegłego stulecia oficjalnie zaczęto 

używać oznaczenia 4BO, który przyporządkowany został właśnie do 

tak zwanej „radzieckiej zieleni” (dziś, w środowisku pasjonatów używa 

się najczęściej angielskiego określenia: „Russian Armor Green” lub 

„Protective Green”).

Problem polega na tym, że pod wspomnianym wyżej symbolem kryła 

się cała paleta barw. – W dokumentach archiwalnych 4BO opisany zo-

stał jako „odcień ochronny odpowiadający szacie roślinnej w warun-

kach letnich”. Trudno o bardziej niekonkretną wskazówkę zwłaszcza, 

Problem z 4BO, 
czyli dlaczego trudno pomalować radziecki czołg

dr Łukasz Gładysiak

Jeśli czołg jest radziecki, powinien być zielony -  teza ta towarzyszy każdemu, kto choć raz zetknął się z pro-
blemem budowy lub odtwarzania oryginalnego pojazdu pancernego, wykorzystywanego w szeregach Armii 
Czerwonej. Choć twierdzenie wydaje się proste, w rzeczywistości staje się wyzwaniem, któremu często nie-
łatwo sprostać. Wszystko za sprawą koloru oznaczonego w dokumentach archiwalnych jako „4BO”, którego 
wzorcowego odcienia do tej pory nie udało się jednoznacznie ustalić.

Fotografie archiwalne mogą co najwyżej wskazać czy kolor ochronny pojazdów był ciemniejszy, czy bardziej jasny, nie rozwiązują jednak problemu z 
jego właściwą barwą. Na zdjęciu: dostarczony przez Armię Czerwoną czołg IS-2 z 1. Czechosłowackiej Brygady Pancernej, 1945 r. (Archiwum Studio 
Historycznego Huzar).

pasja i profesjonalizm

„Amerykański” wariant koloru 4BO, któ-
rym pomalowano samochód terenowy 
Willys-Jeep z kolekcji Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu (Foto: Łukasz 
Gładysiak).

Wczesny, „trawiasty” odcień 4BO, 
którym pomalowane zostało działo 
przeciwpancerne 45 mm 53-K pre-
zentowane na wystawie głównej 
Muzeum Oręża Polskiego w Koło-
brzegu (Foto: Łukasz Gładysiak).
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Jeden z wariantów koloru 4BO odtworzony podczas renowacji czołgu 
lekkiego T-70M, zachowanego w zbiorach Muzeum Broni Pancernej w 
Poznaniu (Foto: Łukasz Gładysiak).

Kolor 4BO w odcieniu wykorzystywanym w latach 1944-1945, którym 
pomalowano działo samobieżne ISU-122 ze zbiorów Muzeum Oręża Pol-
skiego w Kołobrzegu. (Foto: Łukasz Gładysiak).

pasja i profesjonalizm

że o jednolitej zieleni w przyrodzie przecież nie ma mowy – zaznacza 

nasz rozmówca – W przeciwieństwie do sił zbrojnych większości 

państw świata i wszystkich w Europie, gdzie w regulaminach do kon-

kretnego koloru przyporządkowany był numer palety Federal Stan-

dard, RAL, względnie QM dla armii Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, 

Rosjanie postawili na interpretację własną.

W ten sposób każda fabryka, a nawet partia produkcyjna charaktery-

zowała się nierzadko indywidualnym odcieniem zieleni. Jak informuje 

Rafał Semołonik oznaczało to, że na przykład najpopularniejszy model 

radzieckiego czołgu średniego – słynny T-34, wyprodukowany przez 

Fabrykę Traktorów w Stalingradzie mógł kolorystycznie znacznie od-

biegać od swego „brata”, dostarczonego przez zakłady w Czelabiń-

sku. – To samo tyczy się poszczególnych okresów II wojny światowej 

i czasu ją poprzedzającego. Jak udało się nam ustalić, kolory używane 

przez Armię Czerwoną w lata trzydziestych były najprawdopodobniej 

jaśniejsze i bardziej nasycone niż te, którymi posługiwano się po roku 

1943. Oprócz tego, po uruchomieniu programu wsparcia wojennego 

ZSRR przez Stany Zjednoczone, na front wschodni napływać zaczęły 

pojazdy w brytyjskich i amerykańskich odcieniach zieleni. One także 

mogły posłużyć jako wzornik dla producentów pojazdów wojsko-

wych, oczywiście uzupełniając i tak już szeroki zbiór koloru ochronne-

go 4BO. To samo tyczy się zielonych farb zdobytych w czasie pogoni 

za cofającym się Wehrmachtem – uzupełnia przedstawiciel Studio 

Historycznego Huzar.

W praktyce oznacza to, że chcąc pomalować odtwarzany, radziecki 

czołg (także inny pojazd wojskowy, ponieważ wspomniana barwa 

stanowiła bazę także dla samochodów, transporterów itd.), należy 

w pierwszej kolejności z maksymalną dokładnością ustalić, w jakiej 

fabryce i którym okresie został zbudowany. Zdaniem specjalisty to 

pozwoli zawęzić gamę odcieni „radzieckiej zieleni”. Kolejny krok to 

uwzględnienie ewentualnych zmian, które zaszły w pojeździe po 

opuszczeniu miejsca montażu. – Chodzi przede wszystkim o do-

strzegalne, duże elementy, które wymieniono w czasie eksploatacji. 

W przypadku czołgów będą to 

przede wszystkim koła jezdne; 

powszechną praktyką, zwłaszcza 

dla T-34 stało się uzupełnianie 

uszkodzonych, pochodzącymi 

albo z magazynów, albo pozy-

skanymi z całkowicie rozbitych 

pojazdów. W ten sposób poje-

dyncza maszyna mogła posiadać 

koła pochodzące z kilku fabryk, 

różniące się zarówno formą, jak 

i oczywiście kolorem – opowiada Rafał Semołonik. To samo tyczyć się 

może segmentów błotników, które w czasie działań bojowych ulegały 

najczęstszym uszkodzeniom lub oberwaniu.

W związku z brakiem epokowego standardu oraz z chęci względnego 

ujednolicenia zrekonstruowanych pojazdów radzieckich, które poja-

wiają się w coraz większej ilości na różnego rodzaju spotkaniach pa-

sjonatów historii czy widowiskach batalistycznych, osoby zajmujące 

się ich odbudową postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. – Zwykle 

dla wozów bojowych wyprodukowanych przed 1942 r. stosuje się 

współcześnie kolor RAL 6002, czyli tak zwanej „liściastej zieleni” bądź 

RAL 6010 oraz RAL 6025 określanych jako „zieleń trawiasta”. Pojaz-

dy pochodzące z lat 1942-1943 malowane są najczęściej oliwkową 

zielenią RAL 6003, a późniejsze: od ciemnej zieleni 6005 po wyraźnie 

oliwkowe RAL 6014 i RAL 7008, które, w wersji zmieszanej z czernią 

lub ciemnym brązem, wydają się też być odpowiednie dla pojazdów 

produkowanych w latach 1945-1960 – wylicza nasz rozmówca. 

– Oczywiście, zgodnie z regułą mówiącą o braku zasad w malowaniu 

czołgów Armii Czerwonej, każda zieleń, która przystaje do epoki, 

będzie dobra – kończy.

Późnowojenny odcień 4BO odtworzony na czołgu średnim T-34/85 z kolek-
cji Czesława Pirzeckiego z Lubiszyna (Foto: Łukasz Gładysiak).

Problem z malowaniem pojaz-
dów bojowych Armii Czerwonej 
dotyczy nie tylko farby bazowej 
4BO. Ten sam kłopot pojawia się, 
gdy pasjonaci próbują odtwo-
rzyć rzadsze, lecz występujące 
na przykład na froncie azjatyc-
kim, najczęściej dwubarwne ma-
lowania kamuflażowe. Podobnie 
jak „radziecka zieleń”, należy w 

takim przypadku poddać ana-
lizie także niesprecyzowany 
„radziecki brąz” określony w 
archiwaliach, jako 6K oraz „ra-
dziecką ochrę” 7K. Dylematu nie 
ma natomiast w przypadku ma-
skowania zimowego – to wyko-
nywano zawsze kolorem białym, 
najczęściej farbą zmywalną lub 
roztworem wapna.

NIE TYLKO 4BO

Kolejny wariant barwy ochronnej 
4BO, używany w schyłkowym okre-
sie II wojny światowej. Pomalowano 
nim czołg ciężki IS-2 eksponowany 
na wystawie plenerowej Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu 
(Foto: Łukasz Gładysiak).
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warto wiedzieć

Warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, zwłaszcza przy ograniczonej widoczności w ciągu dnia 

i po zapadnięciu zmierzchu, jest wyposażenie pojazdów samocho-

dowych w odpowiedni system lamp, zapewniających należyte oświe-

tlenie drogi. Posiadanie i stosowanie w danej sytuacji odpowiednich 

świateł jest regulowane przez kodeks ruchu drogowego. 

Wyposażenie pojazdów w światła zwiększa bezpieczeństwo na 

drogach, pod warunkiem, że są one należycie wyregulowane i nie 

ograniczają w żaden sposób widoczności innym użytkownikom po-

jazdów. Niewłaściwe ustawione światła powodują bowiem oślepianie 

kierowców, co może stwarzać niebezpieczne sytuacje na drodze. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, światła drogowe 

pojazdów samochodowych powinny zapewniać oświetlenie drogi na 

długości co najmniej 100 m przed pojazdem, a światła mijania 40 m. 

Światła mijania powinny być asymetryczne, czyli doświetlać drogę 

po prawej stronie, na odległość większą niż po lewej stronie. 

Kontrola ustawienia świateł, obejmująca właściwy rozkład światła 

na drodze, wykonywania jest okresowo, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w trakcie badań technicznych, na stacji kontroli pojaz-

dów. Kontrola prawidłowości oświetlenia pojazdu w trakcie wykony-

wania badań technicznych na SKP powinna obejmować:

 sprawdzenie liczby i rodzaju używanych świateł,

 kontrolę sposobu ich rozmieszczenia,

 kontrolę użytej barwy,

 sprawdzenie prawidłowości ich działania,

 kontrolę położenia granicy światłocienia i innych parametrów 

określających stan oświetlenia. 

Problemy z niewłaściwym ustawieniem świateł, powodującym nie-

prawidłowe oświetlenie drogi, a w efekcie oślepianie pozostałych 

użytkowników ruchu drogowego pojawiają się w momencie wymia-

ny żarówki reflektora, po wykonywanych jakichkolwiek pracach bla-

charskich nadwozia lub wymianie elementów zawieszenia, mających 

wpływ na wysokość ustawienia nadwozia. Profilaktycznie, kontrola 

i ewentualna regulacja ustawienia świateł powinna być przeprowa-

dzona każdorazowo po osiągnięciu przebiegu 10 000 km. 

Warunkiem przeprowadzenia w prawidłowy sposób czynności 

kontroli ustawienia świateł jest jej wykonanie na równej poziomej 

posadzce oraz sprawdzenie i ewentualne skorygowanie ciśnienia w 

kołach. Niezbędne jest również zapewnienie należytego obciążenia 

pojazdu, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Do sprawdzania poprawności działania świateł samochodów na sta-

cjach kontroli pojazdów oraz w serwisach samochodowych, wyko-

rzystywane są specjalistyczne przyrządy zapewniające przeniesienie 

strumienia świetlnego wysyłanego przez reflektor pojazdu na ekran 

przyrządu z układem optycznym, umożliwiającym minimalizację 

wielkości stanowiska kontrolnego. Odpowiednio dobrana soczewka 

skupiająca układu optycznego przyrządu, umożliwia uzyskanie ob-

razu na ekranie przyrządu widocznego w rzeczywistości z odległości 

Urządzenia do kontroli świateł pojazdów 
samochodowych

Autor: mgr Andrzej Kowalewski
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warto wiedzieć

10m od reflektora. Pomiar wykonywany jest prawidłowo wyłącznie 

w sytuacjach, gdy pojazd usytuowany jest na stanowisku w sposób 

gwarantujący położenie podłużnej osi samochodu równolegle do osi 

optycznej przyrządu. Niezmiernie ważne jest również zapewnienie 

odpowiednio płaskiego i poziomego (o dopuszczalnej nierówności 1 

mm na 1m) podłoża, w miejscu ustawienia przyrządu pomiarowego. 

Przyrząd kontrolny ustawia się przed reflektorem w odległości 30 do 

70 cm, a środek soczewki może być oddalony od środka reflektora w 

pionie i w poziomie maksymalnie 3 cm. 

Pomiar świateł mijania przyrządem tego typu polega na ustawieniu 

bębna z podziałką na żądaną wartość, podaną przez producenta po-

jazdu, przy włączonych światłach mijania i sprawdzeniu czy granica 

cienia pokrywa się z poziomą i ukośną linią na ekranie. Sprawdzenie 

świateł drogowych polega na kontroli środka plamy świetlnej. 

Dostępne na rynku przyrządy do kontroli ustawienia świateł posia-

dają różne rozwiązania konstrukcyjne, odpowiedzialne za pozycjo-

nowanie przyrządu względem pojazdu (z użyciem lustra, promieni 

świetlnych oraz wiązki lasera). 

Odchylenie strumienia światła od położenia środkowego w poziomie, 

przy prawidłowo ustawionych światłach, nie może przekraczać 5 cm 

w lewo i 20 cm w prawo dla świateł mijania i 20 cm w prawo lub w 

lewo dla świateł drogowych. W przypadku odchylenia w pionie war-

tości te nie mogą przekroczyć 3 cm w górę i 5 cm w dół dla świateł 

mijania oraz 5 cm w górę lub w dół dla świateł drogowych. 

W trakcie przeprowadzania kontroli ustawienia świateł wskazane jest 

również przeprowadzenie sprawdzenia światłości dla świateł drogo-

wych oraz wykonanie próby oświetlenia świateł mijania. W trakcie 

pomiaru światłości, ekran przyrządu ustawia się w takim położeniu, 

żeby linia pozioma przechodziła przez środek plamy świetlnej, a na-

stępnie uruchamia pomiar i ustawia się fotorezystor w punkcie, w 

którym wskazówka uzyskuje największe wychylenie. Odczytu doko-

nuje się dla obu reflektorów. Światłość świateł drogowych powinna 

wynosić minimum 30 000 cd.

Przy próbie oślepiania, bęben ustawia się w górnym położeniu i usta-

wia się fotorezystor w skrajne lewe położenie, przeciwne ukośnej 

kresce, odpowiadające położeniu oczu kierowcy pojazdu nadjeż-

dżającego z przeciwka. Przy włączonych światłach mijania dokonuje 

pomiaru wartości. Maksymalne, dopuszczalne przepisami natężenie 

nie powinno przekroczyć 1 lx. 

Stosowane obecnie powszechnie przyrządy do diagnozowania świa-

teł umożliwiają ich badanie pod kątem ustawienia, bez możliwości 

przeprowadzenia analizy wiązki światła pod kątem jakościowym. 

Dostępne jest już jednak na rynku urządzenie opracowane przez 

Instytut Transportu Samochodowego, określane mianem analiza-

tora świateł, zapewniające możliwość przeprowadzenia pomiaru 

właściwości fotometrycznych i ustawienia wszystkich rodzajów 

reflektorów samochodowych (świateł mijania, drogowych, przeciw-

mgłowych, a także świateł do jazdy dziennej).

Dzięki jego zastosowaniu, przy badaniu świateł można uzyskać ana-

lizę całej wiązki świetlnej, z uwzględnieniem wszystkich czynników: 

żarówki, reflektora i samego ustawienia. Przyrząd tego typu przed-

stawia rozkład wiązki światła za pomocą odpowiednich wykresów, 

dzięki czemu precyzja ustawienia świateł jest znacznie wyższa niż w 

przypadku zastosowania tradycyjnego przyrządu. Ustawienie świa-

teł mijania uzależnione jest od określenia położenia granicy światła 

i cienia, a dokładność tego procesu uzależniona jest w znacznym 

stopniu od wyrazistości i rzeczywistego kształtu tej granicy. Przy 

wykorzystywaniu tradycyjnych przyrządów do kontroli świateł, linia 

ta jest przeważnie rozmyta i nieregularna, dlatego też dokładność 

ustawienia świateł jest w istotny sposób uzależniona od prowadzo-

nej przez obsługującego procedury odczytu i ustawienia. 

Przy zastosowaniu do tej czynności analizatora świateł, granica 

światła i cienia wyznaczana jest automatycznie, z wykorzystaniem 

algorytmów obliczeniowych i układów mikroprocesorowych, dzięki 

czemu eliminuje się czynnik subiektywny, mający znaczny wpływ na 

jakość ustawienia świateł. 

Analizator świateł posiada funkcję automatycznego poziomowania, 

gwarantującą właściwe położenie przyrządu i wyjątkowo precyzyjny 

pomiar. Możliwe jest również wprowadzenie odchyłek w poziomie 

stanowiska kontrolnego, co umożliwia wprowadzenie odpowiednich 

poprawek przeliczeniowych. Ponadto do pozycjonowania przyrządu 

względem pojazdu, analizator świateł wykorzystuje dwa laserowe 

celowniki. 

Bardzo precyzyjny pomiar i analiza rozkładu całej wiązki światła, 

umożliwia obiektywną ocenę konieczności wymiany samej żarówki 

lub całego reflektora w sytuacji nieprawidłowego oświetlenia drogi, 

lub zbyt wysokiego poziomu olśnienia.

W przypadku świateł mijania wykorzystywany jest pomiar ustawienia 

oraz wartości natężenia dla podstawowych punktów homologacyj-

nych, odpowiedzialnych za oświetlenie. Prawej krawędzi drogi w 

odległości 50 m i 75 m, punktu położenia oczu kierowcy nadjeżdża-

jącego z przodu, w odległości 50 m oraz całej strefy olśnienia.

W trakcie kontroli świateł drogowych, analizator świateł wykorzystu-

je odpowiedni algorytm przeliczeniowy, bazujący na najjaśniejszym 

obszarze wiązki, obejmującym wartości większe od 80% w stosunku 

do maksymalnej światłości. 

Analizator świateł zapewnia bardzo dokładne i precyzyjne ustawienie 

świateł przeciwmgłowych, których regulacja przy użyciu tradycyjne-

go przyrządu jest bardzo intuicyjna, pomimo faktu, iż ich ustawienie 

dotyczy wyłącznie kierunku pionowego. Analizator świateł wyko-

rzystuje matematyczną aproksymację linii rozdzielającej jaśniejszą i 

ciemniejszą część. Poza tym umożliwia pomiar natężenia oświetlenia 

i taką regulację tych świateł, która zapewnia ustawienie ich jak naj-

wyżej w taki sposób, aby górna część odpowiedzialna za olśnienie nie 

przekraczała dopuszczalnych przepisami poziomów rzeczywistego 

natężenia oświetlenia. Analizator świateł zapewnia również precy-

zyjne ustawienie świateł dziennych, które powinno być symetryczne 

oraz pomiar intensywności wiązki tych świateł.

Wyniki pomiaru przy użyciu analizatora świateł są zapisywane w pa-

mięci urządzenia. Istnieje również możliwość wydruków odpowied-

nich protokołów pomiarowych, zawierających wykresy.
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W samochodowym silniku spalinowym, w trakcie spalania mieszanki 

paliwowo-powietrznej, wytwarzana jest energia służąca do napędu 

pojazdu. Jednak nie cała energia pochodząca z tego procesu wy-

korzystywana jest w tym celu. Jej część pochłaniana jest w trakcie 

odprowadzania spalin z cylindrów silnika i obejmuje:

 energię cieplną,

 energię nadciśnienia niezbędnego do pokonywania oporów w 

trakcie przepływu przez układ wydechowy,

 energię kinetyczną przepływu zw znaczną prędkością,

 energię drgań wywołanych przepływem przez układ wydechowy. 

W wyniku spalania paliwa w cylindrach silnika powstają spaliny, któ-

re są mieszanką różnych gazów i cząstek, mających toksyczne wła-

sności. Po opuszczeniu komór spalania, spaliny odprowadzane są 

do otoczenia przez odpowiednio skonstruowany układ wydechowy, 

którego ostatnim elementem jest rura wydechowa, umieszczona 

w samochodach osobowych, w zdecydowanej większości w tylnej 

części pojazdu, po lewej stronie. 

Zadaniem układu wydechowego pojazdu jest:

 skuteczne odprowadzenie spalin do miejsca, w którym mogą 

być wypuszczone do atmosfery, w sposób najmniej uciążliwy 

dla kierowcy i pasażerów,

 redukowanie hałasu powstającego przy odprowadzaniu spalin,

 oczyszczanie spalin do postaci, w której zawartość składników 

toksycznych jest dopuszczalna obowiązującymi przepisami,

 zapewnienie sprawnej pracy silnika w całym zakresie obciążeń,

 zagwarantowanie minimalnych oporów przepływu spalin, za-

pewniających osiąganie maksymalnej mocy silnika,

 utrzymanie możliwie wysokiej temperatury spalin, poprzez 

minimalne promieniowanie cieplne.

Zdecydowanie najczęściej stosowanym rodzajem układu wyde-

chowego w konstrukcjach pojazdów samochodowych jest wersja 

jednoprzewodowa, wykorzystywana przy silnikach o rzędowym 

warto wiedzieć

Układy wydechowe pojazdów 
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warto wiedzieć

układzie cylindrów. Znacznie rzadziej stosowana jest konstrukcja 

wieloprzewodowa przy silnikach wielorządowych.

Poszczególne elementy składowe układu wydechowego mocowa-

ne są do podwozia lub nadwozia pojazdu za pomocą elastycznych 

wieszaków gumowych, których zadaniem jest samoczynne tłumie-

nie drgań, wywołanych przepływem spalin i pracą silnika. Pierw-

szym elementem układu wydechowego pojazdu na drodze spalin 

jest kolektor wydechowy, wykonywany zwykle z żeliwa, w formie 

cienkościennego odlewu i posiadający kilka otworów wlotowych, 

łączących poszczególne cylindry i jeden wspólny otwór wylotowy. 

Kolektor wylotowy mocowany jest do głowicy silnika z użyciem 

kołnierza, oddzielonego płaską uszczelką, odporną na wysokie 

temperatury i chemiczne działanie spalin. Po stronie wylotowej do 

kolektora wydechowego, mocowany jest pierwszy, stalowy odcinek 

przewodów. Przewody układu wydechowego wykonywane są w 

różnych kształtach i posiadają zróżnicowane przekroje. Wytwa-

rzane są zwykle jako ciśnieniowe rury stalowe. Połączenia poszcze-

gólnych przewodów rurowych mają budowę kielichową i posiadają 

obejmy zaciskowe.

Najważniejszym elementem całego układu wydechowego jest tłu-

mik, służący do redukcji hałasu, powodowanego przez falę ciśnie-

nia spalin, przemieszczających się po całym układzie, od momentu 

otworzenia zaworu wylotowego, do chwili opuszczenia przez spa-

liny końcówki rury wylotowej. Stosowane są w pojazdach tłumiki o 

różnych konstrukcjach. 

Jedną ze stosowanych powszechnie konstrukcji tłumików jest bu-

dowa absorpcyjna, w której tłumik ma postać rury perforowanej 

z otworami, przez które spaliny mają kontakt z przestrzenią wy-

pełnioną watą tłumiącą, pełniącą funkcję tłumika ruchu cząstek. 

Przemieszczająca się fala spalin o podwyższonym lub obniżonym 

ciśnieniu, we wnętrzu tłumika dąży do przemieszczania cząsteczek 

spalin, wypełniających jego obudowę w taki sposób, aby ciśnienie 

odpowiednio wzrosło lub zmalało. 

Kolejnym rozwiązaniem konstrukcyjnym tłumików jest budowa re-

fleksyjna, w której tłumienie hałasu realizowane jest z wykorzysta-

niem wielokrotnego odbijania się poruszających się wraz ze spalina-

mi fali dźwiękowej. Realizowane jest to poprzez zmianę przekroju 

przewodów, odprowadzających spaliny lub przez wprowadzanie 

przeszkód pojawiających się na drodze spalin. Powoduje to bowiem 

utratę energii i tłumienie fali przy każdorazowym odbiciu spalin. 

Skutecznemu tłumieniu sprzyja zastosowanie co najmniej kilku 

zmian przekroju przewodu odprowadzającego spaliny. W takich 

miejscach fale ulegają odbiciu i przemieszczają się wielokrotnie po-

między sąsiednimi miejscami zmiany przekroju, wywołując zjawisko 

rezonansu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy częstotliwość tych drgań 

pokrywa się z częstotliwością drgań własnych spalin w komorze, w 

której spaliny się przemieszczają. 

W rozwiązaniach konstrukcyjnych układów wydechowych pojaz-

dów samochodowych, wykorzystywane są dwa rodzaje tłumików 

refleksyjnych:

 szeregowe – zjawiska rezonansowe zachodzą w głównym 

przewodzie prowadzącym spaliny. Może to być realizowane 

poprzez zastosowanie  pustej komory osadzonej na przewo-

dzie prowadzącym spaliny. W tego typu rozwiązaniu tłumienie 

jest najsilniejsze dla fal o częstotliwościach, dla których zjawisko 

rezonansu występuje najsilniej. Przy braku wzbudzenia zjawiska 

rezonansu, spaliny przepływają przez komorę bez występowa-

nia efektu tłumienia;

  bocznikowe – w tym rozwiązaniu zjawiska rezonansowe zacho-

dzą w przewodzie odgałęzionym od głównego przewodu pro-

wadzącego spaliny. To właśnie w tym dodatkowym odgałęzieniu 

tłumik ma dodatkową komorę utworzoną przez wsunięcie rury 

wylotowej spalin do wnętrza tłumika. Zjawisko rezonansu, przy 

którym intensywnie tłumione są drgania występuje wyłącznie 

dla określonych ich częstotliwości, uzależnionych od wartości 

wsunięcia rury do środka tłumika. 

Innym rozwiązaniem tłumika jest konstrukcja interferencyjna, w 

której kierunek rozchodzenia się fali akustycznej jest w początko-

wej fazie zgodny z przepływem spalin i zmienia się dopiero przy 

wylocie spalin do otoczenia. Istotnym parametrem wpływającym 

na relacje pomiędzy falą akustyczną pierwotną, a powrotną jest 

długość przewodów. Tego typu konstrukcja układu wydechowego 

funkcjonuje poprawnie wyłącznie, gdy okresy obu fal (pierwotnej i 

powrotnej) wzajemnie mijają się w fazie. 

Niestety żadna z wersji tłumików stosowanych w konstrukcjach 

układów wydechowych nie jest doskonała i nie jest w stanie stłumić 

dźwięków o wszystkich częstotliwościach. Konstrukcje tłumików 

absorpcyjnych nie zawsze sobie radzą z dźwiękami o niskich często-

tliwościach, a w przypadku dźwięków o wysokich częstotliwościach 

skuteczność tłumienia ograniczona jest średnicą tłumika. Przy za-

stosowaniu tłumików refleksyjnych i interferencyjnych, tłumienie 

dźwięków o niskich i wysokich częstotliwościach realizowane jest 

poprawnie, lecz skutecznie tylko dla drgań o określonych zakresach 

częstotliwości. 

Ze względu na niedoskonałości poszczególnych konstrukcji tłumi-

ków, jedynym skutecznym rozwiązaniem w praktyce jest wykorzy-

stywanie tzw. tłumików kombinowanych, w których zastosowane 
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str. 72   www.lakiernik.com.pl str. 73   www.lakiernik.com.pl

są jednocześnie różne metody tłumienia drgań, znane z trzech 

podstawowych konstrukcji tłumików. W tego typu konstrukcjach 

najczęściej spotykane jest połączenie konstrukcji wykorzystującej 

równocześnie zasadę rozprężania gazów i zmiany kierunku ich 

przepływu. Spaliny w tego typu rozwiązaniu wpływają w pierw-

szej kolejności do komory o półkulistym lub stożkowym kształcie 

i ulegają tam rozprężeniu. Dalej wymuszona zostaje wielokrotna 

zmiana kierunku ich przepływu z wykorzystaniem blaszanych, na-

przemianlegle usytuowanych zastawek . Stamtąd spaliny ponownie 

przekierowane są do wąskiej rury wylotowej. 

W pojazdach, w których najważniejszym parametrem jest uzy-

skanie maksymalnej mocy silnika, wykorzystywane są konstrukcje 

tłumików o działaniu rozprężająco-rozdzielających, wykorzystują-

cych swobodne rozprężanie spalin w rozszerzającej się dyszy oraz 

rozdzieleniem gazów spalinowych pomiędzy kilka równoległych ka-

nałów. W rozwiązaniu tego typu tłumika spaliny po rozprężeniu w 

komorze wejściowej przemieszczają się przez wiązkę równoległych 

rurek o małych przekrojach, dzięki czemu dławienie przepływu jest 

zminimalizowane, a skuteczność tłumienia wystarczająca. 

Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy w zakresie 

ochrony środowiska, układy wydechowe pojazdów muszą spełniać 

wymagania dotyczące ograniczenia emisji szkodliwych substancji 

zawartych w spalinach. Część z nich przechodząc przez układ wy-

dechowy ulega neutralizacji. W związku ze zbyt krótkim czasem 

przepływu spalin przez układ wydechowy, a także zbyt niską ich 

temperaturą, nie wszystkie szkodliwe substancje ulegają neutra-

lizacji. Dlatego też, dla zapewnienia zwiększenia intensywności 

zachodzenia tych przemian w układach wydechowych stosowane 

są katalizatory, w których zachodzą reakcje:

  utleniania – reakcje tlenków węgla i węglowodorów z tlenem, 

w wyniku których otrzymywany jest dwutlenek węgla i para 

wodna,

  redukcji – reakcje tlenków węgla z tlenkiem azotu, której pro-

duktem jest azot i dwutlenek węgla.

Stosowane w konstrukcjach układów wydechowych katalizatory 

można podzielić na:

  utleniające – dwufunkcyjne, przyspieszające reakcje utleniania, 

obniżające w spalinach zawartość tlenku węgla i węglowodo-

rów,

  redukujące – jednofunkcyjne, przyspieszające redukcję, obniża-

jące w spalinach zawartość tlenków węgla,

  utleniająco-redukujące – trójfunkcyjne, przyspieszające reakcje 

utleniania i redukowania, obniżające w spalinach zawartość 

tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu. 

W przypadku układów wydechowych silników z zapłonem iskro-

wym, stosowane są obecnie niemal wyłącznie katalizatory trój-

funkcyjne, współpracujące z tzw. sondami lambda, reagującymi na 

obecność tlenu w spalinach. W silnikach z zapłonem samoczynnym 

stosowane są z kolei wyłącznie katalizatory utleniające, służące 

zmniejszeniu zawartości tlenku węgla i węglowodorów.

W silnikach z zapłonem samoczynnym istotniejszą kwestią jest 

ograniczenie ilości sadzy zawartej w spalinach . W tym celu wy-

posaża się układy wydechowe tego typu silników w filtry cząstek 

stałych, w których proces ich oczyszczania realizowany jest w spo-

sób samoczynny, podczas eksploatacji pojazdu poprzez wypalanie 

zebranych cząstek stałych.

warto wiedzieć
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Ogromna konkurencja panująca obecnie na 

rynku usług motoryzacyjnych powoduje, 

że istotny jest każdy szczegół przy pozy-

skiwaniu potencjalnych klientów, którzy w 

głównej mierze decydują o rentowności 

prowadzonej działalności. Przy zbliżonym 

poziomie świadczonych usług diagnostycz-

nych, serwisowych i napraw, decydujące 

są skutecznie prowadzone działania mar-

ketingowe. Szeroko rozumiany marketing 

służy już nie tylko przekazywaniu informacji 

o zakresie świadczonych usług, ale jest 

przede wszystkim narzędziem konkurencji 

pomiędzy istniejącymi na rynku konkretny-

mi warsztatami i stacjami diagnostycznymi. 

W praktyce, często bywa tak, że dwa róż-

ne warsztaty, świadczące usługi tej samej 

specjalizacji w branży motoryzacyjnej o 

bardzo zbliżonym zakresie fachowości i 

technicznym poziomie wykonywanych na-

praw i czynności serwisowych. Także ceny 

są podobne. A jednak warsztaty te, cieszą 

się zupełnie różnym zainteresowaniem 

klientów. To właśnie szeroko pojęte działa-

nia marketingowe decydują o powodzeniu i 

sukcesie, a także zdecydowanej przewadze 

w funkcjonowaniu jednego warsztatu nad 

drugim. 

Marketing w warsztacie samochodowym, 

to nie tylko reklama, lecz szeroki pakiet 

wszystkich dostępnych obecnie środ-

ków i metod zapewniających sukces w 

funkcjonowaniu serwisu na rynku usług 

motoryzacyjnych. To nie tylko środki bez-

pośrednie, lecz również ich planowanie, 

koordynowanie i kontrola. Działania mar-

ketingowe zapewniają rozpoznanie potrzeb 

klientów (właścicieli pojazdów). Dzięki nim 

tworzy się również popyt na pozostałe 

oferowane usługi. Marketing nie jest więc 

krótkotrwałym działaniem, lecz narzędziem 

pozwalającym na prowadzenie przez warsz-

tat długoterminowych, a zarazem w pełni 

skutecznych procesów. 

Wszystkie działania marketingowe podzielić 

można na dwie grupy. Pierwsza obejmuje 

czynności związane z ogólnie pojętą reklamą 

i tworzeniem pozytywnego wizerunku firmy, 

czyli z pozyskiwaniem nowych potencjal-

nych klientów. Druga, polega na właściwym 

postępowaniu w bezpośrednich kontaktach 

z klientem i ma na celu przede wszystkim 

utrzymanie dotychczasowych klientów.

Efekty działań marketingowych pierwszej 

grupy uzależnione są przede wszystkim 

od postępowania zgodnie z przyjętymi 

powszechnie zasadami w zakresie rekla-

mowania warsztatu i w znacznym stopniu 

od nakładów finansowych przeznaczonych 

na te cele. Skuteczność działań zaliczanych 

do drugiej grupy, wynika głównie z narzu-

conych przez właściciela warsztatu celów 

Marketing w warsztacie samochodowym

W dzisiejszych czasach konieczne jest posiadanie profesjonalnej strony internetowej.

Ważny jest nawet odpowiedni szyld reklamowy warsztatu.

moja firma
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związanych z osiąganiem przez klientów 

pełnej satysfakcji w trakcie i po wykonaniu 

usługi, a w związku z tym i z odpowiednim 

psychologicznym podejściem personelu 

warsztatu do klientów. 

Potencjalny klient, nie sugerujący się opi-

niami innych użytkowników pojazdów i nie 

biorący pod uwagę, zarówno pozytywnych, 

jak również i negatywnych doświadczeń w 

tym zakresie z konkretnymi warsztatami, 

zwróci uwagę przede wszystkim na te ser-

wisy, które są najbardziej reklamowane. To 

przede wszystkim szeroko zakrojone akcje 

marketingowe są pierwszym krokiem do 

pozyskiwania nowych klientów warsztatu.

Przy prowadzeniu warsztatu samochodo-

wego należy pamiętać, że klient pojawiający 

się po raz pierwszy w konkretnym serwisie, 

na skutek odpowiedniej reklamy, podejmuje 

decyzję o pozostawieniu swojego pojazdu 

w warsztacie na podstawie pierwszego 

wrażenia, odniesionego podczas wizyty. Nie 

da się bowiem określić jakości świadczonych 

usług przed przeprowadzeniem usługi ser-

wisowej, czy dokonaniem naprawy. Wpływ 

na taką decyzję mają przede wszystkim: 

ogólny wizerunek warsztatu, podejście 

pracowników warsztatu do klientów i ceny 

świadczonych usług. 

Zupełnie inne czynniki mają wpływ na pod-

jęcie decyzji przez właściciela pojazdu o wy-

borze miejsca kolejnej obsługi serwisowej, 

czy naprawy. Tylko odpowiednie podejście 

pracowników warsztatu do klienta i wyko-

nanie usługi na wysokim poziomie oraz w 

ustalonym terminie, powoduje, że wróci on 

po raz kolejny do tego samego warsztatu. 

W przeciwnym razie, będzie szukał innego 

serwisu, który zagwarantuje mu poziom 

obsługi na zadowalającym poziomie we 

wszystkich aspektach. 

Niezbędnymi przy prowadzeniu warsztatu 

samochodowego narzędziami marketin-

gowymi, mającymi na celu pozyskiwanie 

nowych klientów są: reklama, promocja 

sprzedaży, marketing bezpośredni, sprze-

daż w trakcie własnego procesu obsługi 

oraz tzw. public relations. Inaczej mówiąc, 

reklama zwraca na nasz warsztat uwagę. W 

celu utrzymania dotychczasowych klientów 

środkami marketingu są: rzetelność wyko-

nywania usług oraz ich terminowość, co 

pozwala na zdobywanie lojalności klientów. 

Uzyskuje się ją poprzez wysoką jakość wy-

konywanych usług i wiarygodność w oczach 

właścicieli pojazdów. 

Przy pierwszym kontakcie z klientem 

konieczne jest zrobienie korzystnego wra-

żenia wyglądem zewnętrznym i wewnętrz-

nego warsztatu. Niezbędne jest również 

utrzymywanie należytej czystości wokół 

i wewnątrz pomieszczeń warsztatowych. 

Ważne jest także posiadanie wyposażenia 

warsztatu odpowiedniego do zakresu wy-

konywanych usług serwisowych i napraw. 

Ważne jest również zapewnienie odpowied-

nich miejsc parkingowych przy obiektach 

warsztatowych dla obsługiwanych klientów. 

Najważniejsze działania marketingowe to:

 strona internetowa,

 ogłoszenia prasowe,

 ogłoszenia radiowe,

 notatki prasowe,

 ulotki, direct mailing,

 marketing telefoniczny.

Zgodnie z realiami rynku i praktyką warsz-

tatową przyjmuje się, że przeznaczone na 

cele reklamowe (marketingowe) fundusze 

powinny oscylować w wysokości 1-3% ob-

rotów warsztatu. 

Jedną z decydujących metod działań re-

klamowych jest posiadanie własnej strony 

internetowej warsztatu, bo zdecydowana 

większość klientów korzysta z dostępu do 

internetu, jako medium informacyjnego o 

największym znaczeniu. Z punktu widzenia 

warsztatu, posiadanie własnej strony inter-

netowej nie jest zbyt kosztowne, a umoż-

liwia wprowadzanie na bieżąco aktualnych 

informacji. Aktualizowanie strony daje poza 

tym stale, niesamowite możliwości rekla-

mowo-marketingowe. 

Utrzymanie własnej strony internetowej 

prowadzonego warsztatu nie jest ani 

rzeczą trudną, ani kosztowną. Posiadanie 

strony zapewnia dodatkowo możliwości 

posiadania konta poczty internetowej e-

mail. Strona internetowa powinna zawierać 

najistotniejsze informacje o świadczonych 

usługach, oczywiście dane kontaktowe (ad-

res, adresy e-mail, numery telefonów oraz 

mapkę dojazdową).

Posiadanie odpowiednio zaprojektowanej 

strony www własnego warsztatu, gwaran-

tuje na bieżąco dostęp klienta on-line do 

statusu naprawy oraz funkcje powiadamia-

nia klientów sms o zbliżającym się terminie 

obsługi serwisowej, przeglądu, czy o obo-

wiązujących aktualnie promocjach na bieżą-

ce usługi, a także o upustach cenowych. 

Skuteczną formą reklamy warsztatu jest 

również zamieszczanie ogłoszeń rekla-

Bardzo ważnym narzędziem marketingowym jest właściwie wykonana wizytówka.

Superior fibre i Ultralight carbon 

Ultralekkie i konstrukcyjne

moja firma
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mowych w gazetach regionalnych. Koszty 

ogłoszenia uzależnione są od nakładu i wiel-

kości ogłoszenia. Ważne jest więc dobranie 

optymalnych proporcji pomiędzy wielkością 

reklamy prasowej, a częstotliwością jej pu-

blikacji. Reklama prasowa zapewnia zmianę 

treści w kolejnych wydaniach gazety. Powin-

na zawierać przede wszystkim informacje o 

aktualnych promocjach w zakresie usług 

serwisowych. Stała współpraca reklamowa 

z gazetą lokalną umożliwia również umiesz-

czanie artykułów opisujących działalność 

warsztatu w jej dziale motoryzacyjnym. 

Reklamy prasowe powinny być zwięzłe i 

treściwe, posiadać zdjęcie lub ilustrację, 

tak, żeby rzucała się w oczy. Ważne jest 

również umieszczenie kolorystyki, zgodnej 

z posiadanym logo lub z przyjętymi kolora-

mi firmowymi. 

Kolejną skuteczną formą reklamy warsztatu 

jest spot reklamowy w lokalnej rozgłośni 

radiowej. Wielu kierowców (właścicieli 

pojazdów samochodowych) spędzając 

codziennie sporo czasu w swych samocho-

dach słucha właśnie lokalnych rozgłośni ra-

diowych. Koszty związane z edycją spotów 

radiowych są jednak droższą formą reklamy 

niż ogłoszenia prasowe. 

Bardzo skuteczną reklamą są ulotki firmowe 

w których jednocześnie przedstawiona jest 

skrócona oferta warsztatu. Są one tanim 

i łatwym do wykonania narzędziem mar-

ketingowym. Są do wykonania nawet we 

własnym zakresie przy użyciu drukarki la-

serowej. Należy jednak pamiętać, że wygląd 

i treść ulotek reklamowych świadczy rów-

nież o jakości pracy warsztatu. Zarówno w 

przypadku ogłoszeń prasowych, jak i ulotek 

oraz strony www, ogromne znaczenie mają 

zamieszczane zdjęcia. To właśnie zdjęcie 

jest najważniejszym ogniwem reklamy. Uży-

wane w materiałach reklamowych zdjęcia 

powinny mieć zatem odpowiednią jakość. 

Coraz bardziej popularnym staje się też 

telemarketing oraz tzw. direct mailing. 

Telemarketing jest najskuteczniejszy przy 

utrzymywaniu dotychczasowych klientów, 

lecz również, choć z mniejszą wydajnością 

przy pozyskiwaniu nowych. Rozmowa z 

klientem nie jest rzeczą łatwą, bowiem 

wymaga znacznego wyczucia i odpowied-

niej kultury. Telemarketing powinien się 

więc sprowadzać głównie do utrzymywania 

stałego kontaktu z klientem oraz informo-

waniu go o prowadzonych akcjach promo-

cyjnych, głównie do pozyskiwania nowych 

klientów, choć również do utrzymywania 

kontaktu z dotychczasowymi klientami słu-

ży direct mailing. Polega on na wysyłaniu z 

wykorzystaniem odpowiedniego programu 

do prowadzenia korespondencji seryjnej 

wiadomości pocztą internetową. Wysyłanie 

maila bezpośrednio do właściciela pojazdu 

powoduje, że czuje się on wyróżniony przez 

obsługujący go warsztat, co buduje dodat-

kową więź pomiędzy dwoma zależnymi od 

siebie ogniwami. Powodów wysłania maili 

do klientów może być wiele: podziękowania 

za wizytę w warsztacie czy informacje o 

prowadzonych akcjach promocyjnych i se-

zonowych. Do wiadomości można ponadto 

załączyć kupon rabatowy na aktualne usłu-

gi. Jest to obecnie najtańsza forma reklamy 

świadczonych przez warsztat usług serwi-

sowych i naprawczych. 

Dość popularnym i coraz częściej wyko-

rzystywanym przez warsztaty narzędziem 

marketingowym jest organizacja impre-

zy, określanej mianem „Dzień otwartych 

drzwi”. Ma ona na celu pokazanie możliwo-

ści serwisowych warsztatu. W celu skutecz-

nego ściągnięcia nowych klientów warto 

wprowadzić na czas jej trwania wyjątkowe, 

jednorazowe dobre ceny na proste usługi 

serwisowe. Konieczne jest przy organizacji 

tego typu działań odpowiednie nagłośnie-

nie (zareklamowanie) takiego wydarzenia w 

prasie i radiu lokalnym. 

Niezmiernie ważne przy prowadzeniu 

marketingu w warsztacie samochodowym 

jest zapewnienie systematyczności działań. 

Równie istotne jest badanie skuteczności 

stosowanych form i narzędzi reklamowych. 

W tym celu, niezbędne jest prowadzenie 

kalendarza poszczególnych akcji reklamo-

wych.

Przy planowaniu działań marketingowych 

ważne jest uwzględnianie konkretnych 

terminów. Odmienna będzie skuteczność 

działania w sezonie urlopowym, na począt-

ku roku, czy zimą. Prowadzenie kontroli 

marketingowej pozwala na sprawdzenie 

efektywności podjętych w tym zakresie 

działań i przeznaczonych na reklamę fun-

duszy. Wszystkie wyniki należy na bieżąco 

ze sobą porównywać. Bez tego typu działań 

trudno wykryć zachodzące zależności pod-

jętych działań reklamowych i wzrostu liczby 

klientów. Nie wystarczy więc jednorazowa 

kontrola. Konieczna jest w tym zakresie 

duża systematyczność.

mgr Andrzej Kowalewski

Jedną ze skutecznych form reklamy jest oklejenie samochodów firmowych.

Ważnym pomieszczeniem w każdym warsztacie jest punkt przyjmowania klientów.
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ZMIANA WYSOKOŚCI PŁACY MINIMALNEJ 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 

zmianie uległa wysokość płacy minimalnej 

- od 1 stycznia najniższe wynagrodzenie 

wynosi 2 tys. złotych brutto. Mamy więc 

wzrost płacy minimalnej o 8,1 %, czyli o 

150 zł w stosunku do roku 2016, w któ-

rym to pensja minimalna wynosiła 1850 zł 

brutto. Po zmianie wynagrodzenia mini-

malnego pracownik zarabiający najniższą 

pensję krajową otrzyma  ok. 1459 złotych. 

Oczywiście stawka ta dotyczy osób, które 

zatrudniamy na umowę o pracę i to na 

pełny etat. W przypadku osób zatrudnio-

nych w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

wysokość minimalnego wynagrodzenia jest 

proporcjonalna do tego wymiaru. Pracow-

nik zatrudniony np. na 1/2 etatu powinien 

zatem otrzymywać od 1 stycznia 2017 wy-

nagrodzenia  w wysokości 1 tys. zł brutto. 

Zmiana wysokości stawki najniższego wy-

nagrodzenia poza tym, że jest istotna dla 

osób, które zatrudnione były dotąd na wa-

runkach płacy minimalnej, jest też kluczo-

wa dla nowo zatrudnianych. Obowiązujące 

do końca 2016 roku przepisy pozwalały na 

zatrudnianie  osób wchodzących na rynek 

pracy po raz pierwszy, ze stawką 80% wy-

sokości płacy minimalnej. W tej chwili nowo 

zatrudnione osoby muszą otrzymać wyna-

grodzenie w wysokości równej co najmniej 

pełnej płacy minimalnej – bez względu na 

to czy mają jakikolwiek staż pracy czy nie.   

Jeśli chodzi o stawkę minimalną wynagro-

dzenia w przypadku umowy zlecenia, to 

w roku 2017 stawka godzinowa wynagro-

dzenia nie może być niższa niż 13 złotych. 

Stawka ta dotyczy również osób na tzw. 

samozatrudnieniu, które świadczą usługi 

dla innych podmiotów. Niewywiązanie się 

z obowiązkowej stawki 13 złotych/godzinę 

może skutkować karą grzywny w wysoko-

ści od 1 tys. do 30 tys. złotych, a organem 

który ma prawo zweryfikować czy w danej 

firmie przestrzegane są przypisy dotyczą-

ce wynagradzania pracowników, jest Pań-

stwowa Inspekcja Pracy.

Wzrost stawki wynagrodzenia minimalne-

go nie dla wszystkich jest dobrą wiado-

mością. Ci przedsiębiorcy, którzy dopiero 

rozpoczynają działalność gospodarczą, 

wprawdzie nadal mają prawo do prefe-

rencyjnych składek ZUS, jednak w związku 

ze zmianą wysokości minimalnej płacy, 

zmieniła się  podstawa wymiaru składek. 

Wprawdzie nadal jest to kwota nie niższa 

niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, 

jednak do wyliczeń stosowana jest już 

płaca minimalna wysokości 2 tys. zł brutto, 

a nie – obowiązująca w 2016 roku stawka 

1850 zł brutto.

NOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRA-
CY ORAZ ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 
SOCJALNYCH PO NOWEMU
1 stycznia 2017 to również data od której 

obowiązują zmienione regulacje w zakresie 

konieczności posiadania regulaminu wyna-

gradzania w firmie oraz obowiązku tworze-

nia ZFŚS. Przepisy obowiązujące do końca 

2016 roku nakazywały tworzenie ZFSŚ w 

przypadku kiedy firma zatrudniała więcej 

niż 19 pracowników. Od 1 stycznia 2017 

r. próg ten został podniesiony i utworzenie 

ZFSŚ jest obowiązkowe w sytuacji, w której 

zatrudniamy co najmniej 50 pracowników 

na pełny etat. Wyjątek stanowi sytuacja, 

w której według stanu na dzień 1 stycznia 

2017 zatrudniamy co najmniej 20, ale nie 

więcej niż 50 pracowników w przeliczeniu 

na pełne etaty, a na terenie firmy działa 

zakładowa organizacja związkowa, która 

zwraca się z wnioskiem o utworzenie ZFSŚ. 

Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, to 

nadal zobligowani jesteśmy do utworzenia 

ZFSŚ. 

Podobnie ma się rzecz jeśli chodzi o obo-

wiązek posiadania regulaminu wynagra-

dzania  i regulaminu pracy. W związku ze 

zmianą art. 772 Kodeksu Pracy. i art.104 

Kodeksu Pracy, obowiązek tworzenia we-

wnętrznych regulaminów wynagradzania 

i regulaminów pracy dotyczy przedsię-

biorców zatrudniających co najmniej 50 

pracowników, a nie jak to było dotych-

czas firm, które zatrudniały więcej niż 

19 osób.  Wyjątek stanowią pracodawcy 

zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 

50 pracowników, do których z wnioskiem 

o utworzenia ww. regulaminów zwróci się 

zakładowa organizacja związkowa – w ta-

kiej sytuacji nadal obowiązuje konieczność 

przygotowania regulaminów wynagradza-

nia pracy.

NOWY TERMIN ODWOŁANIA 
OD WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ
Od 1 stycznia 2017 zmieniły się też re-

gulacje związane z terminem odwołania 

pracownika od wypowiedzenia umowy 

o pracę. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 

r. o zmianie niektórych ustaw, w celu 

poprawy otoczenia prawnego przedsię-

biorców, wprowadziła dłuższy okres na 

odwołanie od wypowiedzenia umowy o 

pracę. Dotychczas pracownikowi na wnie-

sienie odwołania do sądu przysługiwało 

jedynie 7 dni od dnia doręczenia pisma 

wypowiadającego umowę o pracę, a w 

przypadku rozwiązania umowy o pracę 

bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umo-

wy o pracę, termin ten wynosił 14 dni. 

W tej chwili (od 1 stycznia 2017) artykuł 

264 Kodeksu Pracy mówi, iż „odwołanie 

od wypowiedzenia umowy o pracę wno-

si się do Sądu Pracy w ciągu 21 dni od 

dnia doręczenia pisma wypowiadającego 

umowę o pracę. Żądanie przywrócenia 

do pracy lub odszkodowania wnosi się 

do Sądu Pracy w ciągu 21 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu 

umowy o pracę bez wypowiedzenia lub 

od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. 

Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi 

się do Sądu Pracy w ciągu 21 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o odmowie 

przyjęcia do pracy.”.

Małgorzata Łukaszewicz

Zmiany w prawie pracy

Wraz z nowym rokiem w życie weszło kilka istotnych zmian w polskim prawie, także w prawie pracy. 

moja firma
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 dodatkowe płuca nurka. A10 można się z niego odbić. 
A14 żeglarski drąg. C1 …and roll. D4 druh Portosa i Aramisa. E8 część 
grzybni. G1 kuzyn karpia. G6 miasto nad Rudą. H10 zjawisko świetlne na 
niebie. I1 prawie połysk. I15 występuje w ropie naftowej. K8 skrzywiony 
kwadrat. K13 model Toyoty. L1 metoda rozliczeń bankowych. M8 pier-
wiastek jak planeta. M13 plan geodety. O3 placki z Wilna. O9 dynamo 
pod maską. Q8 klawisz zmieniający kod pisanego znaku. R1 Jan, aktor 
„Wielki Szu”. R12 lekki pjazd szynowy.

Pionowo: A1 powoduje dziurę ozonową. A4 stolica Turcji. A7 klub 
NBA z New Jersey. A10 motto, zasada. A12 jednostka oporu elektryczne-
go. A14 budowana w trakcie walk ulicznych. A16 badania naukowe, praca 
badawcza. A18 karciany romb. D6 narzędzie walki. E8 obszar państwa. 
E12 szybkoschnąca farba. F18 uczeń młodszych klas. H5 blaszana obu-
dowa samochodu. I1 polimer; powstaje po zmieszaniu lakieru z utwardza-
czem. I3 część pocisku. I15 zacienienie planety lub słońca. J11 produkt 
wulkanizacji kauczuku. K13 model Chevroleta z lat 60 XXw. O3 luk nad 
okiem. O10 Croft, bohaterka gry i filmu. O16 ojczyzna Antygony i Edypa. 
O18 nadzorcza w firmie.

Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

Agnieszka Karnecka

Rozwiązania proszę przysyłać 
pocztą na adres Trotonu: 

Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON: 5 osób, które nadeślą 

prawidłowe rozwiązania 
otrzyma: „Poradnik blacharza 
samochodowego”.ANDRZEJ JAŚKIEWICZ WŁOCŁAWEK

RADOSŁAW ORYL BYDGOSZCZ
JAROSŁAW ADAMSKI BYDGOSZCZ

KINGA MACIEJEWSKA ROSNOWO
JAKUB STĘPNIEWSKI ZŁOTORYJA 
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Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
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