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Akrylowy podkład 2K V2018 Ultimate Rapid Drying HS 4:1 posiada bardzo dobrą przyczep-

ność do aluminium, stali ocynkowanej, szpachlówek poliestrowych czy starych powłok 

lakierniczych. Charakteryzuje się kompatybilnością zarówno z bazami konwencjonalnymi, 

jak i wodnymi. Posiada on również właściwości antykorozyjne. Jego największą zaletą jest 

łatwa aplikacja i szybkie schnięcie- gotowość 

do szlifowania już po 60 minutach w 20oC. 

Podkład będzie występował w kilku kolorach: 

biały, szary i czarny. 

Lakier C18 Ultimate Rapid Drying VHS 2:1 charakteryzuje się bardzo wysokim połyskiem oraz 

doskonałą rozlewnością. Do jego kolejnych zalet należy duża twardość. Lakier jest odporny 

na zarysowania i działanie czynników atmosferycznych oraz promieni UV, co gwarantuje zna-

komity wygląd lakierowanej powłoki.  Użycie lakieru C18 Ultimate Rapid Drying VHS 2:1 pozwoli 

na szybsze naprawy elementów samochodowych, gdyż czas potrzebny na wygrzewanie w 

60oC wynosi tylko 5 minut. Lakier akrylowy jest dostępny z dwoma rodzajami utwardzaczy: 

standard i fast.
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w numerze

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma Troton wprowadza 
na rynek system szybkiej naprawy. W naszym laboratorium badawczo-
rozwojowym powstały dwa wysokiej jakości produkty: podkład V2018 
Ultimate Rapid Drying HS 4:1 (VOC=420 g/l) oraz lakier C18 Ultimate Rapid 
Drying VHS 2:1 (VOC=355g/l). 

Proporcje mieszania 4:1+ 0÷5%

Czas utwardzenia w temp.20°C 60 minut

Wygrzewanie w 60°C
(temp. wygrzewanego obiektu): 

Czas życia mieszanki w 20°C 65 minut

Parametry podkładu 
V2018 Ultimate Rapie Drying HS 4:1*

10 minut

Nowe produkty należą do kategorii Premium, dzięki której warsztat jest w stanie pracować 

jeszcze efektywniej. Krótkie czasy schnięcia podkładu i lakieru to nie tylko szybka naprawa, 

ale także wymierne korzyści finansowe dzięki mniejszemu zużyciu czasu i energii.

*Więcej informacji znajduje się w kartach TDS, na stornie internetowej i u przedstawicieli handlowych. 

Pyłosuchość 
w temp.20°C

Suchość dotykowa 
w temp.20°C
(gotowość do montażu) 

Wygrzewanie w 60°C
(temp. wygrz. obiektu): 

Twardość całkowita 7 dni 7 dni

Czas utwardzenia lakieru 
C18 Ultimate Rapid Drying VHS 2:1*

30÷35 min. 20÷25 min.

90 min. 60 min.

5 min. 5 min.

Utwardzacz 
STANDARD

Utwardzacz
FAST
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Z ideą budowy tego miejsca zapoznał nas prezes firmy Jan 

Wołejszo: - Mamy klientów z całego świata, którzy nie chcą już 

kupować w ciemno. A dysponujemy dziś tak bogatą gamą pro-

duktów, wzbogacanych każdego roku o kilkanaście nowych, że 

zdecydowaliśmy się wyjść klientom naprzeciw. Stworzyliśmy miej-

sce, w którym pod okiem naszych specjalistów, mogą osobiście 

zapoznać się z wszystkimi możliwościami produktu i wykorzystać 

cały jego potencjał. 

Troton produkuje wyroby przeznaczone dla motoryzacji, prze-

mysłu, jachtingu i innych zastosowań. Centrum to miejsce, w 

którym przy współpracy z chemikami laboratorium Trotonu, 

klient otrzymuje produkt zindywidualizowany, dostosowany do 

jego potrzeb, z uwzględnieniem warunków kraju, w którym bę-

dzie stosowany. Kierownikiem działu szkoleń jest Paweł Chmielec-

ki: - Spotykamy się tu z klientami, z którymi współpracujemy od 

lat i z tymi, którymi dopiero się poznajemy.  W Centrum spoty-

kamy się w komfortowych warunkach, najpierw w sali konferen-

cyjnej, gdzie od pracowników naszego działu marketingu  mogą 

usłyszeć wszystkie informacje na temat firmy, jej profilu, oferty, 

nawet historii. Wtedy też doprecyzowujemy,  jakie są oczekiwania 

Centrum Szkoleniowe firmy Troton 
– dla profesjonalistów i dla młodzieży

Firma Troton z Ząbrowa, jeden z wiodących  producentów materiałów lakierniczych, spełniła swoje zapowiedzi. Od 
niedawna,  w nowym obiekcie który dołączył do kompleksu zabudowań firmy, działa Centrum Szkoleniowe. Zajęło 
parter budynku, którego całkowita powierzchnia to ok. 750 m kwadratowych. Wnętrze tworzy przestronna sala 
konferencyjna, rozbudowana część socjalna i strefa techniczna, z  profesjonalną kabiną lakierniczą włącznie. 
Centrum ruszyło w czerwcu. Wkrótce oprócz klientów firmy, będą się tu pojawiać także dzisiejsi uczniowie, w 
przyszłości lakiernicy.
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dotyczące np. lepkości materiału, szybszego lub wolniejszego 

dotwardzenia produktu itd. Tłumaczymy, jak „wycisnąć” z kon-

kretnego produktu wszystko, co ma do zaoferowanie. Podpowia-

damy też, jak uniknąć błędów. 

Po teorii przychodzi pora na praktykę: - Zapraszamy klienta do 

strefy przygotowania produktu, a potem do strefy lakierniczej. 

Tu prezentujemy  cały ciąg technologiczny, począwszy od  przy-

gotowania powierzchni pod szpachlowanie lub podkład, aż po 

proces polerowania, usuwania błędów lakierniczych przy pomocy 

systemu BRAYT.  

Prezentacja odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnego 

sprzętu - do szlifowania (Rupes), pistoletów lakierniczych o róż-

nym zastosowaniu itd. 

Troton otwiera się też na młodzież. Już wkrótce przyjedzie tu 

na szkolenie pierwsza grupa młodzieży, uczniów współpracu-

jącej z firmą  klasy lakierniczej Zespołu Szkół Mechanicznych  

Logistycznych w Słupsku. Troton i szkoła już podpisały stosowne 

porozumienie. Wielka w tym zasługa otwartej na nowe wyzwa-

nia nauczycielki, Marceliny Justek.  - Specjaliści firmy Troton 

nie tylko zaprezentują uczniom firmowe produkty, ale przede 

wszystkim ich przeznaczenie, konkretne zastosowanie – pod-

kreśla nauczycielka. – Pod ich okiem uczniowie będą pracować 

przy wykorzystaniu najnowocześniejszych produktów i będą 

na bieżąco z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi na 

rynku lakierniczym. 

Co zyska Troton? – Pomożemy wykształcić lakierników o szerokiej 

wiedzy, świadomych jak wiele specjalistycznych produktów znaj-

duje się na rynku lakierniczym – mówi Paweł Chmielecki. – Będą 

potrafili dokonać ich właściwego wyboru i wykorzystają wszystkie 

ich możliwości. A w przyszłości może zostaną naszymi klientami. 

strefa lakiernika
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Axalta prezentuje kolekcję 
Color_gen 2017

Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostaw-

ca lakierów ciekłych i proszkowych, zaprezentował europejskim 

producentom samochodów kolekcję kolorów Color_gen 2017 

przeznaczoną dla branży motoryzacyjnej. Premiera nowej kolekcji 

odbyła się w marcu podczas wydarzenia Color Show 2017 zorga-

nizowanego przez firmę Axalta w Chongqing i Szanghaju (Chiny).  

Color_gen to źródło informacji na temat światowych trendów 

kolorystycznych, które zdominują rynek w roku modelowym 

2020/2021. Dzięki nowej kolekcji producenci samochodów po-

znają preferencje kolorystyczne kierowców z trzech różnych grup 

wiekowych: GENNext, GENHere&Now i GENLux.

Color_gen jest uzupełnieniem dwóch pozostałych inicjatyw zwią-

zanych z kolorami, które firma Axalta organizuje z myślą o produ-

centach samochodów – Globalnego Raportu Popularności kolorów 

oraz Samochodowego Koloru Roku, którym w 2017 roku został 

Gallant Gray. Te trzy narzędzia stanowią cenne źródło informacji na 

temat preferencji kolorystycznych z poprzednich lat, najnowszych 

trendów kolorystycznych panujących obecnie oraz prognoz doty-

czących ich rozwoju w przyszłości.

„Podejmowane przez Axalta inicjatywy związane z analizą kolorów 

umożliwiają śledzenie światowych trendów kolorystycznych w 

przemyśle motoryzacyjnym. Color_gen bierze pod lupę zacho-

wania i preferencje różnych grup docelowych ważnych z punktu 

widzenia sprzedawców samochodów. Każde pokolenie kieruje się 

innymi przesłaniami, prowadzi inny styl życia, ma inne ambicje i 

dokonuje innych wyborów” – mówi Elke Dirks, Colour Designer 

Axalta Automotive OEM Coatings na region EMEA.

Color_gen 2017 analizuje 3 grupy docelowe najważniejsze dla 

producentów samochodów. W ten sposób zapewnia wgląd w 

wartości jakimi kierują się kupujący, jak np. styl, marka czy kolor 

samochodu.

GENNext to osoby w wieku 16–35 lat, które do 2020 r. według 

prognoz będą stanowiły 50% osób pracujących. Dla tego pokolenia 

samochód to manifestacja stylu życia. Konsumenci w tej grupie 

najprawdopodobniej będą zainteresowani praktycznymi i funkcjo-

nalnymi pojazdami oraz szerokim wachlarzem kolorów: od delikat-

nych i pastelowych po stonowane, naturalne barwy (np. oliwkowy, 

ciemnozielony lub terakotowy) oraz kolory jaskrawe.

GENHere&Now to konsumenci w wieki 36–55 lat, którzy prowa-

dzą aktywny tryb życia, są u szczytu kariery i dążą do utrzymania 

równowagi między pracą a życiem prywatnym. Color_gen prze-

widuje, że zapracowane rodziny będą zainteresowane kolorami 

intensywnymi i o średnim nasyceniu; single prowadzący sportowy 

tryb życia – nieszablonowymi, modnymi odcieniami metalicznymi, 

a bezdzietne pary z dwoma źródłami dochodu – wyszukaną paletą 

barw chromatycznych (szary, czarny, srebrny i biały z efektem).

GENLux to konsumenci powyżej 55. roku życia – najważniejsza 

grupa konsumentów z punktu widzenia producentów samocho-

dów. Zazwyczaj mają nieco więcej czasu, pieniędzy i przywiązują 

wagę do wysokiej jakości. Kolory, które najbardziej zainteresują tę 

grupę wiekową to kolory z efektem klasy premium, szklane dro-

binki oraz różne odmiany kolorów solidowych i metalicznych, takie 

jak burgundowy czy wariacje zielonego British Racing Green.

„Producenci samochodów czerpią ogromne korzyści z informacji, 

które każdego roku są udostępniane przez firmę Axalta, takich jak 

np. Color_gen, trendy kolorystyczne czy prognozy popularności 

kolorów. Ta wiedza umożliwia opracowywanie nowych, innowacyj-

nych rozwiązań. Producenci samochodów mogą polegać na ponad 

150 letnim doświadczeniu firmy Axalta i międzynarodowym ze-

spole ekspertów, dzięki którym zyskują przewagę nad konkuren-

cją” – dodaje Dirk.

90 lat temu firma Axalta jako pierwsza w historii utworzyła ko-

lorystyczny komitet doradczy, którego zadaniem było opracowy-

wanie kolorów lakierów samochodowych. Od tamtej pory firma 

nieustannie pracuje nad innowacyjnymi technologiami kolorów, 

dostarczając klientom rzetelnych informacji na temat trendów 

konsumenckich w tym obszarze. Co więcej, Axalta zapewnia pro-

ducentom samochodów oraz warsztatom lakierniczym dostęp do 

jednej z najbardziej rozbudowanych baz kolorów na świecie (ponad 

4 mln) oraz wysokiej jakości systemów lakierniczych. 

Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć na stronie 

www.axalta.pl.

Elke Dirks Colour Designer w Axalta Automotive OEM w EMEA
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Zgodnie z obowiązującym prawem samochodu nie wolno myć ani na 

ulicy, ani na terenie własnej posesji, ani gdziekolwiek – poza obiek-

tami do mycia przygotowanymi. Można skorzystać z myjni samo-

obsługowej, automatycznej lub ręcznej. Ponieważ w automatach 

stosowane są agresywne środki chemiczne, które muszą skutecznie 

rozpuszczać zanieczyszczenia, należy z nich korzystać z głową. Czę-

ste i intensywne używanie agresywnej chemii nie wpływa korzystnie 

na lakier samochodu. Również mechaniczne szczoty nie są piesz-

czotą dla karoserii. Samochodu „na podwórku” wodą i szamponem 

myć nie można, ale można to zrobić za pomocą wymienionego na 

wstępie zestawu. 

Czyszczenie samochodu preparatem marki Brayt T3 nie wymaga 

jakiejś tajemnej wiedzy ani szczególnych umiejętności. Trzeba jed-

nak przestrzegać kilku prostych zasad. Szmatki z mikrofibry musimy 

mieć dwie, najlepiej w dwóch kolorach, bo ważne jest, aby jedna 

była odpowiednikiem „myjki”, druga „suszki-polerki”. W czasie my-

cia-czyszczenia samochodu ściereczek nie zamienić. Po spryskaniu 

preparatem T3 czyszczonego fragmentu karoserii, zbieramy zanie-

czyszczenia szmatką z mikrofibry, tą która ma pełnić funkcję „myjki”. 

Nie należy tego robić w palącym słońcu – rozgrzana blacha powo-

duje błyskawiczne odparowanie preparatu i trzeba go użyć znacznie 

więcej. Spryskujemy czyszczony fragment ruchem podobnym do 

tego, jakim lakiernicy posługują się pistoletem – płynnie przesuwając 

dyszę pompki tak, aby każdorazowo pokryć preparatem jak najwięk-

Jak umyć samochód nie używając wody?
Potrzebne są dwie szmatki, preparat T3 firmy Brayt, pół godziny i samochód, który chcemy wyczyścić. Do 
mycia samochodu nie będzie potrzebna ani jedna kropla wody, a po wszystkim lakier auta nie tylko będzie lśnił, 
ale też pokryty będzie antystatyczną warstewką ochronną.

strefa lakiernika
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sza powierzchnię. Dzięki temu zużyjemy mniej T3. Drobiny piasku nie 

porysują lakieru, gdyż substancje zawarte w Brayt T3 tworzą śliską 

powłokę na drobinach pyłu. Zbierając zanieczyszczenia nie należy 

zbyt mocno wycierać powierzchni. Po usunięciu brudu powierzchnię 

polerujemy przy pomocy czystej szmatki. Ważne jest, aby pozostałą 

warstwę preparatu równomiernie rozprowadzić na powierzchni 

lakieru, nie tylko dla uzyskania właściwego połysku; stanowi ona bo-

wiem zabezpieczenie lakieru, a własności antystatyczne powodują, 

że samochód dłużej będzie lśnił. Półlitrowy pojemnik w cenie ok. 40 

zł wystarczył na doprowadzenie do ładu dwóch samochodów kombi. 

Oba po powrocie z dłuższych tras, były mocno zakurzone. Szmatki 

można użyć wielokrotnie, wystarczy je uprać w temperaturze do 40 

stopni. Producent dołącza dedykowane ściereczki z mikrofibry, ale 

można też użyć dowolnych, oferowanych w działach gospodarstwa 

domowego – muszą być jednak z mikrofibry.

Po takim zabiegu samochód przez dłuższy czas pozostaje czysty, a pył 

czy kurz, można spłukać wodą lub... poczekać na pierwszy deszcz. 

Mirosław Rutkowski

strefa lakiernika
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Przedstawiciel Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodącego 

globalnego dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych, wygłosił 

przemówienie inauguracyjne podczas 24. dorocznej konferencji 

DFO European Automotive Coating w Braunschweig (Niemcy). 

Wydarzenie przyciągnęło specjalistów z branży motoryzacyjnej 

i lakierniczej. Sven Radek, Application Technology Manager w 

Axalta Coating Systems na region Europy, Bliskiego Wschodu i 

Afryki (EMEA), zaprezentował rozwiązanie o nazwie Harmonized 

Coating Technologies™, które integruje procesy aplikacji podkła-

dów, lakierów bazowych i lakierów bezbarwnych. Koncepcja firmy 

Axalta pozwala producentom samochodów zmniejszyć koszty 

przetwarzania, zredukować zużycie materiałów oraz ich wpływ na 

środowisko naturalne.

Prezentacja zatytułowana Less is More (ang. mniej znaczy więcej) 

ukazała korzyści płynące ze stosowania systemów: 3-Wet, 2-Wet 

i Eco-Concept stanowiących podstawę technologii Harmonized 

Coating Technologies. Standardowy proces stosowany podczas 

aplikacji lakierów wodorozcieńczalnych wymaga czterech warstw 

lakierniczych, trzech kabin oraz jednej suszarki. Skonsolidowane 

procesy technologiczne Axalty pozwalają na łączenie warstw oraz 

pominięcie etapu suszenia w kabinie lakierniczej.

„Technologia Harmonized Coating od Axalty, umożliwia skrócenie 

całego procesu lakierowania stosowanego przez producentów 

samochodów osobowych i osiągnięcie doskonałych wyników już 

przy wykorzystaniu dwóch kabin, z pominięciem aplikacji podkładu 

i procesu szlifowania. Producenci samochodów oszczędzają w ten 

sposób czas, energię, zasoby, przestrzeń i materiały. Przewidujemy, 

że do 2018 r. 20% wszystkich samochodów będzie lakierowanych 

w ramach skonsolidowanych procesów” – mówi Sven Radek.

Podczas DFO, Sven Radek omówił innowacyjny, opracowany przez 

firmę Axalta system 3-Wet. Zgodnie z nim, po malowaniu kata-

foretycznym i utwardzeniu powłoki przeprowadzamy aplikację 

jedno- lub dwuskładnikowego podkładu. Dzięki temu warstwa 

nawierzchniowa zyskuje doskonałe wykończenie, a także jest 

bardziej odporna na zadrapania, odpryski oraz działanie promieni 

UV. Kolor podkładu można dopasować do różnych grup kolory-

stycznych lakierów bazowych, co umożliwia uzyskanie jednolitej 

barwy. System 3-Wet nie wymaga stosowania gruntu – wystarczy 

podkład.

„Nie musimy już utwardzać podkładu w kabinie, szlifowanie rów-

nież nie jest konieczne. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne 

warstwy lakieru bazowego można aplikować na podkład po krót-

kim odparowaniu” – mówi Sven Radek.

Jeden z systemów Harmonized Coating Technologies firmy Axalta: 

Eco-Concept, stosowany na całym świecie od 2003 r. ma podob-

ne założenia. Dla producentów samochodów oznacza pominięcie 

procesu utwardzania w kabinie oraz szlifowania. Specjalnie opra-

cowany dwuskładnikowy lakier bazowy zapewnia dobrą odporność 

na zadrapania, odpryski oraz działanie promieni UV.

„Przewidujemy, że producenci samochodów na całym świecie będą 

dążyć do konsolidacji procesów lakierowania. Jesteśmy przekona-

ni, że do roku 2020 zastosowanie procesu 3-Wet z użyciem wo-

dorozcieńczalnych lakierów schnących w temperaturze otoczenia 

wzrośnie o 9%” – uważa Radek.

Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć na stronie 

www.axalta.pl.

Axalta Coating Systems o konsolidacji 
procesów lakierniczych w sektorze OEM 

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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CZYM JEST NANOTECHNOLOGIA I DO CZEGO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ? 
Nanotechnologia pozwala na tworzenie struktur na poziomie ato-

mowym czy cząsteczkowym. Jest to stosunkowo nowe podejście, 

które odnosi się do poznania i doskonalenia właściwości materii w 

skali „nano”: jeden nanometr (jedna miliardowa metra). Jak duże 

są te przedmioty? Zobrazuję to przyrównując ludzki włos któ-

rego grubość jest 1000 razy większa od postawionej obok nano 

struktury. Zastanówmy się, dlaczego badacze tak mocno skupili 

się na tak małych elementach, które mogłoby się wydawać, że nie 

powinny być istotne.  Wbrew pozorom, coś tak małego wykazuje 

zupełnie inne, często zaskakujące zdolności fizyczne, w wyniku 

czego zacierają się granice pomiędzy dyscyplinami naukowymi i 

technicznymi.  

Działania w zakresie nanotechnologii zdobywają coraz szersze za-

stosowanie. Mają ogromny potencjał, co w niedługim czasie będzie 

skutkowało rewolucją w wielu dziedzinach naszego życia. Manipu-

lując na poziomie cząsteczkowym dyktuje się kierunki, w jakie przy-

szłe nanoprodukty (w tym lakiery) będą zmierzały na przestrzeni 

kolejnych lat. Nanotechnologia przyczyniła się do opracowania 

specjalistycznych powłok określanych terminem „smart coatings” 

(powłoki inteligentne). Zaliczamy do nich m. in.:

• Farby samonaprawiające uszkodzenia zewnętrznych powłok 

lakierniczych, od paru lat stosowane do malowania promów 

kosmicznych, jak i rakiet produkcji SpaceX wysyłanych na 

staje międzynarodową. Obecnie w przemyśle motoryzacyjnym 

można spotkać takie lakiery nakładane w samochodach marek 

premium.  

• Kamuflażowe materiały powłokowe dla przemysłu zbrojeniowe-

go, których zastosowanie można zobaczyć w wielu prototypach 

nowego sprzętu wojskowego. Niestety obecnie największym 

problemem jest trwałość takiej powłoki.

• Powłoki sygnalizujące nieszczelności instalacji i inne awarie, w 

perspektywie czasu będą miały zastosowanie nie tylko w in-

stalacjach budowlanych, ale także w motoryzacji, dzięki czemu 

znacznie szybciej i łatwiej będzie można wykryć nieszczelność.

• Powłoki reagujące w określony sposób na wahania temperatury, 

takie powłoki termiczne można już spotkać, a ich zastosowanie 

w motoryzacji szczególnie w tuningu staje się standardem.

Co w farbie piszczy, 
czyli przyszłe trendy w lakiernictwie

Z czasów szkolnych pamiętamy oglądanie świata pod mikroskopem optycznym, który umożliwiał powiększenie 
100-krotne. Mogliśmy zobaczyć budowę naprawdę małych elementów świata przyrody. Czasy się zmieniają 
i dziś króluje „nano”. W zaawansowanych laboratoriach już dawno zapomniano o pracy na takim sprzęcie. 
Obecnie słowo nanotechnologia można spotkać na każdym kroku.
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• Określenie „smart coatings” odnosi się również do farb wykazu-

jących zachowanie antybakteryjne, w których wykorzystuje się 

cząsteczki nanosrebra. Materiały te niekiedy opisywane są jako 

„functional coatings” („powłoki funkcyjne”) z powodu funkcji 

jaką pełnią - w tym przypadku antybakteryjnej. Nanocząsteczki 

niektórych wypełniaczy (m. in. krzemionki) podnoszą odpor-

ność mechaniczną powłok lakierów do drewna, a tlenki metali o 

rozmiarach nano decydują o ochronie malowanych powierzchni 

przed działaniem promieni UV, a także zapewniają dobre wła-

ściwości antykorozyjne. W produkcji lakierów również wyko-

rzystywane są produkty nanotechnologii jako spoiwo lakieru 

które wpływa na zwiększenia adhezji do podłoża, zapewniając 

doskonałe wypełnienie porów podłoża. 

SAMOCZYSZCZĄCY SIĘ LAKIER SAMOCHODOWY
Przykładowo nanosrebro wykazuje znacznie silniejsze działanie bak-

teriobójcze i grzybobójcze niż srebro w postaci makro czy mikro, a 

jego efektywność wzrasta proporcjonalnie wraz z redukcją wielko-

ści cząsteczek (im mniejsze cząsteczki tym większa powierzchnia 

czynna). Niemieckie oraz japońskie konsorcja samochodowe są po-

zytywnie nastawione do takich rozwiązań technologicznych. Trwają 

prace badawcze nad zastosowaniem takich powłok w transporcie 

publicznym. Samooczyszczające się i dodatkowo antybakteryjne 

powierzchnie mogą zdziałać cuda w obliczu stale powiększających 

się miast (Tokio ma już 38 mln mieszkańców). W produkcji powłok 

wykorzystuje się materiały organiczne, nieorganiczne ale również 

nowoczesne tworzywa opracowane przez człowieka takie jak kom-

pozyty i metamateriały. 

Choć w ostatnim czasie masowo powstają nowe technologie 

otrzymywania powłok funkcjonalnych, często są to rozwiązania 

jedynie na skalę laboratoryjną, niemożliwe do zastosowania na 

dużych powierzchniach. Wyzwaniem dla technologów będzie więc 

dostosowanie tych metod do potrzeb przemysłu, tak aby warstwy 

funkcjonalne można było nanosić na obiekty o dowolnie dużej 

powierzchni. 

Kolejny problem w przypadku tego typu powłok stanowi jednak 

niepożądana interferencja między poszczególnymi warstwami 

stosowanymi na powierzchniach malowanych. Widzimy, że jeszcze 

długa przed nami droga, aby uzyskać produkty spełniające wszyst-

kie oczekiwania. Czasami na co dzień widzimy produkty, których 

właściwości nie zawsze doceniamy. Dla przykładu możemy sami 

zadbać o to, aby powłoka naszego samochodu była choć odrobinę 

„samoczyszcząca”. Wystarczy zastosować wosk (np. WAX marki 

Profix) i w krótkim czasie bez ingerencji w nano świat otrzymuje-

my nie tylko lustrzaną powłokę lakieru, ale co równie ważne długo 

utrzymującą czystość powierzchnię.  

Z NANO BĘDĄ MILIONY
Najnowsze prognozy wskazują, że sprzedaż powłok z zastosowaną 

nanotechnologią w roku 2021 przekroczy 1 mld $. Ostatnio do-

tarłem do raportów przygotowywanych przez firmę zajmująca się 

szeroko pojętą analizą rynkową „nanoproduktów”. Eksperci wzięli 

pod lupę główne obszary wykorzystania powłok funkcjonalnych: 

budownictwo, motoryzację, lotnictwo, medycynę, branżę tekstyl-

ną. Największy sektor zastosowań tego typu produktów to budow-

nictwo – w roku 2021 wartość sprzedaży w tej branży wyniesie już 

625 mln $. Będą to przede wszystkim powłoki samooczyszczające, 

które wymagają jednak udoskonalenia pod kątem trwałości – obec-

nie dostępne rozwiązania nie są wystarczająco odporne na trudne 

warunki klimatyczne, w jakich zwykle funkcjonują dachy i fasady 

budynków. Na drugim miejscu znajduje się motoryzacja. Wartość 

powłok funkcjonalnych sprzedawanych do tego sektora w roku 

2021 ma już wynieść 450 mln $, największe szanse na zaistnienie w 

tej branży mają lakiery samonaprawiające. Dzięki nim nie będziemy 

już musieli bać się zarysowań na karoserii naszych samochodów.

W tych kilku zdaniach chciałem przedstawić co nas czeka w niedale-

kiej przyszłości. Wiele firm chcąc nadążyć za nowinkami rozpoczęło 

już intensywne prace nad powstaniem innowacyjnych powłok z 

nanotechnologią. Jeszcze kilka lat a nasz samochód będzie bar-

dziej odporny na uszkodzenia 

mechaniczne przy zachowaniu 

efektowego koloru, a może 

nawet będzie możliwa zmiana 

koloru samochodu w zależności 

od nastroju kierowcy (ciekawe 

jakie zmiany koloru można by 

było zauważyć stojąc w gigan-

tycznym korku).

Jakub Tomaszewski

Specjalista ds. receptur 

i kolorysta

Multichem Sp. z o.o. producent

lakierów marki Profix
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Cieniowanie to metoda 

lakierowania, która umożli-

wia płynne i niezauważalne 

przejście ze starej po-

wierzchni do nowej, świeżo 

lakierowanej. Cieniowanie 

jest bardzo ważne pod-

czas procesu rekonstrukcji 

powierzchni lakierowanej, 

ponieważ dopasowanie 

koloru w 100 procentach 

i lakierowanie „do kantu” 

pozostaje niemożliwe.

Żywica CP 998 to produkt 

gotowy do natrysku, który 

pozwali nam na wykonanie 

cieniowania na lakierowanej 

powierzchni i tym samym 

zniweluje drobne różnice w 

odcieniach lakieru.

Więcej o produkcie na stro-

nie producenta www.multi-

chem.pl

CP 998 Blender 
– żywica do cieniowana

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

strefa lakiernika

str. 16   www.lakiernik.com.pl



strefa lakiernika

Nowoczesny system doboru koloru musi być wspomagany przez 

spektrofotometr, który w wielu przypadkach jest w stanie zastąpić 

kolorystę, a już na pewno ułatwić mu pracę.

Oczywiście spektrofotometr może wyręczyć kolorystę tylko kie-

dy spełnione są dwa warunki: system ma stabilne komponenty, a 

spektrofotometr posiada funkcja dobarwiania. Co do stabilności 

kolorantów, to od dawna wiadomo, że stanowią fundament 

dobrego systemu, natomiast funkcja dobarwiania cały czas jest 

doskonalona. To od niej zależy czy dany kolor będzie prawidłowo 

dobrany. Nie bez znaczenia jest również ilość kątów po jakimi spek-

trofotometr mierzy kolory. Dzisiaj niezbędne minimum to pomiar 

pod pięcioma kątami.

Z pomocą przychodzą również nowe technologie takie jak pro-

gram recepturowy „w chmurze” osiągalny na każdy rodzaj sprzętu 

(komputer, tablet, telefon), niezależnie od systemu operacyjnego.

Takie rozwiązania znacznie ułatwiają pracę, pozwalają zmierzyć ko-

lor spektrofotometrem i wysłać wynik pomiaru za pomocą aplikacji 

(przeliczony funkcją dobarwiania) w dowolne miejsce na ziemi.

Multichem jest na etapie „beta testów” takiego rozwiązania i 

dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej udostępnić to 

rozwiązanie naszym partnerom biznesowym. Spektrofotometry 

stanowią narzędzie bardzo pomocne, szczególnie w rękach do-

świadczonego kolorysty, a o tych ostatnich jest coraz trudniej.

KONSERWATYZM W MODZIE
Prym w popularności kolorów samochodów na wszystkich rynkach 

świata wiedzie kolor biały. Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat i 

dotyczy wszystkich segmentów samochodów, także luksusowych.

Jednak w mojej ocenie moda ta niedługo przeminie, może z wyjąt-

kiem krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu.

Coraz mocniej zaznaczają swoją obecność kolory trójwarstwo-

we, z ciekawymi efektami, coraz więcej jest również kolorów z 

efektem metalicznym lub perłowym które dla niewprawnego oka 

wyglądają jak kolory solidowe. Ziarno perłowe lub metaliczne w 

takich kolorach jest prawie niewidoczne, a na pierwszy rzut oka 

kolor wygląda jakby nie zawierał efektów wizualnych. Zauważam 

również prawidłowość - marki uznawane za klasyczne lub presti-

żowe (Marcedes, BMW, AUDI, Lexus, Jaguar) znacznie mniej ekspe-

rymentują z kolorami, ich paleta dostępnych kolorów jest bardziej 

wyważona. Oczywiście są wyjątki np. wściekle zielony Mercedes 

SLS. Natomiast niektóre marki (np. KIA, Hyundai, Suzuki) nie boją 

się eksperymentować i wypuszczają na rynek coraz więcej skom-

plikowanych kolorów.

Przyszłość wygląda bardzo kolorowo i jeszcze nie raz zostaniemy 

zaskoczeni spektakularnymi efektami, jak samochód zmieniający 

kolor pod wpływem napięcia przepływającego przez karoserię.

CEL POZOSTAJE BEZ ZMIAN
Celem dla producentów lakierów było i jest dostarczenie klientowi 

receptury idealnie odwzorowującej oryginalny kolor samochodu. 

Zadanie to z każdym rokiem staje się coraz trudniejsze, są nawet 

samochody które pomimo niewielkiego stażu na rynku obrosły 

mianem legendy ze względu na trudność doboru koloru.

Myślę o czerwonym kolorze trójwarstwowym który występuję na 

samochodach Renault (NNP) i Mazda (41V).

Kolory te są do tego stopnia trudne w odwzorowaniu, że osoby 

trudniące się sprowadzaniem i naprawą samochodów nie chcą 

sprowadzać samochodów w tym kolorze. To świadczy o skali trud-

ności. Na nieszczęście dla producentów lakierów, czerwony perło-

wy (szczególnie trójwarstwowy) znowu staje się bardzo modny i 

wszyscy producenci znowu mają go w swojej palecie.

Trend jest bardzo zauważalny na rynku amerykańskim (Ford USA, 

GM, Chrysler). Poza białym to obecnie najlepiej sprzedający się 

kolor, a samochód w tym kolorze wygląda bardzo elegancko, np. 

olbrzymi pickup Ford F150.

W mojej ocenie to czerwony trójwarstwowy kolor perłowy jest 

obecnie największym wyzwaniem dla producentów lakierów reno-

wacyjnych.  Trudności w odwzorowaniu kolorów nastręcza także 

sam proces aplikacji – który wykonywany niezgodnie z technologią 

producenta kończy się niedopasowaniem kolorystycznym powłoki. 

Fantazja producentów samochodów jest nieograniczona, a pro-

ducentom lakierów renowacyjnych pozostaje coraz krótszy czas 

na odwzorowanie kolorów dostarczając klientom coraz bardziej 

zaawansowane systemy doboru kolorów.

Grzegorz Turek 

Kierownik Laboratorium Kolorystycznego 

firmy Multichem, producenta lakierów marki Profix

Kolor goni kolor

Rynek lakierów renowacyjnych to branża, w której ciągle trwa wyścig. Musimy nadążać za producentami 
samochodów, nowymi technologiami, ilością danych do przetworzenia. Trwa wyścig z czasem. Z każdym rokiem 
przybywa nowych kolorów i w związku z tym rośnie baza kolorów dostępnych w programach recepturowych.
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Efekt spękań to obecnie najgorętszy trend w motoryzacji, tj. w 

wykańczaniu elementów nadwozia, lusterek lub zderzaków. Efekt 

ten uzyskamy bez żadnego wysiłku, dzięki nowej linii lakierów DU-

PLI COLOR Tuning Crackle Effect. Produkt ten daje nam nieskoń-

czone możliwości połączeń kolorystycznych, co pozwala tworzyć 

indywidualne i wyjątkowe efekty wizualne, pomimo, że w gamie są 

tylko 4 kolory.

JAK TO ZROBIĆ
Efekt spękań jest bardzo prosty do uzyskania, wystarczą dwa 

kroki:

Krok 1. Na oczyszczoną i odpowiednio przygotowaną powierzchnię 

nałóż dowolny kolor bazowy- lakier DUPLI-COLOR w jakości akrylo-

wej lub nitro-combi (z serii PLATINUM, RAL-ACRYL, FLY lub Crafts). 

Pokryj malowaną powierzchnię min. dwoma warstwami natrysku 

krzyżowego, aby osiągnąć odpowiednią grubość powłoki i do-

kładne krycie. Dla uzyskania optymalnego efektu, pozostawiamy 

lakier do wyschnięcia przez około 45 minut. Dzięki szerokiej gamie 

kolorystycznej wybór koloru bazowego jest nieograniczony. Teraz 

możemy przejść do drugiego kroku.

Krok 2. Po wyschnięciu lakieru bazowego, nakładamy lakier DUPLI 

COLOR Tuning Crackle Effect jako lakier wierzchni. Niemal natych-

miast po aplikacji rozpoczyna się procesu tworzenia spękań na 

całej, malowanej powierzchni. Warto pamiętać, że pęknięcia będą 

bardziej widoczne, jeżeli zastosujemy lakiery o dużym zróżnico-

waniu kolorystycznym, np. jeśli pomalujemy lusterka zewnętrzne 

w czarnym samochodzie,  na czerwono (jako kolor bazowy) oraz 

na to zastosujemy DUPLI COLOR Tuning Crackle Effect w kolorze 

czarnym- jako warstwa wierzchnia. 

Teraz wystarczy tylko zabezpieczyć malowany element za pomo-

cą lakieru bezbarwnego DUPLI COLOR np. z wysokim połyskiem, 

przed działaniem promieni UV, zadrapaniami oraz wycieraniem. 

SPRÓBUJ! Spróbowaliśmy i poddaliśmy renowacji kultowy skuter 

Vespa z 1976 roku. Uzyskany efekt jest powalający! Przygotowując 

skuter nie obyło się bez konieczności przygotowania powierzchni 

do lakierowania, gdyż stan jej nie był najlepszy. Stąd uszkodzone 

powierzchni wymagały m.in.: oczyszczenia, odłuszczenia, nałoże-

nia szpachli i wymodelowania. 

Sam proces uzyskania efektu spękań przebiegł jednak szybko i 

sprawnie. W naszym przypadku zastosowaliśmy dwa pastelowe 

kolory: żółty i zielony, które pozwoliły przywrócić oryginalny wy-

gląd skuterowi. Wszystko zabezpieczyliśmy lakierem bezbarwnym 

DUPLI COLOR 2K Super Clear Coat. I gotowe.  Efekt końcowy prze-

szedł najśmielsze oczekiwania!

Efekt spękań - wszystko w dobrym stylu
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Oklejanie samochodu folią pozwala nadać mu niepowtarzalny 

wygląd, który jest ograniczony tylko naszą wyobraźnią – mówił 

podczas pokazu Rafał Żmuda, certyfikowany trener 3M z Cen-

trum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego 3M – The Wrap Center. 

– Kluczem do udanego i szybkiego wykonania car wrappingu 

jest oczywiście jakość stosowanych folii i powierzenie procesu 

wykwalifikowanym specjalistom. Nakładanie na karoserię folii 

gorszej jakości i bez przeszkolenia może przynieść efekt odwrot-

ny do zamierzonego.

ZMIANA WYGLĄDU AUTA NA TARGACH 
Zmiana koloru aut, inaczej car wrapping, pozwala odmienić wy-

gląd pojazdu przez częściową lub całkowitą zmianę koloru po-

jazdu za pomocą folii. Możliwe jest także oklejenie pojedynczych 

elementów (np. lusterka, zderzaka, maski) lub oklejenie pojazdu 

Wymarzony wizerunek dzięki 
fenomenalnym foliom graficznym 3M

Najnowsze metody car wrappingu, czyli oklejania pojazdów folią, pozwalają nie tylko na zmianę wyglądu 
karoserii, ale także na nieograniczoną personalizację dostępnej powierzchni. Na targach Rema Days Warsaw 
2017 zostały zaprezentowane najnowsze metody i zaawansowane technologicznie produkty firmy 3M, służące 
do indywidualizacji wyglądu samochodów oraz oklejania różnych powierzchni.
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dowolną grafiką zadrukowaną na folii graficznej do aplikacji na 

pojazdach. To ostatnie rozwiązanie doskonale sprawdza się tak-

że w przypadku firm, które chciałyby oznaczyć pojazdy służbo-

we przez całkowite lub częściowe ich oklejenie. Dlatego podczas 

Międzynarodowych Targów Reklamy Rema Days 2017 The Wrap 

Center oraz certyfikowani aplikatorzy 3M Endorsed pokazali, 

jak sprawnie i szybko można odmienić wygląd Forda Mustan-

ga. Firma 3M wspólnie z partnerami – Certyfikowaną Drukarnią 

Wielkoformatową DPSdruk.pl, oferującą wydruki z gwarancją 

3M™ MCS™, Certyfikowanym Centrum Szkoleniowo-Egzami-

nacyjnym 3M – The Wrap Center oraz dystrybutorem folii 3M 

– firmą folia-samochodowa. pl, przedstawiła proces aplikacji folii 

na powierzchnię od wydruku aż po wykończenie.

– Coraz więcej osób interesuje się oklejaniem nawet drobnych 

elementów, dlatego rozpoczęliśmy sprzedaż internetową folii 3M 

również na metry – powiedział Tomasz Zachariasz z firmy folia-

samochodowa.pl. – Dzięki temu zapewniamy dostęp do palety 

ponad 100 kolorów folii 3M do zmiany koloru pojazdów i do folii 

graficznej 3M do zadruku oraz laminatów, już od jednego metra 

bieżącego.

MEDALE DLA FOLII GRAFICZNYCH
Podczas targów 3M zaprezentowało najnowsze rozwiązania w 

zakresie folii graficznych oraz narzędzi do aplikacji, które zdobyły 

aż trzy prestiżowe nagrody The Prize for Innovations, w kategorii 

„Nowe trendy w poligrafii i reklamie”.

Medale przyznano za odblaskową folię graficzną do oklejania 

pojazdów 3M™ Scotchlite™ 780mC-10R oraz za wylewaną fo-

lię graficzną 3M™ IJ180mC (obie z zadrukiem w technologii HP 

Latex). Trzecim medalem doceniono fenomenalne rozwiązanie 

– taśmy do bezpiecznego cięcia folii 3M™ Knifeless.

Na stoisku 3M można było także dowiedzieć się więcej o najnow-

szych laminatach serii 8900 z fakturą 3D i zapoznać się bliżej z 

kultowymi już seriami do zmiany koloru pojazdu – 3M™ 1080 

oraz 3M™ 1380 oraz paletą klasycznych folii graficznych do 

zadruku (w tym znaną z ekologicznych właściwości folią 3M™ 

Envision™ LX480Cv3 bez ftalanów i PCV, laureatką The Prize for 

Innovations 2016).

– Innowacyjne produkty to podstawa filozofii naszej marki. Folie 

3M łączą w sobie zaawansowane technologicznie rozwiązania, 

które ułatwiają ich aplikację, zapewniają szeroki wybór możli-

wości wizualnych, a przy tym są wyjątkowo trwałe. W tym roku 

rozwiązania 3M nagrodzono aż trzema srebrnymi statuetkami w 

kategorii „Nowe trendy w poligrafii i reklamie”. To dla nas powód 

do dumy, ale także dowód uznania dla jakości naszych produktów 

– powiedziała Martyna Taczanowska z firmy 3M. Personalizować 

możemy nie tylko samochody, ale także jachty, łodzie, wnętrza 

oraz zewnętrzne ściany budynków.

Nawet takie powierzchnie, jak tynk strukturalny czy cegła nie 

stanowią problemu dla folii 3M. Zastosowane w nich rozwiązania 

takie, jak Controltac™ (szklane mikrokulki w kleju pozwalają na 

łatwe pozycjonowanie folii przy aplikacji) oraz Comply™ (kanaliki 

w warstwie kleju umożliwiają odprowadzenie nagromadzonego 

powietrza) pozwala na niezwykle łatwą, dokładną i szybką pracę z 

materiałami oraz osiągnięcie bezbłędnego efektu.

– Folie graficzne do zadruku muszą charakteryzować się najwyż-

szą jakością i wytrzymałością, a jednocześnie być łatwe w aplika-

cji. Nie bez znaczenia jest także gwarancja. Te wszystkie warunki 

spełniają produkty 3M – dodał Piotr Kaczyński z Certyfikowanej 

Drukarni Wielkoformatowej DPSdruk.pl. – W przypadku folii do 

zadruku materiały użyte w procesie mogą wpłynąć na trwałość 

zaaplikowanego produktu. Folie 3M objęte są gwarancją w syste-

mie 3M™ MCS™. Drukując w certyfikowanych punktach, można 

liczyć na sprawdzony system uważnie produkowanych kompo-

nentów, nie martwiąc się o efekt końcowy. 

Zarówno zmiana koloru auta, jak i oklejanie pojazdów zadrukowa-

ną folią graficzną oraz oklejanie innych powierzchni, to nieogra-

niczone możliwości indywidualizacji i nadawania im charakteru 

według naszych potrzeb. Cała operacja jest relatywnie szybka 

oraz w wielu wypadkach – w pełni odwracalna. Czy może być 

lepszy sposób na personalizację powierzchni?

Źródło: 3MAGAZINE
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Częstą przyczyną wad w lakierowaniu jest tzw. pójście na skróty. 

Gdy rozpoczynamy przygotowanie podłoża do lakierowania nie 

pomijamy żadnego kroku. Tak prozaiczna czynność jak prawi-

dłowe umycie samochodu czasami decyduje czy po lakierowaniu 

nie pojawią się błędy lakiernicze. Spotkałem się z przypadkami, 

gdy używano benzyny i nieodpowiednich rozpuszczalników któ-

re zamiast oczyścić i odtłuścić powierzchnię jeszcze mocniej ją 

zanieczyściły. Stąd już tylko jeden krok do sytuacji, gdy podłoże 

ze względu na złe przygotowanie nie zapewnia odpowiedniej 

przyczepności.

Nie częste, a dokładne mycie
Na pierwszy ogień stosowana jest tradycyjnie woda z detergen-

tem. Oczyszczając samochód należy uważać, aby nie uszkodzić 

powłoki lakierniczej. Dlatego zaleca się na początek spłukać stru-

mieniem wody kurz czy piasek z samochodu. Nie zapominajmy 

przy tym o nadkolach. Następnie czyścimy samochód ciepłą wodą 

z użyciem detergentu, aby pozbyć się ptasich odchodów czy 

innych zabrudzeń. Należy pamiętać, nie stosować gorącej wody, 

gdy zewnętrzna temperatura jest poniżej zera, ponieważ może to 

powodować znaczne naprężenia powłok lakierniczych.

Kolejnym etapem jest wysuszenie umytego miejsca. Najlepiej użyć 

do tego sprężonego powietrza.  Osoby nie związane z lakiernic-

twem mogą być zdziwieni, że przykłada się taką uwagę do czysto-

ści naprawianego samochodu. Zdziwienie mija, kiedy uświadomimy 

sobie, że im mniej brudu w kabinie tym mniejsze ryzyko powstania 

późniejszych wad lakierniczych. Samochód z zanieczyszczeniami 

wprowadzany do kabiny, to źródło późniejszych problemów w 

czasie lakierowania.

Pora na odtłuszczanie
Trzecim krokiem jest odtłuszczanie. Ten krok ma za zadanie 

usuwać z powierzchni elementu silikony, tłuszcze czy woski. Z 

takimi zabrudzeniami nie poradzi sobie gąbka i detergent. Dlatego 

stosowane są specjalne mieszaniny substancji rozpuszczających. 

Producenci prześcigają się w prezentowaniu coraz większej sku-

teczności usuwania zanieczyszczeń czy najlepszych czasów odpa-

rowania. Ogólnie rzecz biorąc zmywacz powinien charakteryzować 

się uniwersalnymi właściwościami, takimi jak skuteczne pozbycie 

się zanieczyszczenia oraz odpowiednia szybkość odparowania 

z powierzchni. Takie parametry spełnia zmywacz CP 015 marki 

Profix. Wolniejsze rozpuszczalniki stosowane są do oczyszczenia 

dużych powierzchni. Jak wszyscy wiemy najlepiej podzielić element 

na mniejsze obszary i stopniowo go oczyszczać wtedy uzyskamy 

najlepsze efekty. 

Tradycyjne odtłuszczanie polega na pozbyciu się kurzu np. pozo-

stałego po szlifowaniu, naniesieniu zmywacza i wytarciu podłoża. 

Dzięki zastosowaniu tych podstawowych czynności możemy za-

bezpieczyć się przed wieloma defektami takimi jak np. kratery. Nie-

stety często spotykamy stosowanie benzyny ekstrakcyjnej, która 

Przygotowanie do lakierowania 
– odtłuszczenie powierzchni

strefa lakiernika
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zostawia tłuste plamy czy acetonu, którego szybkość parowania 

jest naprawdę szybka, co przyczyni się do złego oczyszczenia ma-

lowanej powierzchni. Dlatego tak ważne jest stosowanie produk-

tów zgodnie z zaleceniami technicznymi producenta.

Co z bardzo drobnymi naprawami? 
Takie naprawy często wykonują majsterkowicze. Nie potrzebują 

całego opakowania zmywacza, ponieważ go nie wykorzystają. Dla 

nich rozwiązanie oferuje Profix wprowadzając do oferty saszetki z 

nasączonymi zmywaczem silikonu ściereczkami. W takim przypad-

ku odłuszczenie małych powierzchni jest łatwe i szybkie. 

Jeśli spotykamy się z naprawą elementów plastikowych to pamię-

tajmy o prawidłowo dobranym zmywaczu. Szczególnie nowe ele-

menty wymagają starannego usunięcia warstwy ochronnej two-

rzywa. To warunek zapewnienia przyczepności powłoki lakierniczej 

do podłoża. Oczywiście zalecane jest wygrzewanie elementów, aby 

pozbyć się naprężeń oraz użycia zmywacza który zlikwiduje napię-

cie powierzchniowe (np. CP 012 Antistactic Cleaner). 

Inny sposób na Plastic Primer
W następnym kroku stosujemy specjalne grunty do powierzchni z 

plastiku. Takim produktem może być dodatek CP 390 marki Profix, 

który zwiększa przyczepność lakierów do powierzchni z tworzyw 

sztucznych. Przy drobnych przemalowaniach możemy nanieść CP 

390 przy pomocy np. chusteczki nasączonej tym produktem. To 

zapewni nam większą przyczepność. Nie ma przy tym konieczności 

kolejnego mycia pistoletu, a tym samym ograniczamy do minimum 

czas naprawy.

Jak widzimy, najlepiej zadbać już na pierwszym etapie o czystość 

powłoki, ponieważ dzięki temu możemy uniknąć wad lakierniczych 

i oszczędzić czas. Oprócz gąbki i detergentu trzeba pamiętać o za-

stosowaniu odtłuszczacza, który jest niezbędny do prawidłowego 

przygotowania powierzchni do lakierowania. 

Marek Lemiszewski

Doradca techniczny

Multichem Sp. z o.o. 

producent lakierów marki Profix

Powłoki metaliczne jak i perłowe kojarzą się nam z długim 

procesem lakierowania. Wiąże się to z nałożeniem lakieru 

bazowego – w kilku warstwach, a następnie lakieru bez-

barwnego. Od teraz możemy skrócić ten proces.

Konwerter B 004 marki Profix pozwala nam na zmianę la-

kieru bazowego, w pełnowartościowy lakier dwukompo-

nentowy, który nie wymaga pokrycia lakierem bezbarw-

nym. Dzięki temu zabiegowi oszczędzamy czas pracy.

Więcej o produkcie na stronie producenta 

www.multichem.pl

Konwerter B004
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Promieniowanie podczerwone (ang. IR- InfraRed) 
odkryto w 1800 roku przez Wilhelma Hershela, 
astronoma, konstruktora teleskopów i kompozyto-
ra, znalazło swoje zastosowanie w szeroko pojętym 
przemyśle od początku XIX wieku.

Początki zastosowań w przemyśle samochodowym to próby su-

szenia powłok lakierniczych podjęte przez Ford Motor Company 

ok. 1933 roku. Również obecnie technologia IR przyciąga nas 

przez możliwość redukcji czasu naprawy lakierniczej dzięki bardziej 

efektywnemu schnięciu na wskroś, możliwości bardziej efektyw-

nego wykorzystania kabiny lakierniczej oraz mniejszemu zużyciu 

energii i większej ekonomiczności, w szczególności w trakcie małej 

naprawy. Zaawansowane rozwiązanie technologiczne zastosowane 

przez producentów promienników podczerwonych sprawiają, że 

ich używanie staje się łatwe, bezpieczne i przyjazne. Warto jednak 

zwrócić uwagę na kilka aspektów. Zanim jednak przejdziemy do de-

finicji promieniowania podczerwonego warto przypomnieć sobie 

na jakiej zasadzie może odbywać się przekazanie energii cieplnej 

od źródła do obiektu. Najlepiej zobrazować podział rodzajów ener-

gii ciepła na przykładach.

Wróćmy teraz do definicji promieniowania podczerwonego, które 

najlepiej zobrazować poniższym rysunkiem.

Promieniowanie podczerwone jako jeden z rodzajów promieniowania 

elektromagnetycznego

Według definicji, promieniowanie podczerwone jest rodzajem fali 

elektromagnetycznej o długości fal pomiędzy promieniowaniem 

Technologia podczerwieni 
w lakiernictwie samochodowym

Tomasz Tomczyk

P
KONDYCJA 

– przekazywanie 
ciepła w sposób 

kontaktowy przez 
przewodzenie 

np. rogrzany metal, 
otwarty ogień

KONWENCJA 
– przekazywanie 

ciepła przez medium 
pośrednie 

np. cyrkulacja roz-
grzanego powietrza 
w kabinie lakierni-

czej, gazy unoszące 
się nad płomieniem 

RADIACJA 
– przekazywanie 

ciepła na zasadzie 
promieniowania

np. promieniowanie 
słoneczne, promien-

niki podczerwieni
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widzialnym, a falami radiowymi. Przymuje się, że zakres fal pro-

mieniowania podczerwonego  wynosi od 0,76 µm do 1 mm. Jest 

to szczególnie ważne, gdyż w tym zakresie radiacja umożliwia nam 

największy transfer energii cieplnej ze wszystkich form promienio-

wania elektromagnetycznego.. Zakres promieniowania widzialnego 

to 0,38 do 0,76 µm (380-760 mm).

DLACZEGO PROMIENIOWANIE PODCZERWONE WYTWARZA 
EFEKT CIEPŁA?
W wyniku emisji fale IR są absorbowane przez moduły warstwy 

suszonej powodując ich wibrację. Efektem wibracji jest wzrost 

temperatury w materiale wystawionym na działanie fal podczer-

wonych. 

OD CZEGO ZALEŻY WIELKOŚĆ WZROSTU TEMPERATURY?
 od odległości obiektu od źródła promieniowania IR,

 od czasu poddania działaniu fal IR,

 od długości fal ( = energii) zastosowanych fal IR

Promieniowanie podczerwone IR można podzielić na 3 rodzaje w 

zależności od długości promieniowania.

 krótkie – pasmo poniżej 2 µm

 średnie- pasmo pomiędzy 2 a 4 µm

 długie pasmo powyżej 4 µm

Podział długości fal na krótkie, średnie i długie nie jest ustandaryzo-

wany, więc w zależności od branży w której są używane promienniki 

lub samego producenta wartości progowe przedziałów mogą się róż-

nić. Podział ten jest ważny, gdyż w zależności od długości fal różna 

jest energia poszczególnego pasma co obrazuje poniższy wykres.

Rozkład widmowy doskonałego emitera przy różnych temperaturach

Z wykresu wynika, że w zależności od temperatury źródła, mak-

symalne wartości energii są osiągane przy mniejszych długościach 

fali. Jednocześnie widać, że dla niższych temperatur źródła emisji 

promieniowania, maksymalne wydajności przesuwają się w stro-

nę wyższych długości fal (pokazuje to przerywana linia – krzywa 

przesunięć Wierna). Jest to potrzebne konstruktorom lamp do  

określania maksymalnej temperatury źródła emitera i rozkładu 

długości fal, aby zapewnić najbardziej efektywne suszenie powło-

ki. Dobór długości fali w promienniku ma bardzo duże znaczenie  

w przypadku suszenia szpachlówek, podkładów i lakierów. Ideę 

działania poszczególnych długości promieniowań  schematycznie 

przedstawiono na rysunku.

Głębokość penetracji warstwy suszonej w zależności od długości pro-

mieniowania IR

SUSZENIE MATERIAŁÓW LAKIERNICZYCH 2K
W profesjonalnych lakierniach używane sa zazwyczaj 2 - kompo-

nentowe materiały lakiernicze (np. podkłady akrylowe  2K, epoksy-

dowe 2K, lakiery akrylowe 2K). W produktach 2 komponentowych 

po aplikacji występują dwa etapy.

1. Proces fizycznego odparowania rozcieńczalnika

2. Reakcja chemiczna komponentu A z komponentem B 

Zbyt szybkie odparowanie rozcieńczalnika z powłoki (np. przez 

użycie promiennika o falach długich lub średnich) powoduje po-

wierzchniowe zamknięcie i uwięzienie rozcieńczalników w dolnych 

warstwach. Najbezpieczniejsze z punktu widzenia odparowania 

rozcieńczalników są promienniki IR o falach krótkich. Dodatkowe 

fale krótkie posiadające największa energie najskuteczniej przy-

śpieszają przebieg reakcji chemicznych.

CYKL ODPAROWANIA I WYGRZEWANIA
Większość promienników posiada gotowe dwa cykle 

 cykl odparowania (1/2 mocy)

 cykl wygrzewania ( pełna moc)

Taki podział pozwala odparować rozcieńczalnikom przed pełnym 

wygrzewaniem

CZASY CYKLÓW
Jak ustalić długość poszczególnych cyklów odparowania i wy-

grzewania? Pod uwagę należy wziąć np. temperaturę otoczenia 

i wilgotność, rodzaj chemiczny żywicy, szybkość układów katali-

FALE DŁUGIE     FALE ŚREDNIE         FALE KRÓTKIE 

SUSZONA WARSTWA 

PODŁOŻE

 najdłuższa długość 
fali,

 najmniejsza energia 
pasma podczerwone-
go,

 najpłytsza penetra-
cja przy utwardzaniu 
lakierów (suszenie 
powierzchniowe),

 znaczne straty 
energii na ogrzewanie 
warstwy pośredniej 
(powietrza),

 najniższy wzrost 
temperatury w trakcie 
suszenia,

 średnia długość fali
 penetracja maksy-

malnie do środkowej 
warstwy materiału,

 dopuszczalne do 
suszenia materiałów 
poliestrowych,

 najmniejsza długość 
fali,

 największa energia 
pasma podczerwone-
go,

 najgłębsza penetra-
cja przy suszeniu la-
kierów – „suszenie od 
środka na zewnątrz”,

 najszybszy wzrost 
temperatury – krótkie 
czasy sieciowania,

 długa żywotność 
elementów grzejnych

 idealnie dostosowa-
ne do nowoczesnych 
lakierów,

Zastosowanie wolnego rozpuszczalnika 

pomoże uniknąć problemów związa-

nych z zagotowaniem się rozpusz-

czalnika w powłoce podczas suszenia 

promiennikiem podczerwieni.
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zatorów, grubość nałożonej warstwy, czas jaki upłynął od chwili 

uzyskania przez powierzchnię pyłosuchości, kolor powierzchni. 

W kartach technicznych producentów wyrobów lakierniczych 

zazwyczaj znajduje się szablonowa instrukcja. Warto jednak, w 

szczególności przy nowym produkcie, indywidualnie ustalić czasy, 

aby szybko i bezpiecznie osiągnąć pożądany efekt. W zależności od 

zastosowanych produktów najczęściej przyjmuje się, że:

Całkowity czas suszenia może być różny w zależności   od rodzaju, 

wielkości i budowy promiennika.

KONTROLA TEMPERATURY ELEMENTU
W nowoczesnych promiennikach, w celu uniknięcia przegrzania 

stosowane są zintegrowane czujniki termiczne, czyli pirometry, 

które w połączeniu z układami elektronicznymi kontrolują i regu-

lują temperaturę naprawianej powierzchni.  Lampy mogą zwykle 

działać w trybie pulsacyjnym redukując moc , gdy zostanie prze-

kroczona żądana temperatura. Jest to szczególnie  ważne np. dla 

wrażliwcy powierzchni z tworzywa sztucznego.

ODLEGŁOŚĆ PROMIENNIKA OD ELEMENTU
W zaawansowanych technologicznie promiennikach, do pomiaru od-

ległości od panelu najczęściej stosowane są czujniki ultradźwiękowe. 

Pomagają one w ustawieniu promiennika w prawidłowej odległości 

np. promiennik może informować przerywanym dźwiękiem o zbyt 

dużej lub zbyt małej odległości , emitować stały dźwięk gdy panel jest 

w idealnej odległości. Dobranie odpowiedniej odległości promiennika 

od panelu, pozwala na lepszą kontrolę temperatury osiąganej na po-

wierzchni. Odległość od panelu wpływa również na czas potrzebny na 

osiągnięcie odpowiedniej temperatury. W zależności od typu promie-

niowania optymalne wartości odległości są podawane przez produ-

centów. Przecięta odległość zawiera się pomiędzy 0,8 i 1,2 metra.

Warto również zwrócić uwagę na równomierność dystrybucji cie-

pła w całym obszarze pracy lampy, gdyż jest to jeden z bardziej 

istotnych parametrów charakteryzujących dobry promiennik.

JASNE I CIEMNE KOLORY   
Skuteczność promiennika zależy od koloru podłoża, Jasne kolory 

(biały, kolory z efektem metalicznym) mają zdolność do odbijania 

ciepła, natomiast ciemne kolory do pochłaniania. W przypadku 

jaśniejszych kolorów jesteśmy zazwyczaj zmuszeni do wydłużenia 

cyklu wygrzewania o 1-2 min. W przypadku ciemniejszych kolorów 

czas wygrzewania będzie najprawdopodobniej krótszy.

SUSZENIE TWORZYW SZTUCZNYCH
W przypadku suszenia tworzyw sztucznych, ze względu na możli-

wość uszkodzenia lub deformacji, wymagany jest wybór najmniej-

szej przewidzianej intensywności suszenia powiązanej z reguły z 

wydłużaniem czasu procesu. 

Skuteczność promieniowania IR w zależności od koloru podłoża.

Nie zaleca się generalnie zwiększenia odległości promiennika, 

gdyż może to zakłócić równomierny rozkład temperatur na po-

wierzchni elementu. W przypadku gdy element z tworzywa jest 

elementem sąsiadującym z wygrzewanym za pomocą promienni-

ka zaleca się jego maskowanie dodatkową warstwą np. papieru. 

Każda dodatkowa warstwa maskująca redukuje o 25% przepływ 

ciepła. Optymalnym rozwiązaniem do ochrony są folie, ekranujące 

praktycznie 100% strumienia cieplnego.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Promieniowanie podczerwone jest promieniowaniem neutralnym 

– jest jedną z metod transferu ciepła. Ryzyka związane są np. ze 

zbyt długim narażaniem ciała ludzkiego na przebywanie w wysokiej 

temperaturze. Naturalne odruchy obronne organizmu (ucieczka 

od źródła naturalnego ciepła) w samoczynny sposób minimalizują 

ryzyko obrażeń. Przestrzeganie prostych zasad BHP (nie trzyma-

nie części ciała w obszarze promieniowania, nie patrzenie w źródło 

promieniowania) i instrukcji producenta, jest wystarczające aby 

całkowicie uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała ludzkiego.   

Cykl odparowania  2-3 minuty

Cykl wygrzewania  5-20 minut

Przy zastosowaniu promiennika pod-

czerwieni każda warstwa powinna być 
suszona oddzielnie (tzn. po każdej 

warstwie).

Suszenie tylko ostatniej warstwy np. 

lakieru bezbarwnego może spowo-

dować „zagotowanie”  wcześniej nie-

utwardzonych warstw i w następstwie 

wady lakiernicze.

Fale podczerwone mogą „przemiesz-

czać”  się tylko w linii prostej. Promien-

nik musi być skierowany bezpośrednio  
w stronę naprawianej powierzchni, aby 

osiągnąć pożądany efekt.

JASNE KOLORY CIEMNE KOLORY

 odbicie
 niższa temperatura powłoki
 dłuższy czas suszenia

 absorpcja ( pochłanianie)
 wyższa temperatura powłoki
 krótszy czas suszenia

Superior fibre i Ultralight carbon 

Ultralekkie 
i konstrukcyjne
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Stosowanie rekuperatorów w kabinach lakierniczych  ma uza-

sadnienie szczególnie w okresach zimowych, ze względu na in-

tensywną wymianę powietrza w przestrzeni roboczej. Wydatek 

wentylatorów w renowacyjnych kabinach dla samochodów oso-

bowych zazwyczaj waha się w przedziale od 20 000 m3/h do 30 

000 m3/h. Tak duży strumień objętości powietrza wymaga sporej 

mocy grzewczej palników. Moce stosowanych palników gazowych 

lub olejowych wynoszą od 200 kW. Zbyt niska moc palnika może 

skutkować niedogrzewaniem powietrza w mroźne dni. Ogrzane 

powietrze jest usuwane z przestrzeni roboczej do atmosfery. 

Jest więc w pełni zasadnym stosowanie instalacji odzysku ciepła. 

W kabinach dla branży naprawczej najczęściej stosowane są reku-

peratory krzyżowe. Ich konstrukcja polega na wymianie ciepła po-

między strumieniami ciepłego i zimnego powietrza, na przemian 

oddzielonymi za pomocą lamel z cienkiej blachy aluminiowej.   Na 

rysunku przedstawiono schemat obiegu powietrza oraz fotografię 

kabiny lakierniczej z zainstalowanym rekuperatorem krzyżowym. 

Przedstawiony obieg powietrza dotyczy pracy kabiny w trybie 

lakierowania. Odległość pomiędzy lamelami zależy od dostawcy i 

zazwyczaj wynosi 12 – 15 mm. Głębszą analizę oszczędności wyni-

kających ze stosowania rekuperatora opisano w artykule Prognoza 

zmniejszenia zapotrzebowania mocy w renowacyjnych kabinach 

lakierniczych w wyniku odzysku ciepła – studium przypadku. 

(https://www.researchgate.net/publication/306406716_PROGNO-
ZA_ZMNIEJSZENIA_ZAPOTRZEBOWANIA_MOCY_W_RENOWACYJ-
NYCH_KABINACH_LAKIERNICZYCH_W_WYNIKU_ODZYSKU_CIEPLA_-
_STUDIUM_PRZYPADKU)

Kabina lakiernicza z rekuperatorem krzyżowym

CZY CZASAMI ZAGLĄDAĆ DO REKUPERATORA?
Stosowanie rekuperatorów krzyżowych jest bardzo rozpo-

wszechnione w instalacjach wentylacyjnych w budynkach. Sto-

sowanie tego rozwiązania w kabinach lakierniczych ma jednak 

minusy. Głównym problemem jest odkładanie się osadów la-

kierniczych na lamelach rekuperatora. Osady tworzone są prze 

drobiny lakierów znajdujące się w wyrzucanym powietrzu. Stoso-

wane filtry podłogowe typu paint stop nie są w stanie zatrzymać 

wszystkich kropel mgły lakierniczej. Według wstępnych badań 

określono średnie tempo wzrostu osadów lakierniczych na pozio-

mie 0,5 mm na tysiąc godzin pracy kabiny lakierniczej. Wynik ten 

odnosi się do ogólnego czasu pracy kabiny we wszystkich trybach 

tj. lakierowania, suszenia, flash off i wentylacji. Według statystyk 

przeciętny, roczny czas pracy kabiny w serwisie lakierniczym wy-

nosi 1000 godzin. Oznacza to, w statystycznej kabinie lakierniczej  

jeżeli istnieje rekuperator, to wymiar przekroju poprzecznego ka-

nałów z ciepłym powietrzem zmniejsza się rocznie o 1 mm. Przy 

założeniu uśrednionych wartości można spodziewać się, że po 12 

latach rekuperator zatka się całkowicie.  Lecz zanim to nastąpi, 

spadek ciśnienia w zanieczyszczonym rekuperatorze będzie na 

tyle duży, że uniemożliwi wymaganą intensywność wymiany po-

wietrza w przestrzeni roboczej. Nie oznacza to jednak dokładnej 

reguły, ponieważ tempo wzrostu osadów zależy przede wszyst-

kim od ilości zużywanego lakieru, rozmiarów mgły lakierniczej, 

a także efektywności filtra paint stop. Podczas intensywnej 

eksploatacji kabiny można spodziewać się, że problem pojawi się 

znacznie szybciej.

Rekuperator zanieczyszczony osadami lakierniczymi z widoczny-

mi uszkodzeniami

Zwiększające się opory przepływu powietrza w rekuperatorze nie 

są jedynym problemem, odkładająca się warstwa drobin lakie-

rów powoduje również zmniejszenie ilości ciepła wymienianego 

pomiędzy strumieniami ciepłego i zimnego powietrza. Wyniki 

pomiarów przenikania ciepła przez wspomniane osady zakwalifi-

kowały je do grupy izolatorów cieplnych. Ich współczynnik prze-

wodności cieplnej jest porównywalny ze współczynnikiem wełny 

mineralnej. Narastanie osadów skutkuje więc ciągłym obniżaniem 

efektywności odzysku ciepła w rekuperatorze. 

Tempo wzrostu osadów lakierniczych oraz spadek efektywności 

rekuperatora

Na rysunku przedstawiono wyniki pomiarów grubości osadów 

w trzech kabinach lakierniczych oraz obliczony na ich podstawie 

procentowy spadek sprawności rekuperatora.

Rekuperatory w kabinach lakierniczych
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JAK CZYŚCIĆ REKUPERATOR?
Niewielka odległość pomiędzy delikatnymi lamelami z cienkiego 

aluminium sprawia kłopoty. Bardzo często lamele nie mają gład-

kiej powierzchni lecz są profilowane. W zależności od rozmiarów 

rekuperatora, pojedynczy kanał może mieć wymiary (szerokość x 

wysokość x długość) 1000x12x1000 mm. Trudno określić najlep-

sze narzędzie do oczyszczania kanałów o takich wymiarach. Próby 

oczyszczania jakimikolwiek narzędziami, które tylko się zmieszczą 

często kończą się uszkodzeniem lameli. Najczęściej proponowaną 

metodą jest wykorzystanie myjki ciśnieniowej, jednak kłopotliwe 

jest odprowadzenie wody. Innym, chyba najlepszym sposobem 

jest usuwanie osadów za pomocą suchego lodu. Metoda relatyw-

nie droga lecz skuteczna. Zaletą suchego lodu jest fakt, że oprócz 

usuwanych zanieczyszczeń nie ma innych odpadów do usunięcia. 

Jedynym składnikiem suchego lodu jest dwutlenek węgla, który 

odparowuje do atmosfery. 

Utrudnienie w oczyszczaniu rekuperatora może również stanowić 

miejsce sposób jego instalacji. Nie wszystkie rozwiązania zapew-

niają dostęp do rekuperatora zakładając bezobsługową jego 

eksploatację.

Oczyszczanie rekuperatora suchym lodem 

(Fot. http://e-mbc.com)

 

Rekuperator oczyszczony suchym lodem 

(Fot. http://e-mbc.com)

 

W tym artykule starałem się skrótowo przedstawić problema-

tykę związaną z eksploatacją rekuperatorów w aspekcie osadów 

lakierniczych. Obecność rekuperatorów jest jak najbardziej uza-

sadniona, trzeba mieć jednak na uwadze potrzeby związane z ich 

konserwacją. Oczyszczanie wymienników ciepła w odpowiednich 

odstępach czasu  oraz wykorzystanie właściwych metod usuwa-

nia osadów może zapewnić żywotność rekuperatora porównywal-

ną z całą kabiną lakierniczą. 

Piotr Nikończuk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego

TROTON Sp. z o.o.  tel./fax +48 94 35 126 22 
www.troton.com.pl e-mail:troton@troton.com.pl
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MOC - WYDAJNOŚĆ - DESIGN 

RUPES rozszerza ofertę polerek z grupy Big Foot dodając nową 

Polerkę Rotacyjną LH 19E. 

Wyposażona w silnik o dużym momencie obrotowym, zwarta i 

ergonomiczna konstrukcja, plus lekka obudowa sprawia, że LH 

19E jest jedną z najbardziej dopracowanych i łatwych w obsłudze 

polerek rotacyjnych dostępnych na rynku. Lekki i wydajny design 

sprawia, że jest to najwyższej jakości rozwiązanie do polerowania 

rotacyjnego dla różnych gałęzi przemysłu, w tym automotive, de-

tailing, fronty meblowe czy marine. 

 

Innowacyjna rękojeść antywibracyjna w kształcie litery D, dołączo-

na jako standardowa konfiguracja do LH 19E, pozwala użytkowni-

kom trzymać polerkę w różnych miejscach, pod róznymi kątami 

dając większą precyzjię i stabilność podczas procesu polerowania. 

Miękki materiał uchwytu i niepowtarzalna konstrukcja, pochłaniają 

i rozpraszają wibracje, zwiększając komfort operatora, a także 

chronią delikatne powierzchnie lakieru przed uszkodzeniem w razie 

zetkniecia z rączką. 

Polerka może być również wyposażona w miękką rękojeść, która 

zmniejsza drgania podczas operacji polerowania i zapewnia wygod-

ną kontrolę polerki. Umożliwia opcjonalny prawy lub lewy uchwyt 

oraz większy komfort operatora. Jest to bardziej tradycyjne roz-

wiązanie.

Elektroniczny moduł sterujący z funkcją odzysku momentu obro-

towego utrzymuje stałą prędkość obrotową nawet przy różnym 

obciążeniu, dzięki czemu cały proces polerowania jest gładszy, jed-

nolity i skuteczniejszy. 

Polerka rotacyjna LH 19E jest wyposażona w progresywny spust, 

który umożliwia operatorowi precyzyjne dostosowywanie prędko-

ści bez przerywania pracy. Spust, wraz z nowym, większym elektro-

nicznym pokrętłem sterującym, zapewnia operatorowi możliwość 

dokładnego dostosowania predkości rotacji. 

Kłopoty z przedłużaczem często powodują przerwanie procesu 

polerowania i mogą ograniczać manewrowość operatora w ogra-

niczonych przestrzeniach. Dlatego polerka  RUPES LH 19  w stan-

dardzie wyposażona jest w długi 9 metrowy przewód. Eliminując 

potrzebę przedłużania przewodów, operatorzy mogą cieszyć się 

większą wydajnością i swobodą pracy. 

Nowa polerka może być stosowana w połączeniu z 3 różnymi śred-

nicami tarcz, 125, 150 i 165 mm, dzięki czemu jest wszechstronna 

i może być przystosowany do niemal każdego procesu polerowa-

nia w wielu gałęziach przemysłu. Nowy system tarcz roboczych, 

opracowany i wyprodukowany przez firmę RUPES, cechuje idealna 

równowaga, stabilności i elastyczności podczas polerowania. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich polerek linii BigFoot, nowy 

polerka rotacyjna BigFoot LH 19E jest oferowana jako kompletny 

system polerski. System zawiera  trzy różne gąbki, od tnącej do 

wykończeniowej oraz dedykowane pasty polerskie. Każdy element 

systemu został starannie dobrany i przetestowany, aby pracować 

idealnie, w połączeniu z ruchem rotacyjnym, zapewniając opty-

malną wydajność. Dzięki dużemu momentowi zwartej konstrukcji 

i niewielkiej wadze, maszyna do polerowania LH 19E zapewnia 

maksymalną moc przy każdej operacji polerowania i potwierdza, że 

RUPES jest liderem w produkcji narzędzi do szlifowania i polerowa-

nia powierzchni. 

RUPES Communication Dept. contacts:  

Raffaella D’Arienzo/ email: rdarienzo@rupes.it
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Moc i efektywność przy maksymalnej kontroli

Powitajmy najnowsze dziecko w rodzinie Polerek Rotacyjnych i Or-

bitalnych: Polerkę Planetarną “Dual Action” BIGFOOT Mille LK 900E.

Mille, należąca do rodziny narzędzi polerskich BIGFOOT, zapewnia 

optymalną równowagę mocy, ergonomi, wydajności oraz moż-

liwości aplikacji dla operatorów, którzy pragną rozwiązania “Dual 

Action” napędzanego przekładnią. BIGFOOT Mille zapewnia sku-

teczne usuwanie defektów, wszechstronność i spójne działanie w 

ergonomicznym opakowaniu, zaprojektowane z myślą o komforcie 

operatora i wydajności pracy.

Rewolucyjny ruch obrotowy zgodny z ruchem wskazówek zegara 

umożliwia podniesienie poziomu kontroli i komfortu operatora. 

Ta cecha wyróżnia Mille spośród narzędzi konkurencyjnych, które 

często mają ruch w lewo, który zwiększa niepożądany ruch boczny 

i powoduje zmęczenie operatora.

Polerka BigFoot Mille LK 900E posiada progresywny spust zapew-

niający precyzyjne sterowanie prędkością w całym zakresie. Spust, 

wraz ze zmiennym wybieraniem prędkości, pozwala operatorowi 

na płynną i  dokładną regulację prędkości narzędzia, bez przerywa-

nia procesu polerowania.

Każdy detal Mille został uwzględniony w projekcie, nawet jeśli na-

rzędzie nie jest używane. Na korpusie maszyny znajdują się dwa gu-

mowe wsporniki, które zapewniają stabilność podczas gdy maszyna 

leży na stole lub wózku. 

Nowy, wyjątkowo długi, 9-metrowy przewód, dołączony stan-

dardowo do modelu LK 900E, umożliwia lepszą manewrowość w 

przestrzeni roboczej, oszczędzając cenny czas, eliminując problemy 

związane z przedłużaczem.

RUPES BigFoot Mille umożliwia również stosowanie dwóch różnych 

średnic padów, 125 mm i 150 mm. System podkładek został sta-

rannie zaprojektowany, aby utrzymać takie same niskie wibracje, 

niezależnie od średnicy podkładki.

Podobnie jak w przypadku wszystkich polerek linii BigFoot, nowy 

system polerowania Mille LK 900E z napędem Dual Action jest 

oferowany jako kompletny system polerski. Nowo zaprojektowane 

gąbki, rewolucyjna technologia nowej wełny oraz dwie zupełnie 

nowe pasty polerskie, zaprojektowane tak, aby pracować w harmo-

nii z unikalnym ruchem planetarnym, zostały opracowane i wypro-

dukowane  przez RUPES. 

Ta najnowsza maszyna RUPES dodaje kolejny wymiar i zwiększa 

wszechstronność do rosnącej linii narzędzi polerowania BigFoot.

RUPES Communication Dept. contacts:  

Raffaella D’Arienzo/ email: rdarienzo@rupes.it

str. 36   www.lakiernik.com.pl



strefa lakiernika

Elektryzująca współpraca Spies Hecker 
i Mercedes-AMG Petronas Motorsport

Spies Hecker, jedna z trzech marek renowacyjnych należących do 

firmy Axalta Coating Systems, wiodącego globalnego dostawcy 

lakierów ciekłych i proszkowych, od trzech lat odpowiada za la-

kierowanie bolidów zespołu Mercedes-AMG Petronas Motorsport 

w charakterystyczne barwy Srebrnych Strzał. Lakiery marki Spies 

Hecker znalazły się również na modelu Mercedes F1 W07 Hybrid 

2016, który zdobył dla zespołu tytuł mistrza świata.

Bolid 2017 Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ przyciąga wzrok. 

Hasło EQ, pochodzi od angielskiego Electric Intelligence (czyli 

„elektryczna inteligencja”) i nawiązuje do wartości jakimi kie-

ruje się marka Mercedes-Benz, czyli emocji i inteligencji. Nowa 

nazwa modelu znalazła swoje odzwierciedlenie w projekcie gra-

ficznym W08. Na pojeździe znajdziemy elektryzujący niebieski 

kolor, którego wzór prezentuje przepływ powietrza wzdłuż 

samochodu, od przedniego skrzydła do tylnych krawędzi osłon 

bocznych. Subtelne, zielone i niebieskie linie sprawiają wrażenie 

ruchu nawet kiedy bolid stoi w miejscu. Całość przywołuje na 

myśl obraz rozpędzonego bolidu, który iskrzy się, jakby był cały 

naładowany energią elektryczną. Na torze wygląda to wprost 

spektakularnie.

Biorąc pod uwagę zarówno stopień skomplikowania lakierowania, 

jak i nową konstrukcję bolidu zoptymalizowaną pod kątem nowych 

przepisów dotyczących aerodynamiki - jak trudne było osiągnięcie 

tak olśniewającego efektu?

Czas, start!
Prace nad projektem graficznym bolidu na sezon 2017 rozpoczęły 

się jeszcze w trakcie trwania sezonu 2016. Projektanci z fabryki 

Mercedes AMG Petronas w angielskim Brackley oraz designerzy z 

Daimler AG w Niemczech opracowują koncepcje, które następnie 

są przedstawiane zespołowi managerów. Projektanci ściśle współ-

pracują z Andrew Moodym, Head of Paint and Graphics Mercedes-

AMG Petronas Motorsport, który wraz ze swoim 15-osobowym 

zespołem jest odpowiedzialny za odtworzenie projektu na bolidzie.

„Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, ale nie na temat stopnia 

skomplikowania lub trudności jednorazowego lakierowania, lecz 

na temat tego, jak w łatwy sposób można dany wzór precyzyjnie 

odtworzyć setki lub tysiące razy w bardzo wąskich przedziałach 

czasowych w trakcie sezonu” – wyjaśnia Moody.

Po zaakceptowaniu ostatecznego projektu, Moody otrzymuje wy-

generowaną komputerowo wizualizację nowego bolidu. Na jej pod-

stawie zespół odtwarza zaprojektowany wzór na kilku elementach 

– w tym roku były to osłony boczne i boki nadwozia. Polakierowane 

panele są fotografowane, a zdjęcia są wysyłane do projektantów. W 

razie potrzeby nanoszone są poprawki.

Zielone światło
„Kiedy wszyscy są już zadowoleni z rezultatów, odwiedzają nas 

osoby decyzyjne, aby na żywo ocenić ostateczny efekt. Gdy otrzy-

Za kulisami lakierowania 2017 Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+
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mujemy zielone światło, lakierujemy w nowych barwach model z 

poprzedniego sezonu, żeby mieć lepszy obraz sytuacji” – mówi 

Moody.

Bolid Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ na sezon 2017, który 

zaprezentowano 23 lutego na angielskim torze Silverstone, został 

pokryty trzynastoma kolorami, z których żaden nie jest dostępny 

w sprzedaży. Na paletę składa się: pięć odcieni zielonego, trzy od-

cienie niebieskiego, cztery odcienie koloru srebrno-grafitowego i 

główna barwa, czyli Stirling Silver, nazwana na cześć Stirlinga Mos-

sa, kierowcy Mercedesa z 1955 r.

Podczas pracy nad bolidami zespół Paint and Graphics korzysta z 

różnych produktów marki Spies Hecker. Lakiernicy zaczynają od apli-

kacji gruntu reagującego Priomat® Wash Primer 4075.  Produkty: 

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340, wypełniacz gruntujący 

o wysokiej zawartości części stałych oraz Permasolid® HS Perfor-

mance Surfacer 5320, szybkoschnący, dwuskładnikowy wypełniacz 

do szlifowania, to dwa kluczowe produkty wykorzystywane przez 

zespół Mercedesa podczas przygotowywania podłoża przed aplika-

cją lakieru bazowego Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

„Podzespoły wykańczamy niezawodnym lakierem bezbarwnym 

Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650, a jeśli zależny nam 

na szybkości i krótkim czasie schnięcia - lakierem Permasolid® HS 

Speed Clear Coat 8800” – mówi Moody.

Skomplikowany projekt graficzny samochodu stawia wiele wyzwań 

przed Moodym i jego zespołem Paint and Graphics. „Nawet po wy-

czerpującym szkoleniu z aplikacji nowego wzoru, lakierowanie boli-

du zajmuje ok. 150 godzin, z czego na nos i tylne skrzydło przypada 

po 12 godzin” – wyjaśnia Moody. 

Na przestrzeni całego sezonu zespół lakieruje tysiące elementów i 

części, czasami nawet 150 sztuk w ciągu tygodnia. „Niezawodność 

i szybkość aplikacji są kluczowe; nie mamy czasu na poprawki. Spies 

Hecker nam to gwarantuje” – dodaje.

Cienka linia nadwozia
Skomplikowane linie, wzory i efekty przecinają różne elementy 

nadwozia. Wszystkie wymienne komponenty muszą być nie tylko 

idealnie dopasowane, lecz także precyzyjnie polakierowane zgodnie 

z kolorem i odcieniem sąsiadującego elementu. Uzyskanie właści-

wego efektu jest prawdziwym wyzwaniem dla lakierników.

„Korzystamy ze specjalnie zaprojektowanych szablonów, które 

imitują nadwozie bolidu i umożliwiają precyzyjne odwzorowanie 

każdego elementu pod względem wielkości oraz kształtu, a co 

najważniejsze – także kolorów, cieni i grafiki. Jeśli trzy panele 

schodzą się w jednym miejscu, a srebrny lakier stopniowo staje się 

coraz jaśniejszy w pobliżu łączenia tych trzech paneli, trudno jest 

precyzyjnie polakierować wszystkie trzy panele. Specjalne szablony 

są niezbędne. System Permahyd Hi-TEC doskonale sprawdza się 

podczas aplikacji różnych kolorów i złożonych wzorów. Ponadto, 

umożliwia maskowanie natychmiast po odparowaniu. W tym roku 

rozpoczęliśmy stosowanie cyfrowych masek, które ułatwiają nam 

odtwarzanie linii z projektu”.

„Tegoroczne wykończenie jest wyjątkowe i wygląda fantastycznie. 

Bardzo nas cieszy, że system Spies Hecker Hi-TEC Performance 

System po raz kolejny dowiódł swojej niezawodności, szybkości 

aplikacji i wydajności, zapewniając przy tym znakomitą precyzję 

koloru. Co więcej, doskonale sprawdza się w trudnych warunkach 

panujących na torach F1” – mówi Joachim Hinz, Spies Hecker Brand 

Manager na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

„Zawsze jesteśmy zainteresowani nowymi rozwiązaniami od marki 

Spies Hecker, chcemy mieć pewność, że jesteśmy na bieżąco z naj-

nowszymi produktami i technikami lakierniczymi” – podsumowuje 

Moody.

Więcej informacji o marce Spies Hecker i jej współpracy z zespołem 

Mercedes-AMG Petronas Motorsport można uzyskać na stronie 

www.spieshecker.pl/F1speed.
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Struktura wśród lakierów
W lakiernictwie renowacyjnym domeną jest wierne odwzorowanie 

naprawianej powłoki. Na wstępie należy podkreślić, że lakierowanie 

fabryczne – w szczególności warstwa antykorozyjna – jest apliko-

wana w zupełnie inny sposób w trakcje renowacji. Wyzwaniem 

dla producentów jest odpowiedni dobór rodzaju preparatu w 

zależności od rodzaju materiału z jakiego zbudowany jest pojazd. 

Dzisiejsze karoserie to swoista kombinacja różnych materiałów od 

aluminium, stali aż po tworzywa sztuczne. Dlatego ważne jest do-

branie odpowiednich materiałów i technologii do naprawy, aby w 

skuteczny sposób odbudować cechy ochronne karoserii.

Lakier samochodowy składa się z kilku warstw, każdej z nich przy-

pisane jest konkretne zadanie. W zależności od przypisanej roli 

dzielimy je na:

• warstwę antykorozyjną,

• warstwę podkładu izolacyjnego,

• warstwę nawierzchniową dekoracyjną.

Kiedy zapewnimy odpowiednie właściwości ochronne przystępuje-

my do odtworzenia powłoki dekoracyjnej. Dobieramy odpowiedni 

kolor lakieru korzystając z systemów doboru kolorów tzw. syste-

mów mieszalnikowych.

Kolor lakieru to nie wszystko
Należy pamiętać, by w miarę precyzyjnie odwzorować warunki ma-

lowania samochodu do tych warunków, w których dokonywaliśmy 

natrysku próbnego. Chodzi m.in. o właściwe ciśnienie powietrza, 

liczbę warstw oraz pistolet lakierniczy. Często w mieszalni stosuje 

się minipistolety o mniejszej dyszy, co zmniejsza wiarygodność na-

trysku próbnego. Przed samym lakierowaniem upewnijmy się czy 

powłoka antykorozyjna w miejscu naprawianym została w sposób 

należyty odtworzona. Dotyczy to również koloru podkładu, ma to 

niebagatelne znaczenie w efekcie końcowym, uzyskanym w wyni-

ku lakierowania.

Końcowy efekt zapewnia nam odpowiednio zaaplikowany lakier 

bezbarwny, który chroni barwę powierzchni nie tylko przed utratą 

koloru, ale również przed czynnikami zewnętrznymi, jak zaryso-

wania czy zmienna aura pogodowa. W ten sposób otrzymujemy 

barwną, lśniącą lub matową, gładką powierzchnię. 

Co jeśli oryginalna powłoka nie jest gładka?
Zdarza nam się to w przypadku, gdy odwzorowujemy powłokę na 

elementach o chropowatej powierzchni. Wtedy na szczególne uzna-

nie zasługuje lakier strukturalny typu Bumper (np. CP 582 marki 

Profix) czy popularny „Baranek” (np. CP 325 UBS marki Profix), 

charakteryzujący się ziarnistą strukturą przypominającą tworzywo 

sztuczne. Zastosowanie takiego produktu jest wszechstronne i zwy-

kle taka warstwa jest nakładana na elementy, które są narażone na 

uszkodzenia mechaniczne, jak zderzaki czy podłogi w samochodach 

dostawczych choć zastosowań znajdzie się znacznie więcej. 

Produkty o których mowa są zazwyczaj wyrobami jednoskładni-

kowymi o cechach termoplastycznych przeznaczonymi do nano-
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szenia za pomocą pistoletu natryskowego czy sprayu. Głównym 

składnikiem tego wyrobu są żywice akrylowe oraz takie, które 

zawierają ciężkie węglowodory, powstałe w wyniku produkcji ropy 

naftowej i benzyny. Rozpuszczalnikiem takiego produktu są zwykle 

węglowodory aromatyczne, owiane bardzo złą sławą, ze względu 

na wysoki poziom zagrożenia dla środowiska płynący ze strony 

rozpuszczalników, ale pełniące bardzo dobrze swoją funkcje. 

Czy lakiery 1K są szkodliwe dla środowiska naturalnego?
Istnieje możliwość zastąpienia szkodliwych rozpuszczalników 

zawartych w tych lakierach ich wodorozcieńczalnym odpowied-

nikiem. Dzięki temu uzyskujemy produkty, które spełniają coraz 

surowsze normy środowiskowe.  Lakier strukturalny powstały na 

bazie tych składników charakteryzuje się krótkim czasem schnię-

cia (około 40 minut po natrysku powłoka jest już sucha, a pełne 

utwardzenie następuje po 12 godzinach). Jedną z najważniejszych 

cech lakierów strukturalnych jest bardzo wysoka siła krycia. Dzięki 

czemu doskonale nadają się do malowania zderzaków, podwozi, 

listew i innych elementów plastikowych z wyjątkiem PE. 

Dlaczego zamiast lustrzanej powłoki powstaje struktura? 
Za nieregularną strukturę lakieru odpowiada zastosowanie dedy-

kowanych żywic. Odpowiednią strukturę odwzorowującą uzyskuje 

się zazwyczaj przy kolorze czarnym lub szarym o różnej intensyw-

ności koloru w zależności od stopnia wymieszania. W tych kolorach 

można uzyskać idealne efekt maskujący defekty powierzchni oraz 

imitujący naturalny wygląd tworzywa sztucznego. Powstała po-

włoka charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia, 

dobrą odpornością na warunki atmosferyczne i temperatury do 

70°C (co jest ważne ze względu na zastosowanie lakieru w części 

podwozia samochodu). Co ważne, aplikacja lakieru strukturalnego 

nie przysparza problemów: może być nanoszony na większość 

powierzchni plastikowych bez użycia podkładu. Przed aplikacją 

konieczne jest dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie lakierowanej 

powłoki. W zależności od rodzaju pistoletu natryskowego, powło-

ka nanoszona jest pod ciśnieniem 2-3 bar w odległości 15-20 cm. 

W razie konieczności po około 30 minutach istnieje możliwość 

naniesienie kolejnej warstwy lakieru. Rodzaj otrzymanej struk-

tury można dostosowywać 

zmieniając odległość pistoletu 

od natryskiwanej powierzchni i 

ciśnienie powietrza panujące w 

nim oraz stopień rozcieńczenia 

lakieru.

Anna Nowicka
Pracownik Laboratorium Ba-

dawczo-Rozwojowego

Multichem Sp. z o.o. 

producent lakierów

marki Profix

www.lakiernik.com.pl
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Izocyjaniany 
– niebezpieczni sprzymierzeńcy lakiernictwa

W naprawach renowacyjnych stosowane są produkty dwukompo-

nentowe, czyli połączenie głównego produktu (podkład, lakier bez-

barwny itd.) z utwardzaczem pełniącym funkcje katalizatora reakcji. 

Produkty dwuskładnikowe, o których mowa, są rekomendowane ze 

względu na trwałość i wysoką jakość powłoki jaką tworzą. Końcowe 

pokrycie lakiernicze to tak naprawdę połączenie kliku warstw róż-

nego rodzaju produktów, które pełnią kilka zróżnicowanych funkcji. 

Pierwsze warstwy powłoki odpowiedzialne są za ochronę przed ko-

rozją, natomiast ostatnia - za wygląd i trwałość koloru. 

Każda wartwa powłoki powstaje poprzez aplikację różnego rodzaju 

produktów. Składnikiem łączącym te różne wyroby są w znacznej 

większości izocyjaniany - niezbędny składnik utwardzaczy. 

Nakładając lakier na samochód nie zastanawiamy się, dlaczego 

dany produkt charakteryzuje się dobrą odpornością na zarysowa-

nia czy zachowaniem koloru przez długi czas. Wymagamy jedynie, 

aby produkt spełniał najwyższe normy, a w konsekwencji, chcemy 

otrzymać trwałą powłokę lakierniczą. W przytłaczającej liczbie 

lakierów na rynku, za jakość wiązań chemicznych w otrzymanej 

powłoce lakierniczej odpowiadają izocyjaniany. Są to jednak jedne 

z najbardziej szkodliwych dla zdrowia składników, o czym pracow-

nicy lakierni często nie chcą pamiętać.

Zadbajmy o zdrowie w trakcie pracy
Zaleca się, aby przy pracy z substancjami, którymi składnikami 

są izocyjaniany, bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad 

bezpieczeństwa:

  używać masek przeciwgazowych podczas rozpylania substancji,

  nosić kombinezon ochronny, uniemożliwiający wchłanianie sub-

stancji przez skórę,

  stosować nitrylowe rękawice podczas mieszania i rozpylania 

produktów,

  nie należy stosować lateksowych rękawic, ponieważ izocyjaniany 

przenikają przez ten rodzaj rękawic bez ich widocznego uszko-

dzenia,

  nosić okulary ochronne,

  rozpylać lakiery, tylko w odpowiednio wentylowanych kabinach 

lakierniczych.

Udowodniono, że izocyjaniany powodują choroby nowotworowe 

u zwierząt, dlatego sklasyfikowano te związki jako potencjalne 

czynniki rakotwórcze. Uważa się, że zawodowe narażenie na te 

związki to jeden z głównych czynników rozwoju astmy zawodowej 

i z tego względu istotne jest stałe monitorowanie ich stężeń w 

środowisku pracy. Wiele izocyjanianów jest silnymi lakrymatorami, 

czyli substancjami wywołującymi łzy. Skutki zdrowotne kontaktu 

z izocyjanianami to podrażnienie skóry, błon śluzowych, ucisk w 

klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Lakiernik może praco-

wać z tymi substancjami przez lata bez stosowania jakiejkolwiek 

odzieży ochronnej i kabiny wentylacyjnej podczas natryskiwania 

lakieru, jak również nakładania podkładu, nie wykazując żadnych 

problemów zdrowotnych. Czasami, po pewnym okresie, ta sama 

osoba z powodów, które nie są do tej pory znane, może stać się 
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uczulona na izocyjaniany. W takiej sytuacji nawet najmniejsze ilości 

toksycznych substancji mogą powodować ciężkie reakcje - takie 

jak np. ataki astmy.

Plusy stosowania izocyjanianów przysłaniają minusy?
Izocyjaniany są substancjami organicznymi o właściwościach, które 

umożliwiają zastosowanie ich w wielu gałęziach przemysłu, takich 

jak produkcja pestycydów, jednak przeważająca część tych związ-

ków znajduje zastosowanie w produkcji tworzyw poliuretanowych. 

Warto wspomnieć tutaj o podstawowej właściwości tych substan-

cji jaką jest sieciowanie. Niekwestionowania większość lakierów 2-

kompenentowych składa się z żywicy oraz utwardzacza, czyli izo-

cyjanianu. Składniki te, po połączeniu w wyniku sieciowania tworzą 

tzw. wiązanie uretanowe – które to wiązania nadają specyficznych 

właściwości nakładanej powłoce. Dlatego ważne jest dotrzymanie 

prawidłowego czasu schnięcia lakieru bezbarwnego, aby powstały 

wszystkie wiązania dając nam oczekiwane cechy. Pełnią niezbędną 

rolę w procesie tworzenia twardej powłoki ochronnej, zapewnia-

jącej dobre właściwości lakieru samochodowego. Izocyjaniany 

poprawiają odporność chemiczną oraz właściwości mechaniczne 

lakieru, dzięki czemu lakier jest odporny na zarysowania oraz wa-

runki atmosferyczne. 

Idzie nowe?
Pomimo, że technologia wytwarzania poliuretanów bez użycia 

toksycznych substancji została odkryta już w latach 1970-

1980; w przemyśle samochodowym wciąż przeważają powłoki 

na bazie szkodliwych izocyjanianów. Badania nad rozwiązaniem 

toksycznego problemu cały czas trwają. Przykładem jest wolna 

od izocyjanianów technologia otrzymywania poliuretanów, która 

została opracowana przez firmę Hybrid Coating Technologies. 

Otrzymała ona nagrodę Presidential Green Chemistry Challenge 

Award w 2015 roku. Jest to wyróżnienie przyznawane przez 

Agencję Ochrony Środowiska. Droga do całkowitego wykluczenia 

toksycznych substancji jest długa i trudna. Dopóki nie osiągniemy 

założonego celu. 

Z powodu szkodliwości tych substancji nieustanie poszukiwana 

jest alternatywa, która będąc ekologiczną, pozwoli zachować 

pożądane cechy izocyjanianów. Możliwe jest sieciowanie poliureta-

nów (PUR) bez użycia izocyjanianów. Utwardzanie zachodzi wtedy 

w wyniku reakcji pomiędzy poliaminami, a cyklicznymi węglowodo-

rami. Poliuretany bezizocyjanianowe wykazują lepsze właściwości 

niż konwencjonalne poliuretany, a także mogą być stosowane do 

materiałów, które twardnieją w temperaturze pokojowej. Ich wy-

trzymałość na rozciąganie i odkształcanie jest porównywalna do 

tradycyjnych PUR, jednak odznaczają się one niższą odpornością 

chemiczną. 

Część producentów stara się już w chwili obecnej stawać czoło 

wyzwaniu i ogranicza zużycie izocyjanianów. Przykładem niech 

będzie lakier bezbarwny CP 2015 HS X-SPEED marki Profix, przy 

produkcji którego wykorzystano najnowszej generacji żywice 

ograniczając do minimum zapotrzebowanie na szkodliwe związki. 

Dopóki jednak nie uwolnimy się całkowicie od szkodliwych utwar-

dzaczy, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bez-

pieczeństwa podczas kontaktu z tymi substancjami.

Agata Czapczyńska
Laboratorium Kolorystyczne firmy Multichem Sp. z o.o.

producenta lakierów marki Profix
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Przechodząc między półkami sklepowy-

mi lub przeglądając witryny internetowe 

z produktami lakierniczymi, widzimy 

„efekt końcowy”, czyli wyrób gotowy do 

aplikowania. Zadajemy sobie pytanie, co 

powoduje, że lakier w danej puszce ma 

akurat taką barwę. Mówiąc obrazowo – to 

barwnik rozpuszczony w danej substancji 

odpowiada za jej kolor. Na myśl może 

przychodzić syrop owocowy, którego 

większa ilość dodana do wody powoduje 

jej mocniejsze zabarwienie. W branży 

lakierów samochodowych największe 

zastosowanie mają pigmenty. Są one uży-

wane do przygotowania past pigmento-

wych, z których następnie produkowane 

są lakiery.

Pigment jest to rozdrobniona, barwna 

substancja stała, nierozpuszczalna w 

wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. 

Jest syntetyczna lub pochodzenia natu-

ralnego. Do najczęściej stosowanych w 

branży automotive pigmentów nieorga-

nicznych należą pigmenty białe, takie jak 

biel tytanowa, pigmenty czarne – sadze 

- oraz pigmenty żelazowe (których skład 

oparty jest na tlenkach żelaza). Zdecydo-

wanie najważniejszą i najliczniejszą grupę 

stanowią organiczne pigmenty syntetycz-

ne, np. nierozpuszczalne barwniki azowe. 

Kolejną, bardzo istotną i mającą duże 

zastosowanie w lakierach samochodo-

wych, grupą pigmentów są pigmenty 

efektowe, do których należą pigmenty 

perłowe i metaliczne. W skład pierwszych 

wchodzi mika czyli naturalny minerał. W 

zależności od substancji, którą powleka-

my płytki miki (dwutlenek tytanu, tlenek 

żelaza czy tlenek chromu) można uzyskać 

różne barwy metaliczne – od srebrnej, 

poprzez czerwoną do zielonej. Mika 

charakteryzuje się doskonałą łupliwością 

oraz odpornością mi. in. na temperaturę, 

czynniki chemiczne czy temperaturę. Jest  

to jeden z najdroższych pigmentów do-

stępnych na rynku. Natomiast pigmenty 

aluminiowe można podzielić, ze względu 

na ich budowę, na takie o płatkowej bu-

dowie ziarna („cornflakes”) oraz o bardziej 

regularnej budowie ziaren („silver dollar”). 

W zależności od efektu jaki chcemy uzy-

skać, stosuje się płatki aluminium o róż-

nym stopniu rozdrobnienia.

W lakierze samochodowym mogą jed-

nocześnie występować różne grupy pig-

mentów, w celu otrzymania pożądanych 

efektów wizualnych – np. lakier metalicz-

ny możemy wzbogacić pigmentami perło-

wymi. Należy przy tym pamiętać, że nie 

wszystkie pigmenty można rozdrobnić 

– dotyczy to pigmentów efektowych, w 

przypadku których rozdrobnienie ziarna 

spowodowałoby znaczne zniszczenie 

efektu, który chcemy uzyskać w gotowym 

lakierze. Pigmenty absorpcyjne natomiast 

wymagają procesu dyspergacji. 

Stopień rozdrobnienia ziarna ma znaczą-

cy wpływ na siłę krycia, stopień barwienia 

oraz transparentność lakieru. Odpowied-

nie przygotowanie pasty pigmentowej 

ma ogromne znaczenie dla powtarzalno-

ści oraz jakości produktów. Doskonałym 

przykładem lakieru, którego właściwości 

zależą od sposobu przygotowania pasty 

pigmentowej są lakiery w kolorze czarnym. 

Mogą być one transparentne, o dużej sile 

krycia lub postrzegane przez oko ludzkie 

jako bardzo nasycone, intensywnie czarne 

(jak np. JetBlack marki PROFIX).

Pigmenty w ogromnej większości można 

stosować jednocześnie do systemu roz-

cienczalnikowego jak i wodnego, trzeba 

jednak uwzględnić te, które dedykowane 

są do konkretnych rozwiązań. Dlatego 

też pigmenty stosowane w bazach wod-

nych muszą pozwalać uzyskać taką samą 

odporność na światło oraz kolor, jak w 

lakierach rozcieńczalnikowych. 

Producenci pigmentów wciąż opracowują 

nowe produkty, a producenci lakierów 

samochodowych prowadzą liczne bada-

nia nad tym, aby ich wyroby pozwalały 

uzyskać jeszcze lepsze efekty wizualne, 

przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. 

Dlatego niedawno na rynku pojawił się 

interesujący produkt, mający za zadanie 

przekształcić lakier bazowy 1K w lakier 

akrylowy. Jest to możliwe dzięki unikato-

wej właściwości Konwertera B 004. Dzięki 

dodaniu tej żywicy szybko uzyskujemy la-

kier 2K, który zawiera pigmenty efektowe 

i nie wymaga nałożenia warstwy lakieru 

bezbarwnego.

Z odpowiedniej substancji – pigmentu 

– można „wycisnąć” bardzo dużo, a w 

połączeniu z innymi, dobrze dobranymi 

składnikami, można otrzymać efekt koń-

cowy, który zadowoli nawet najbardziej 

wymagających klientów.

Katarzyna Walkowiak
Specjalista ds. badań i rozwoju 

w fiemie Multichem

Zawartość koloru w pigmencie
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W zależności od specyfiki przeznaczenia serwisu i wykonywanych 

prac usługowych, można wyróżnić następujące podstawowe ro-

dzaje wydzielonych stanowisk naprawczych i diagnostycznych:

 linię napraw blacharskich ram i kabin wraz ze strefą demontażu 

i montażu,

 przygotowalnia lakiernicza oraz system lakierowania,

 stanowisko diagnostyczne przeznaczone do badania układów 

hamulcowych, kontroli zawieszenia oraz wykonywania pełnej 

kontroli i  regulacji geometrii pojazdów wieloosiowych wraz z 

pomiarem geometrii ram i osi,

 stanowisko obsługowo-naprawcze, kanałowe,

 stanowiska obsługowo–naprawcze kanałowe wraz z systemem 

dystrybucji i odbioru oleju i płynów eksploatacyjnych,

 stanowisko obsługi ogumienia.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI I ODCIĄGU SPALIN
Należy przewidzieć zastosowanie instalacji nawiewno-wywiewnej. 

Dla hali  ze stanowiskiem kanałowym odpowiednia ilość powietrza 

powinna być nawiewana do kanału i strefy roboczej pomieszcze-

nia oraz wywiewana z górnej strefy i dolnej strefy pomieszczenia. 

Temperaturę nawiewu powietrza zwykle przyjmuje się w zakresie 

+18°C  do +25°C (nastawa +20°C). Kanał przeglądowy wyposa-

żony powinien być co najmniej w instalację nawiewną. Przy za-

stosowaniu dodatkowej wentylacji wywiewnej z kanału powinna 

być ona sterowana przez czujnik przekroczenia stężenia propanu 

– butanu i dwutlenku węgla umieszczony w kanale, z równo-

czesnym włączeniem awaryjnej wentylacji nawiewnej. Wyloty 

Budujemy serwis dla pojazdów użytkowych cz. 1

Projekt serwisu DBK GROUP sp. z o.o. W Białymstoku.

Rynek pojazdów użytkowych jest bardzo interesujący ze względu na ilość pojazdów poruszających się po na-
szym kraju, jak i pozycję Polski jako jednego z czołowych przewoźników towarów w Europie. W artykułach o 
tematyce organizacji i planowania budowy serwisów dla pojazdów powyżej 3,5 t, poruszymy głownie zagad-
nienia techniczno-organizacyjne związane z planowaniem, technologią oraz budową.

strefa blacharza
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kanałów wyciągowych powinny być umieszczone jak najbliżej dna 

kanału, a wloty kanałów nawiewnych powyżej poziomu kanałów 

wyciągowych. Dla obu kanałów można zastosować wspólne od-

prowadzenie wywiewu. Kanały nawiewne i wyciągowe nie powin-

ny być umieszczone naprzeciw siebie, a w normalnych warunkach 

pracy stacji, wentylacja nawiewna do kanału powinna zapewnić 

nadciśnienie w obszarze kanału w stosunku do pozostałej objęto-

ści pomieszczenia stacji.   

W normalnych warunkach pracy stacji, wentylacja obiektu powin-

na zapewnić wymianę min. 0,5 objętości powietrza na godzinę. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia szkodliwych 

substancji, wentylacja mechaniczna pracująca w trybie awaryjnym, 

powinna zapewnić min. dwie wymiany powietrza w pomieszczeniu 

stacji na godzinę. W awaryjnym trybie pracy dopuszcza się nawiew 

powietrza nieogrzewanego.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU INSTALACJI OŚWIETLENIA I ELEKTRYCZNEJ
Oświetlenie sztuczne powinno zapewniać natężenie min. 300 lx. 

Oświetlenie kanału przewiduje się na ok 200 lx.  Ze względu na 

ograniczoną szerokość pomieszczenia oraz możliwość przysłania-

nia oświetlenia sufitowego podczas badania wysokich pojazdów, 

przynajmniej połowa z zainstalowanych opraw oświetleniowych 

powinna być zainstalowana na ścianach bocznych i podwieszona 

między nawami na wysokości  ok. 2,5 m w oprawach pochylonych 

w kierunku posadzki. Przewiduje się ogólne zapotrzebowanie 

mocy, wynikające z przyjętej technologii oraz zainstalowanych 

urządzeń na ok. 20 kW, bez uwzględnienia układu wentylacji na-

wiewno-wywiewnej i ogrzewania.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI OGRZEWANIA
Przyjęto, że temperatura w hali nie powinna być niższa niż ok. 

15°C. Dopuszcza się okresowe spadki temperatury do ok. 10°C.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
W hali badań technicznych przewiduje się zamontowanie punktów 

czerpania wody wyposażonych w zwijadła, oraz umywalki wyposa-

żonej w wodę zimną i ciepłą. Przewiduje się, że wszystkie odpro-

wadzenia wody z hali będą połączone z kanalizacją poprzez osadnik 

błota oraz oddzielacz tłuszczów i olejów zbiorczy lub w wykonaniu 

indywidualnym dla ewentualnych kratek ściekowych.

Wzdłuż linii kontroli uniwersalnej, po zewnętrznej stronie pasów 

najazdowych usytuowano kanały ściekowe. Odwodnienia urzą-

dzeń fundamentowanych mogą być realizowane indywidualnie. 

Odwodnienia także powinny mieć połączenie z kanalizacją poprzez 

oddzielacze oleju. Poza pasami najazdowymi odpowiednie pochy-

lenie posadzki powinno zapewniać spływanie wody do kanałów 

ściekowych. Odwodnienie powinny posiadać również zagłębienia 

pod ewentualnymi kratami czyszczącymi znajdującymi się przed 

wjazdami na stanowiska.

OBCIĄŻENIE OGNIOWE
Maksymalne obciążenie ogniowe nie będzie przekraczać 500 MJ/m2. 

Na hali stacji kontroli pojazdów nie mogą być prowadzone prace mo-

gące powodować zagrożenie wybuchem. Niedopuszczalne jest np. 

rozszczelnianie instalacji gazowych pojazdów wewnątrz hali. c.d.n.

Bogusław Raatz
HERKULES AUTO-TECHNIKA WARSZTATOWA

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Stosowanie niekompletnego systemu do napraw panelowych nie 

gwarantuje skutecznej naprawy większości uszkodzeń karoserii. 

Poprzez „skuteczną” naprawę należy rozumieć nie tylko efekt 

techniczny, ale również ekonomiczny. Sytuacja rynkowa w jakiej 

znaleźli się obecnie właściciele serwisów blacharsko-lakierniczych 

zmusza do zastanowienia się nad poszukiwaniem optymalizacji 

pracy pod kątem opłacalności. W Polsce, jak zwykle to bywa, 

bardzo trudno przekonać serwisy do szerszego spojrzenia na 

poszukiwanie zysku. Posłużymy się więc badaniami naukowymi 

(sic!). Yamazumi to bardzo popularna metoda analizy i organizacji 

stanowisk pracy służąca między innymi do pomiaru drogi jaką musi 

przebywać pracownik na stanowisku pracy podczas wykonywania 

czynności. Pomiary wykonane tą metodą dają zadziwiający wręcz 

obraz marnotrawstwa czasu i energii pracowników w przypadku 

kiedy stanowisko naprawcze jest niewłaściwie zorganizowane.

   A) B)

Rys. 1. Pomiar drogi jaką przebywa pracownik podczas naprawy 

(metoda Yamazumi).(raatz.pl)

A) W przypadku systemu narzędzi do napraw panelowych

B) W przypadku narzędzi „rozproszonych” w warsztacie.

Wiadomo, że technologiami zastępczymi można niekiedy uzyskać 

zadowalający efekt naprawy lecz będzie potrzeba na to więcej 

czasu. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie napraw panelowych 

zaowocowało ciągłym poprawianiem technologii oraz systemu 

narzędzi. Można jednoznacznie stwierdzić, że optymalne efekty 

można uzyskać jedynie stosując kompletny system narzędzi do 

napraw panelowych.

Fot 1. System narzędzi BodyLiner™ (Herkules)

Skład podstawowy:
1. Spoter blacharski (400 V, min 3700 A) z funkcją el. węglowej i 

przygrzewania elementów.

2. Easy Liner – wyciągarka punktowa montowana do pistoletu 

spotera.

3. Strong Liner – wyciągarka liniowa.

4. Lever Liner – wyciągarka dźwigniowa.

5. Komplet bitów skręcanych pod kątem 90°.

6. Szybka masa -pozwala na punktowe zamocowanie masy w 

przy małych naprawach.

7. Elektroda do przygrzewania bitów.

8. Komplet bitów prostych.

9. Cięgna bitów (min. 3 długości).

10. Młotki aluminiowe – min. 3 rodzaje.

11. Tarnik blacharski do prowadzenia prac wykończeniowych.

12. Zabezpieczenie przepięciowe.

13. Szlifierka pneumatyczna 70 mm.

14. Szlifierka pneumatyczna 50 mm.

15. Line Puller – belka długa do napraw poszyć o dużej powierzchni.

16. Podwójna stopa średnia do Strong Pullera.

17. Podwójna stopa duża do Strong Pullera.

18. Wózek systemowy.

PRZESTRZEŃ DO NAPRAW PANELOWYCH
Organizacja stanowisk
Do prowadzenia napraw panelowych powinny być przeznaczone 

minimum dwa stanowiska robocze. Należy przewidzieć, że na jed-

nym z nich może odbywać się naprawa  wymagają większej ilości 

czasu, gdzie oczekuje się na decyzje rzeczoznawcy lub na części 

zamienne, a drugie stanowisko jest przeznaczone do szybkich 

napraw wykonywanych minimum w obrębie jednej zmiany. Opty-

malnie kolejne stanowisko stanowiłoby dodatkowy atut w postaci 

przestrzeni do demontażu i montażu pojazdów. Są to oczywiście 

warunki minimalne. Każde dodatkowe stanowisko i przestrzeń 

warsztatowa to dodatkowy atut serwisu.

Stanowisko do naprawy elementów aluminiowych
Osobne zagadnienie stanowi naprawa panelowa elementów wy-

konanych ze stopów aluminium. Ze względu na ryzyko powstania 

ognisk korozji kontaktowej stanowisko do napraw elementów ze 

stopów aluminium powinno być oddzielone od pozostałych stano-

wisk. Podział powinien być wykonany minimum poprzez możliwość 

zasłonięcia kotary. Dodatkowym ważnym elementem jest koniecz-

ność stosowanie specjalizowanego wyciągu do odprowadzania 

opiłków aluminium (cząstki drobnodyspersyjne) podczas szlifowa-

nia ponieważ zbyt duże stężenie ich w powietrzu grozi wybuchem.

PROCES NAPRAWY – ZASADY TECHNOLOGII
W procesie napraw panelowych stosuje się kilka podstawowych 

metod wyciągania wgnieceń:

 przy pomocy młotka udarowego,

 przy pomocy Easy Linera,

 przy pomocy Strong Linera.

System narzędzi do napraw panelowych
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Młotek udarowy
Usuwanie wgnieceń przy pomocy zintegrowanego ze spoterem 

młotka udarowego, stosowane jest najczęściej w przypadku gdy 

serwis blacharski nie posiada kompletnego systemu napraw pane-

lowych. Pomimo swojej skuteczności, w niektórych przypadkach  

należy zauważyć, że blacharz nie ma pełnej kontroli nad dozowaną 

siłą wyciągania. Sam proces przebiega gwałtownie co nie jest ko-

rzystne dla struktury materiału, z którego wykonane są elementy 

karoserii. Należy zwrócić uwagę aby proces wyciągania wgniecenia 

odbywał się we właściwej kolejności. W większości przypadków 

(zależy to od płaszczyzny uszkodzenia) proces prowadzony jest od 

krawędzi uszkodzenia, gdzie wgniecenie jest najmniejsze, stopnio-

wo wyciągając blachę aż do środkowej strefy uszkodzenia.

Easy Liner

Rys. Easy Liner. Naprawa punktowa. Kolejność wyciągania.

Strong Liner

Informacje technologiczne dotyczące stosowania i przygrzewania 
bitów

Rys. Wygodny sposób na przygrzewanie bitów.

Informacje technologiczne dotyczące stosowania i przygrzewania 
drutu falistego

Rys. Wyciąganie z zastosowaniem drutu falistego.

Zestaw oprzyrządowanie do pracy z zastosowaniem drutu falistego

Właściwie zorganizowany proces w połączeniu z odpowiednim 

systemem narzędzi oraz wiedzą, to jedyna droga do wykonania 

poprawnej technologicznie oraz opłacalnej ekonomicznie naprawy. 

Nie należy lekceważyć żadnego etapu procesu ponieważ najczę-

ściej pomimo zaangażowania znacznych środków i starań, często 

okazuje się, że z powodu jakiegoś zaniedbania konieczna będzie 

poprawka, a to zazwyczaj zmniejsza zyski lub nawet powoduje 

straty.

Należy realizować zawsze wszystkie punkty procesu technolo-
gicznego naprawy z pełną starannością.

Szczegółowy proces technologiczny różni się w zależności od 

przypadku uszkodzenia. Są jednak pewne punkty podstawowe, 

które nie mogą być pomijane.

Oględziny uszkodzenia i dobór technologii
Jest to wstępny etap, ale bardzo ważny ponieważ od właściwej 

oceny uszkodzenia zależy określenie zakresu prac naprawczych 

oraz odpowiedniej technologii. Oględziny połączone są z przepro-

wadzeniem wstępnej kalkulacji kosztów naprawy, czy to na użytek 

firmy ubezpieczeniowej, czy też klienta indywidualnego. Wstępna 

kalkulacja podczas oględzin pozwala na podjęcie właściwej decyzji 

co do naprawy lub wymiany poszczególnych uszkodzonych ele-

mentów karoserii oraz wyposażenia pojazdu.

Przygotowanie narzędzi i naprawianego elementu
Po wyborze właściwej technologii, dzięki posiadanemu kompletne-

mu systemowi narzędzi do napraw panelowych BodyLIner™, moż-

na właściwie przystąpić do pracy. Pierwszym etapem jest wstępne 

przygotowanie naprawianego elementu. Polega ono zwykle na 

usunięciu elementów ozdobnych wyposażenia pojazdu itp. które 

mogłyby przeszkadzać lub zostać uszkodzone podczas naprawy. 

Do usuwania (odklejania) naklejek, emblematów oraz listw ozdob-

nych i ochronnych najlepiej sprawdza się podgrzewanie indukcyjne. Rys. Strong Liner. Naprawa liniowa. Kolejność wyciągania.
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Naprawiane elementy powinny być czyste i suche. Należy zwrócić 

uwagę aby w pobliżu strefy naprawy nie znajdowały się żadne sub-

stancje niebezpieczne.

Zabezpieczenie elementów sąsiednich oraz wyposażenia pojazdu

Po ustaleniu strefy naprawy można przystąpić do zabezpieczenia 

sąsiednich elementów przed uszkodzeniem. Do tego celu można 

zastosować koce ochronne do szlifowania lub do spawania. Nadają 

się one zarówno do ochrony elementów karoserii, jak i tapicerki 

oraz wyposażenia pojazdu. Bardzo ważną czynnością zabezpiecza-

jąca jest zainstalowanie zabezpieczenia przepięciowego na akumu-

latorze naprawianego pojazdu.

Nie demontuj ani nie rozłączaj akumulatora jeśli to nie jest 
absolutnie konieczne.

Należy zwrócić uwagę, że uszkodzeniu podczas naprawy mogą 

ulec nie tylko elementy znajdujące się na pojeździe, ale i elementy 

zdemontowane przechowywane w niewłaściwy sposób. Zaleca się 

umieszczanie zdemontowanych elementów pojazdu w specjalnych 

wózkach lub odrębnym pomieszczeniu.

Bezpieczne usuwanie powłok lakierowych
Zawsze należy usuwać powłoki lakierowe tak, aby uniknąć uszko-

dzeń powierzchnię konstrukcji elementu. Dotyczy to zarówno 

materiału, z którego wykonany jest element, jak i powłok anty-

korozyjnych. Nie da się uniknąć całkowicie ingerencji w oryginalny 

stan tych elementów, ale przy właściwym podejściu technologicz-

nych można tę ingerencję zminimalizować. Staranne podejście do 

procesu usuwania powłok lakierowych jest jednym z kluczowych 

etapów procesu naprawy panelowej. Pozwala ono na uzyskanie 

spodziewanego efektu końcowego naprawy panelowej. Zaleca się 

stosowanie narzędzi niskoobrotowych o niezbyt agresywnej struk-

turze materiałów ściernych pamiętając, że jednym z największych 

zagrożeń dla nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych jest 

przekroczenie temperatury krytycznej.

Naprawa
Po właściwym wykonaniu czynności przygotowawczych następu-

je proces naprawy właściwej. W zależności od rodzaju i zakresu 

uszkodzenia, stosowane są wybrane metody oraz  narzędzia 

naprawcze. Należy zwrócić szczególna uwagę na sam proces wy-

ciągania wgnieceń w elementach stalowych. Powinien być on wy-

konany poprzez „masowanie” blachy, a nie wyciągania „na raz”. Jest 

to uzasadnione ponieważ podczas uszkodzenia elementu struktura 

krystaliczna stali została zmieniona i aby trwale ją przywrócić nale-

ży umożliwić powrót do stanu pierwotnego, poprzez wielokrotne 

oddziały wanie sił prostujących. Zapewni to zmniejszenie efektu 

pamięci kształtu, jak i zapobiegnie niepożądanym pęknięciom.

Rys. Wyciąganie wgniecenia poprzez technikę „masowania”.  Aby 

uzyskać efekt „masowania” należy powtarzać kilkakrotnie fazę 4 

i 5 poprzez wyciąganie pulsacyjne.

W przypadku znacznych uszkodzeń, usuwanie wgnieceń powinno 

odbywać się etapami. Najczęściej zaleca się rozpoczynanie od 

krawędzi strefy wgniecenia i stopniowe przesuwanie procesu do 

strefy środkowej, w której uszkodzenie jest największe (najgłębsze 

wgniecenie). Szczegółowe zasady wyciągania wgnieceń opisane 

zostały w punktach dotyczących poszczególnych przypadków 

uszkodzeń.

Czynności wykończeniowe
Po dokonaniu podstawowych czynności prostowania elementów, 

pozostaje usunąć drobne niedokładności oraz wyrównać po-

wierzchnię w  naprawianej strefie. Ważną czynnością jest usztyw-

nienie blachy w miejscu naprawy poprzez obkurczenie termiczne. 

W zależności od kształtu strefy naprawy należy zastosować rodzaj 

technologii obkurczania.

 elektroda miedziana – podgrzewanie punktowe,

 elektroda węglowa – podgrzewanie punktowe oraz liniowe.

Rys. Podgrzewanie punktowe oraz liniowe.

W skrajnych przypadkach dopuszczalne jest przekroczenie tem-

peratury krytycznej (patrz: Tab.1.)  w zakresie podgrzewania 

punktowego. Suma powierzchni punktów podgrzanych z przekro-

czeniem temperatury krytycznej, nie powinna przekraczać jednak 

5% całkowitej powierzchni naprawy. W przypadku obróbki ele-

mentów wykonanych ze stali wysokiej jakości, nie wolno stosować 

przegrzewania palnikiem gazowym lub podobnymi metodami. 

Jest to podyktowane nieodwracalnymi skutkami przekroczenia 

temperatury krytycznej na znacznej płaszczyźnie naprawianego 

elementu. Podstawowa różnica podgrzewania elektrodami z 

zastosowaniem spotera, a podgrzewaniem palnikiem gazowym, 

to zakres podgrzewania i kontrola uzyskiwanej temperatury. Pod-

grzewanie elektryczne elektrodami daje możliwość powierzchnio-

wego rozgrzewania.

Rys. Podgrzewanie punktowe 

elektrodą miedzianą

Rys. Podgrzewanie liniowe elek-

trodą węglową 
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Zabezpieczenie antykorozyjne
Po każdej naprawie blacharskiej, a w szczególności w przypadku 

prostowania elementów karoserii, podczas którego doszło do 

zniszczenia wewnętrznych powłok antykorozyjnych, wymagane 

jest zabezpieczenie antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne 

należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu naprawy panelowej 

ponieważ korozja postępuje cały czas, a wykonanie zabezpieczeń 

po lakierowaniu, powoduje zanieczyszczenie lakierowanych ele-

mentów. Zabezpieczenia wykonuje się zwykle przy pomocy wyso-

kociśnieniowych pistoletów z elastyczną końcówką, umożliwiające 

wprowadzenie preparatów o działaniu antykorozyjnym. Podobnie 

skuteczne są preparaty aplikowane przy pomocy jednorazowych 

pojemników ciśnieniowych typu spray.

Fot. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać w miarę moż-

liwości dostępu.

W przypadku wykonania naprawy przy zastosowaniu niskich para-

metrów spotera, zabezpieczenie wewnętrzne profili zamkniętych 

nie jest niezbędne, ponieważ nie uszkodzona została powłoka an-

tykorozyjna lecz zalecane jest wykonywanie zabezpieczeń zawsze, 

jeżeli jest to możliwe.

STOSOWANIE TECHNOLOGII KLEJOWEJ
Podstawową metodą łączenia elementów pośrednich (bitów itp.) 

podczas wyciągania wgnieceń w karoserii jest metoda zgrzewania. 

W niektórych przypadkach może być uzasadnienie zastosowanie 

metody klejowej. Dotyczy to np. próby wykonania naprawy poszy-

cia bez ponownego lakierowania (technologia PDR).  Zamiast przy-

grzewania serii bitów lub drutu falistego przykleja się klejem „na 

gorąco” specjalny uchwyt z tworzywa sztucznego. Technologia ta 

jest rozszerzeniem metody napraw klejowych stosowanej zwykle 

przy likwidacji uszkodzeń punktowych np. po gradobiciu.

 ©®www.raatz.pl

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

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

więcej informacji:  www.lakiernik.com.pl

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

str. 54   www.lakiernik.com.pl







ludzie i wydarzenia

Kolizje i wypadki
Znaczną część kolizji stanowią najechania bez hamowania na 

stojące w korku pojazdy. Inną okolicznością, w której dochodzi 

do najechania jest uderzenie w pojazd stojący na poboczu. Wy-

padki, w których uczestniczą pojazdy użytkowe o dużej masie 

zdarzają się niestety codziennie, ale do najtragiczniejszych w 

skutkach należą te, w których pojazd ciężarowy nie wykonał 

w ogóle manewru hamowania. Przyczyny takiej sytuacji mogą 

być różne. Najczęściej jest to chwilowa dekoncentracja kierow-

cy lub przemęczenie. Niestety zdarza się, że kierowca podczas 

jazdy korzysta z laptopa lub innych urządzeń multimedialnych 

albo spożywa posiłek. Należy  w tym miejscu przypomnieć dwie 

podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się pojazdów po 

drogach:

 ciągłe obserwowanie drogi,

 zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami.

Nikt nie jest nieomylny, a dochodzi jeszcze zmęczenie i rutyna 

kierowcy dlatego też wymyślono systemy wspomagające kie-

rowanie pojazdem. Przykładem może być system asystenta 

pasa ruchu. Posiadanie tego systemu w nowo sprzedawanych 

pojazdach jest obowiązkowe ale jego używanie już nie. W przepi-

sach UE nie ma niestety ani słowa o tym, że systemu nie można 

wyłączyć podczas jazdy. Częstym powodem wyłączenia systemu 

hamowania awaryjnego przez kierującego samochodem jest 

chęć wyciszenia denerwującego dźwięku ostrzegawczego. Zwy-

kle wyłączenie jest zbyt łatwe i polega na wciśnięciu przełącznika 

na pulpicie pojazdu.

Przepisy UE
Wprowadzanie obowiązku posiadania AEBS w pojazdach użytko-

wych rozpoczęto w listopadzie 2015 roku. Przepis dotyczył po-

jazdów pierwszy raz dopuszczanych do ruchu o masie całkowitej 

powyżej 8 ton. Obowiązuje etap 1, w którym w celu uniknięcia 

zderzenia z poruszającym się obiektem, prędkość pojazdu pod-

czas zbliżania się do obiektu nieruchomego musi być zmniej-

szona o co najmniej 10 km/h.  W roku 2018 ma wejść etap 2, 

zwiększający wartość o jaką musi zwolnić pojazd do 20 km/h. 

Niektórzy producenci samochodów użytkowych nie czekają na 

nowe przepisy. Mercedes wprowadził już system Activ Brake As-

sist 3 spełniający wymagania wchodzące w życie w roku 2018.

Diagnostyka, a bezpieczeństwo
Wypadki z udziałem pojazdów użytkowych, a zwłaszcza ciągników siodłowych z naczepami lub cysternami, to 
niestety codzienność w ruchu drogowym. Najbardziej niebezpieczne są wszelkie zdarzenia drogowe z udziałem 
pojazdów o dużej masie, przy znacznym natężeniu ruchu drogowego oraz dużych prędkościach pojazdów.

Fot. HAWEKA
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Rys. HAWEKA

Nie tylko Mercedes wyprzedza terminy wprowadzenia kolejnych 

etapów. Swoje rozwiązania związane z automatycznymi, niezależ-

nymi systemami hamowania awaryjnego, wprowadziły już Renault i 

MAN. Rozwiązania techniczne oraz warunki stosowanych systemów 

pozwalają już obecnie na całkowite wyeliminowanie ewentualnego 

najechania na przeszkody stacjonarne. Systemy te skonstruowane 

są tak, aby przekazywać sygnały informujące o przeszkodzie w 

formie wizualnej lub dźwiękowej. Spotyka się również oddziaływa-

nie sygnału ostrzegawczego jako impulsu na system hamulcowy. 

Wszystkie systemy posiadają możliwość przerwania przez kierowcę 

fazy ostrzegawczej lub hamowania awaryjnego.

Rys. HAWEKA

Poprawne działanie systemów
Nieodzownym warunkiem bezpieczeństwa jest poprawne działanie 

systemów. Poza błędami kierowców są i niezależne od nich przy-

czyny niezadziałania automatycznych systemów bezpieczeństwa. 

Często zdarza się, że niewłaściwie działający system powoduje 

nieuzasadnione wysyłanie sygnałów ostrzegawczych o niebezpie-

czeństwie. Co gorsza, podważa to trwale zaufanie kierujących do 

stosowania automatycznych systemów. Może się też zdarzyć, że 

uporczywie pojawiają się sygnalizacje o awarii systemu ostrzegania 

lub hamowania. Przyczyną może być ich złe ustawienie i skalibro-

wanie. Dotyczy to zarówno systemów ART/ACC jak i AEBS.

Fot. ALESCO POLSKA

Kiedy kalibrować?
Jest kilka przypadków kiedy konieczne co najmniej sprawdzenie 

prawidłowego ustawienia elementów systemów bezpieczeń-

stwa:

1. Po wypadku lub kolizji.

2. Po wymianie elementu mającego znaczenie na działanie sys-

temu.

3. Po znacznej zmianie wysokości zawieszenia pojazdu.

4. Po regulacji zbieżności kół tylnych. Zmian geometrycznej osi 

jazdy.

5. Kiedy system wskazuje przekroczenie tolerancji dopuszczalnej.

6. Kiedy następuje zbyt gwałtowna zmiana trybu jazdy.

We wszystkich tych przypadkach konieczna jest kalibracja sys-

temu. Polega ona głównie na zestrojeniu ustawienia czujników 

z ustawieniem geometrycznej osi jazdy stanowiącej dwusieczną 

kąta całkowitej zbieżności kół osi tylnej (niekierowanej). W przy-

padku kiedy wykonana była regulacja systemów, konieczna jest 

jazda próbna sprawdzająca poprawność działania.

Geometria układu jezdnego
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym pojazdów  jest właściwe ustawienie geometrii 

układu jezdnego. Dotyczy to zarówno pojazdu napędzanego jak 

i przyczep i naczep.      Fot. HERKULES

ludzie i wydarzenia
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Wszystkie pojazdy składowe powinny być regulowane oddziel-

nie. Nieskuteczne jest mierzenie oraz regulacja parametrów 

geometrii kół i osi np. ciągnika siodłowego z naczepą. Dodatkowy 

problem stanowią krzywe ramy pojazdów użytkowych. Niewła-

ściwa geometria ram może wynikać z różnych przyczyn:

 nienaprawione uszkodzenie powypadkowe,

 niewłaściwie wykonana naprawa,

 skrzywienie eksploatacyjne.

Pomiar geometrii układu jezdnego. 

Rys. HERKULES

Warto zwrócić uwag aby diagnostyka pojazdu użytkowego obej-

mowała zarówno właściwą geometrię ramy nośnej, jak i osi oraz 

kół. Jest to problem nie do przecenienia zarówno ze względów 

bezpieczeństwa poruszających się pojazdów, jak i ze względów 

ekonomicznych.

Bogusław Raatz
www.truck.herkules-sc.pl Pomiar geometrii ramy nośnej pojazdu.

TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo 14A, 78-100 Gościno
tel./fax +48 94 35 126 22 www.troton.com.pl e-mail:troton@troton.com.pl
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Redakcja: Wypowiadacie się dość tajemniczo, Wyklepani.pl... Rysuje 
Marcin. A nazwisko?

Wyklepani.pl: Tak jak umówiliśmy się przed wywiadem, nie poda-

jemy żadnych personalnych informacji na temat członków zespołu 

twórców. Na razie pozostaną tajemnicą.

Redakcja: Kto pisze scenariusze?

Wyklepani.pl: Życie.

Redakcja: A kto w takim razie, nazwijmy to,  je opracowuje?

Wyklepani.pl: Główny scenarzysta jest jeden, ale pomysły podrzu-

cają właściwie wszyscy członkowie ekipy. Znamy dobrze branże 

warsztatową, a w szczególności blacharsko-lakierniczą. Nie obce 

są nam sprawy związane z handlem i importem samochodów.

Redakcja: Traktujecie treści poważnie czy chodzi wyłącznie o to aby 
wasi odbiorcy się pośmiali?

Wyklepani.pl: W brew pozorom traktujemy naszą pracę śmiertel-

nie poważnie! Żartowałem... Tak na prawdę świetnie się bawimy 

przy produkcji naszego serialu, ale nie ukrywamy, że szczególnie 

niektóre odcinki mają przy okazji walor edukacyjny. Bezkompromi-

sowo uderzamy w partaczy naprawiających nasze samochody, jak 

i w nieuczciwych sprzedawców. Wyśmiewamy naiwność klientów 

kupujących „niebite” samochody z małym przebiegiem itp. pewnie 

niektórzy zobaczą tam sporo własnych zachowań... i nie zawsze 

będą zadowoleni.

Redakcja: Nie obawiacie się właśnie tego, że niektórzy odbiorą Wa-
sze żarty osobiście?

Wyklepani.pl czyli: Warsztat na wesoło
Radakcja LAKIERNIKA przeprowadziła rozmowę z twórcami serialu 
Wyklepani.pl, który staje się hitem w branży warsztatowej w Polsce.
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Wyklepani.pl: Zapewne czasami i tak będzie, ale liczymy na podej-

ście do naszych żartów z odpowiednim dystansem i luzem. Raczej 

warto wyciągać wnioski, a nie obrażać się.

Redakcja: Można zauważyć, że unikacie w dialogach wulgaryzmów 
często stosowanych jako „wytrych” dla zwiększenia popularności. 
To chwyt z popularnych, internetowych produkcji i zawsze wywołuje 
dodatkowy aplauz.

Wyklepani.pl: Nie idziemy tą drogą, choć i w telewizyjnych kabare-

tach coraz częściej można spotkać wulgaryzmy. Wzbudzają salwy 

śmiechu często większe niż sam prezentowany skecz.

Redakcja LAKIERNIKA:  Uważamy, że to świetna produkcja. A jak wy 
sami oceniacie swoje dzieło?

Wyklepani.pl: Staramy się bardzo i wkładamy w naszą pracę mnó-

stwo zaangażowania. Jak każdy twórca mamy cichą nadzieję, że 

nasza praca nie idzie na marne i jest grono fanów serialu, które 

będzie się powiększać.

Redakcja: Wkład pracy rzeczywiście jest aż nadto widoczny. Świetne 
rysunki i animacja uzupełniona dopracowanymi dźwiękami. Mam 
tu na myśli zarówno głosy bohaterów jak i hit, który również na-
graliście.

Wyklepani.pl: Tak wybór rysownika trwał blisko 2 lata. Znaleźliśmy 

wreszcie oczekiwany klimat. Rysuje Marcin, który z wykształcenia 

jest plastykiem, a prywatnie fanem animacji. Dogadaliśmy się w 

miarę szybko. Głosy podkładane są przez członków naszego zespo-

łu, a hit napisał i zrealizował muzycznie jeden z naszych kolegów, 

który również pracuje w Wyklepanych.pl.

Redakcja:  Życzymy powodzenia i milionów wyświetleń w internecie.

Wyklepani.pl: Nie dziękujemy, aby nie zapeszyć.

Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący globalny do-

stawca lakierów ciekłych i proszkowych, już po raz siódmy z 

rzędu uczestniczyła w maratonie rowerowym na dystansie 

1 000 km, zbierając środki dla Kom op tegen Kanker (KOTK) 

– najbardziej znanej belgijskiej organizacji charytatywnej na 

rzecz chorych na raka. Od 25 do 28 maja 2017 r. trzy ze-

społy z firmy Axalta pokonywały dziennie dystans 250 km, 

każdorazowo kończąc trasę w Mechelen, gdzie mieści się 

belgijskie biuro i zakład produkcyjny Axalta. Uczestnictwo 

firmy odzwierciedla jej ogromne zaangażowanie w inicjatywy 

z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pracownicy belgijskiego oddziału Axalta zbierali środki na 

wiele sposobów - między innymi sprzedawali kwiaty, ręcznie 

robione pisanki i domowej roboty naleśniki. W sumie zgroma-

dzono ponad 15 000 euro, które następnie przekazano orga-

nizacji charytatywnej KOTK. Pieniądze zostaną przeznaczone 

na badania kliniczne, które pomogą poprawić rokowania i 

podnieść jakość życia pacjentów chorych na raka.

 

Luc van den Hemel, Plant Manager w oddziale Axalty, w Me-

chelen, powiedział: „Nasi rowerzyści powinni być dumni nie 

tylko ze swojego osiągnięcia, które wymagało odpowiedniej 

kondycji, lecz także z zebranej kwoty, jaka wesprze tę wspa-

niałą organizację charytatywną. Chciałbym podziękować 

wszystkim za zaangażowanie i okazaną pomoc”.

W tegorocznym maratonie rowerowym na dystansie 1 000 

km zorganizowanym przez KOTK wzięło udział ponad 800 

zespołów, które łącznie zebrały 4 085 000 euro.

Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć na 

stronie www.axalta.pl. Szczegóły na temat maratonu rowero-

wego znajdują się na stronie www.1000km.be.

Axalta Coating 
Systems pokonała 
dystans 1 000 km 

na rzecz organizacji 
charytatywnej 
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Standardowo, jak przy każdym projekcie, rozpoczynamy od przy-

gotowania powierzchni kasku do malowania. Używając krążków 

ściernych 3M o gradacji 500, dokładnie matujemy całą skorupę 

fabrycznie nowego kasku japońskiej firmy Shoei. Wcześniej oczywi-

ście usunięte zostały wszystkie wloty powietrza oraz spoiler tylny, a 

także uszczelki krawędziowe oraz uszczelka wokół wizjera.

Z tak zabezpieczonym i przygotowanym kaskiem możemy rozpo-

cząć proces twórczy.

1. Aplikacja czarnej bazy konwencjonalnej z palety Spies Hecker od-

bywa się przy użyciu pistoletu Anest Iwata W300 zaopatrzonego w 

elastyczne kubki na farbę 3M typu PPS.

2. Gdy farba na skorupie kasku jest już sucha /ok. 30-40min po 

aplikacji/, przychodzi czas na przeniesienie wcześniej wyciętych 

ploterem naklejek. Ponieważ przed przystąpieniem do samego ma-

lowania należy przyszykować sobie wszystko co niezbędne, musimy 

poświęcić trochę czasu na pracę przy komputerze. Tam też tworzy-

my szablony, które w będą niezbędne do naszego projektu.

3. Poszczególne elementy wycięte w folii ploterowej przenosimy na 

kask za pomocą specjalnej folii transportowej. Jest to folia, która 

ma lżejszy klej od folii ploterowej.  Stąd też po przeniesieniu i przy-

klejeniu naklejki na kasku z łatwością usuwamy folię transportową 

pozostawiając jedynie naklejkę.

Proces tworzenia grafiki szablonowej
W tym artykule pokażę Wam proces tworzenia grafiki szablonowej z użyciem folii ploterowych, 

taśm maskujących oraz krzywek szablonowych.

1

2
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4. Naklejki rozmieszczamy zgodnie z naszym projektem. Projekt, któ-

ry powstaje na tym kasku oparty jest o dość nietypową jak dla moto-

cyklistów tematykę. Mianowicie klient zażyczył sobie abym stworzył 

projekt opierając się na wzorze medaliku św. Benedykta. Nie było to 

łatwe zadanie bowiem tematyka religijna dość ciężko „poddaje się” 

nowoczesnej stylistyce, którą chciałem w tym projekcie zachować.

5. Po co naklejamy naklejki? Po to by zasłonić czarną powierzchnię 

przed zamalowaniem. Ponieważ wszystkie miejsca gdzie teraz znaj-

dują się żółte naklejki będą później czarne. Aplikując kolejne kolory 

nie zamalujemy czerni pod naklejkami. Używając pistoletu Anest 

Iwata LPH80 z dyszą 0.8mm nakładam grafitową bazę w sposób 

tonalny od ciemnego do jasnego.

6. Nie zdejmując jeszcze folii ploterowej nanoszę w odpowiednich 

miejscach kolejne kolory. Tym razem do akcji wchodzi aerograf 

Anest Iwata HP-TH z dyszą 0.5mm i głowicą pozwalającą malować 

owalnym strumieniem. Jest to pierwszy z aerografów posiadających 

taką cechę.

7. Gdy już mamy część kolorów, możemy usunąć wcześniej zabez-

pieczone papierem elementy kasku. Odsłania nam się częściowo 

pomalowany kask. Krzyże wycięte w folii i naklejone na kask teraz już 

zostały usunięte. Jak widzicie tło grafiki nabrało zupełnie innego cha-

rakteru. Stonowana kombinacja czarnych krzyży z grafitowym tłem. 

Do podważania naklejek używam nożyków skalpelowych firmy Olfa.

8. Teraz maskuję już tylko częściowo elementy kasku, tak bym mógł 

stworzyć przy użyciu aerografu Iwata HP-CP i taśm 3M cienkie czer-

wone linie, które nadadzą fajnego wyrazu temu projektowi.

9. Ponownie wracam do naklejek ploterowych tym razem w postaci 

liter, które są pierwszymi literami łacińskich słów zawartych w me-

dalionie św. Benedykta. Zwróćcie uwagę, że malując wnętrze dużego 

krzyża na boku kasku wcześniej nakleiłem te litery i dopiero wtedy 

nałożyłem srebro. Dzięki temu nie muszę naklejać szablonów aby 

powstał napis. Wystarczy, że teraz usunę te litery, a czarny spód 

będzie stanowił nasz napis.

10. Aby krzyż nie był zbyt płaski i monotonny maluję cienie w jego 

wnętrzu. To daje fajne uzupełnienie całej grafice.

11. Gdy już wszystko jest zrobione, możemy usunąć ostatnie frag-

menty żółtej folii. Tak jak wspomniałem na początku, miejsca te 

pozostaną czarne i tak też się dzieje. Szczelnie przylegająca folia nie 

pozwoliła aplikowanej farbie zamalować oklejonych powierzchni.

pasja i profesjonalizm

3

4

5

6

7

8

str. 66   www.lakiernik.com.pl



pasja i profesjonalizm

12. Kolejne elementy to większe litery, z tym że w kolorze grafi-

towym. Tu musimy posłużyć się naklejką tworzącą szablon odpo-

wiednio litery C, S,P,B.

13. Zwróćcie uwagę na detale w postaci rozświetleń na bokach 

niebieskich okręgów. To tego typu elementy wzbogacają nasze 

projektu stanowiąc o ich jakości i pomysłowości.

14. Gdy wszystko jest już skończone przychodzi czas na lakierowa-

nie. Ponieważ kask miał być wykończony w półmatowym lakierze 

bezbarwnym takiego też materiału użyłem. Aplikacja odbyła się 

przy użyciu pistoletu Anest Iwata W300 z dyszą 1.3mm.

15. Na koniec pozostaje ponowne przyklejenie na swoje miejsce 

wlotów powietrza oraz spoilera. Do tego używam specjalistycz-

nych taśm 3M VHB o bardzo dużej przyczepności. Stanowi to 

gwarancję, że przyklejony element nie odpadnie w trakcie użyt-

kowania kasku. Po wszystkim jeszcze tylko przyklejenie uszczelek 

i skręcenie kasku. Praca skończona, można zabierać się za kolejny 

z licznych projektów.

 Jeżeli macie ochotę zobaczyć nasze prace zapraszam na stronę 

www.aerograf.com.pl Zaś tych, którzy chcieliby nauczyć się malo-

wać lub zakupić aerografy Anest Iwata zapraszam na www.kursa-

erografu.pl oraz www.aerografsklep.pl 

Piotr Parczewski / aerograf.com.pl

aerograf.com.pl
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- Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować każdemu, 

kto uczestniczył w akcji remontowej naszego czołgu. Udowodnili-

śmy, że wspólnie można więcej, łącząc wokół ciekawej i wartościo-

wej idei środowiska pozornie od siebie odległe – mówi „Lakierniko-

wi” dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Aleksander 

Ostasz. Po kilkunastu miesiącach pracy, zachowany w kolekcji tej, 

największej w północnej Polsce placówki historyczno-wojskowej, 

czołg średni T-34/85 odzyskał blask, a przede wszystkim: mecha-

niczną sprawność.

Nie ulega wątpliwości, że prezentowana maszyna należy do naj-

bardziej charakterystycznych, gąsienicowych wozów bojowych 

ubiegłego stulecia. Kto nie pamięta słynnego „Rudego” z serialu o 

czterech pancernych, czy, jeśli trzymać się bardziej rzeczywistych 

zdarzeń, migawek z kronik wojennych, na których widać ciągnące 

w stronę Berlina „Teciaki”. – O jej remoncie myśleliśmy od dawna 

zwłaszcza, że znaczna jej część, mimo upływu lat, zachowała swój 

oryginalny charakter – zaznacza dyrektor MOP. Decyzja o odbudo-

wie zapadła w 2015 r., wówczas też rozpoczęło się poszukiwanie 

partnerów w ramach prowadzonej od kilku lat akcji Honorowej 

Adopcji Zabytków. W krótkim czasie deklarację chęci wsparcia 

renowacji maszyny złożyła między innymi Fundacja Historia Koło-

brzegu Pamięć i Tożsamość Miasta, której udało się pozyskać na 

ten cel fundusze z kołobrzeskiego ratusza. Pieniądze okazały się 

nieodzowne, by móc rozpocząć prace.

Odbudowy czołgu, która ruszyła w marcu 2016 r., podjął się wła-

ściciel firmy „Rotrans” z Gościna, Stanisław Rojek oraz pracownicy 

jego warsztatu mechanicznego. W przetransportowaniu czołgu 

pomagali m.in. uczniowie klas mundurowych gościńskiego Zespo-

łu Szkół im. Macieja Rataja – Oprócz zabezpieczenia oryginalnych 

części wewnętrznych, dużym wyzwaniem okazało się uruchomienie 

Drugie życie kołobrzeskiego „kaczora”
dr Łukasz Gładysiak

Muzealnicy z Kołobrzegu przywrócili do życia legendarny czołg średni T-34/85. Pojazd, który przez kilka ostat-
nich dekad stał bez ruchu na wystawie plenerowej przy ul. Emilii Gierczak ponownie wyruszył na pola bitew 
– tym razem w celach edukacyjnych i popularyzujących historię. Jak zaznacza dyrektor MOP, projektu nie uda-
łoby się ukończyć bez zaangażowania wielu przyjaciół placówki.

Prezentacja czołgu T-34/85 ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w czasie tegorocznego Mundurowego Dnia Dziecka w Gościnie. Za sterami pojazdu 
zasiadł jego „ojciec chrzestny”, Stanisław Rojek (Fot. Radosław Horanin/MOP w Kołobrzegu).

Podwozie kołobrzeskiego „kaczora” przygotowane do renowacji; Gościno, 
2016 r.  (Fot. Radosław Horanin/MOP w Kołobrzegu).
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silnika czołgu. Po jego demontażu okazało się, że kilkudziesięciolet-

ni postój na muzealnym plenerze, w połączeniu z konstrukcją osłon 

zewnętrznych sprawił, że jednostka napędowa była regularnie 

zalewana przez deszczówkę. To oczywiście wpłynęło na fatalny 

stan jej zachowania – relacjonuje nasz rozmówca. Rozwiązaniem 

okazało się pozyskanie przez muzealników dodatkowego silnika. 

Ten jednak okazał się… nie pasować do pojazdu. – Spowodowane 

to było różnicami konstrukcyjnymi poszczególnych serii czołgów T-

34/85 oraz, co typowe dla fabryk w ZSRR i „bratnich” krajów Bloku 

Wschodniego, odrębności w detalach – wyjaśnia Aleksander Ostasz. 

Ostatecznie udało się odnaleźć zniszczone przez warunki atmos-

feryczne elementy i złożyć jeden, działający silnik. Z pozostałymi 

elementami wozu już takich problemów nie było; dużą ich część, na 

własny rachunek, zdobył Stanisław Rojek i pracownicy jego firmy.

Odrębną sprawą stało się malowanie kołobrzeskiego T-34/85, 

które opracowało sianowskie Studio Historyczne Huzar. – Zale-

żało nam na jak najbardziej uniwersalnym schemacie. W końcu 

odbudowa prowadzona była z zamiarem wykorzystania pojazdu w 

pokazach dynamicznych oraz inscenizacjach i zlotach związanych 

zarówno z II wojną światową, jak i okresem po jej zakończeniu; 

wszak tego typu maszyny pozostawały w służbie do początku 

lat sześćdziesiątych XX w. – wyjaśnia dyrektor MOP. Ostatecznie 

wybór padł na ciemny odcień tzw. radzieckiej zieleni: 4BO, którym 

malowano pojazdy Armii Czerwonej oraz Wojska Polskiego w od 

1944 r. do początku lat pięćdziesiątych. Farbę, zarówno podkłado-

wą, jak i właściwy, dobrany na podstawie historycznego wzornika 

lakier, dostarczyła zaprzyjaźniona z MOP spółka Troton z Ząbrowa. 

Maszynę zdecydowano się pozostawić bez oznaczeń; te nakładane 

są na magnesach, w zależności od realiów prezentacji. W wersji ra-

dzieckiej i polskiej wykonało je Studio Reklamy Kruart z Koszalina.

Debiut kołobrzeskiego T-34/85 nastąpił w czasie tegorocznych, 

marcowych obchodów rocznicy zakończenia walk o miasto. Czołg 

majestatycznie przejechał po plaży i stanął na rekonstrukcyjnym 

pobojowisku przy molo, upamiętniając tym samym wszystkich żoł-

nierzy wojsk pancernych walczących o Kołobrzeg w 1945 r. Kilka 

tygodni później maszyna wzięła udział w inscenizacji historycznej 

p.t.: „Upadek Festung Stettin” zorganizowanej w Rosówku koło Koł-

baskowa, a następnie – jubileuszowym, XX Międzynarodowym Zlocie 

Pojazdów Militarnych w Darłowie. Za każdym razem za sterami pan-

cernego kolosa zasiadał jego „ojciec chrzestny”: Stanisław Rojek.

Zachowany w Muzeum Oręża Polskiego czołg T-34/85, pochodzą-

cy z polskiej serii produkcyjnej z lat pięćdziesiątych (pojazdy tej 

grupy nazywano „kaczorami”), trafił do Kołobrzegu na początku 

października 1973 r. z jednostki wojskowej w Trzebiatowie. W 

latach osiemdziesiątych przeprowadzono jego pierwszą konser-

wację charakteryzując go zarazem na wóz dowodzenia 1. Brygady 

Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Na ponowny lifting czekał 

do 2013 r., kiedy to odsłonięto i odtworzono jego oryginalne 

oznakowanie: biało-czerwoną szachownicę oraz numer taktyczny 

3001. W takiej formie prezentowany był na ekspozycji przy ul. 

Emilii Gierczak do momentu wywiezienia na remont do Gościna.

Kołobrzeski T-34/85 po konserwacji przeprowadzonej w 2013 r. (Fot. Ra-
dosław Horanin/MOP w Kołobrzegu).

Na początku marca 2016 r. T-34/85 z MOP wyruszył w podróż na renowa-
cję do Gościna (Fot. Radosław Horanin/MOP w Kołobrzegu).

Po raz pierwszy po renowacji, czołg T-34/85 z kolekcji MOP zaprezen-
towano podczas pokazu historycznego, zorganizowanego na plaży przy 
kołobrzeskim molo, w ramach obchodów 72. rocznicy zakończenia walk o 
miasto, 18 marca 2017 r. (Fot. Radosław Horanin/MOP w Kołobrzegu).

W czasie statycznej prezentacji na wystawie plenerowej Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu, T-34/85 dwukrotnie przechodził konserwację 
zewnętrzną. W 2013 r. odsłonięto jego oryginalne oznaczenia taktyczne 
(Fot. Radosław Horanin/MOP w Kołobrzegu).
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Jak mówi Sławomir Kawerski, doradca techniczny w firmie Troton: 

- Konkurs pod nazwą „Remont w kadrze SEA – LINE” ogłosiliśmy 

wraz z rozpoczęciem przygotowań małych i dużych łodzi żaglo-

wych, a także motorowych do sezonu 2017. Nasza wspólna zaba-

wa z Państwem miała za zadanie pokazać, że produkty SEA – LINE 
można wykorzystać zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie. 

Jak tłumaczy, do udziału w konkursie zaproszono więc  amatorów 

i zakłady szkutnicze: - Ważne było, by  w trakcie prac wykorzystać 

dowolny produkt marki SEA – LINE, a przebiegiem swoich działań, 

podzielić się z nami. 

Duch rywalizacji nie zawiódł i do firmy Troton napłynęły świetne 

relacje z większych lub mniejszych remontów różnych jednostek. 

Komisja konkursowa stanęła przed niełatwym zadaniem. Pomoc-

ne okazały się przyjęte wcześniej kryteria, z którymi zapoznano 

uczestników. W cenie była zarówno fotorelacja (po prostu fajne 

zdjęcia). Dołączony opis zdjęć, który mógłby zainspirować ko-

lejnych amatorów samodzielnych napraw, zdecydowanie mógł 

podwyższyć ocenę. 

- Wśród autorów świetnych prac, znaleźliśmy osoby, które sięgnę-

ły np.  po nasze pasty polerskie, albo skupiły się tylko odnowieniu 

powierzchni przeciwporostowej – mówi Sławomir Kawerski. – Ale 

były i relacje z wykorzystania całych systemów lakierniczych. 

Wybór nie był łatwy. Główna nagroda przypadła panu Michałowi z Ło-

dzi, który będąc szkutnikiem amatorem, nie tylko wykorzystał pod-

czas pracy pełny system antyosmotyczny SEA – LINE, ale  również na 

bieżąco prowadził bloga, w którym opisuje z detalami remont. 

Trzy równorzędne nagrody trafiły do panów:  Jacka z Boszkowa, 

Macieja z Węgorzewa oraz Sylwestra ze Starej Kiszewy. 

Mamy też nagrodę specjalną! Dostał ją pan Marcin. Wszystkim 

serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że nagrody rzeczowe, ko-

smetyki SEA – LINE oraz drobne upominki, przydadzą się w sezonie 

żeglarskim. Zapraszamy do kolejnych konkursów. 

A OTO NASI LAUREACI I FRAGMENTY NAGRODZONYCH PRAC 

Nagroda główna dla 
pana Michała, za 

fotorelację z wyko-

rzystania systemu 

antyosmotycznego 

SEA-LINE podczas 

remontu jachtu 

„Znaczy kapitan”;

TRZY RÓWNORZĘDNE NAGRODY: 

dla pana Macieja, za 

„talenty akrobatycz-

ne” podczas prze-

miany jachtu „Micro 

SHANTA 550”;

dla pana Jacka, za 

mrówczą pracę przy 

usuwaniu licznych 

pajączków i kom-

pleksowy remont 

„470”;

dla pana Sylwestra, 

za „trudy leżako-

wania” uwieńczone 

przyjemnością z 

aplikacji farb i past 

polerskich SEA-LINE;

Nagrodę specjalną 
otrzymuje pan Mar-
cin, za cierpliwość 

i oczekiwanie na 

sprzyjające warun-

ki atmosferyczne 

mimo przedłużającej 

się zimy, która opóź-

niała aplikację antifo-

ulingu SEA-LINE; 

Ahoj! 

pasja i profesjonalizm

Remont w kadrze z SEA –LINE
Drodzy Czytelnicy, mamy ogromną przyjemność ogłosić  na naszych łamach wyniki konkursu, do którego za-
prosiła żeglarzy firma Troton z Ząbrowa. Ten producent materiałów do konserwacji karoserii, od kilku lat ma w 
swojej ofercie także produkty SEA – LINE, nowoczesne, wydajne szpachlówki, farby jachtowe, pasty polerskie, 
kosmetyki i akcesoria szkutnicze tworzące kompletny system przeznaczony do: budowy, naprawy, pielęgnacji 
jachtów i łodzi z laminatu, aluminium, stali i drewna.

www.sea-line.eu
str. 72   www.lakiernik.com.pl



S07 Heavy Cut Sea-Line 
doskonałe rozwiązanie 

dla firm produkujących formy i wyroby z żelkotu, 

które szukają usprawnienia procesu produkcji.

 Usprawnia proces polerowania na twardych materiałach.
 Umożliwia obniżenie gradacji papieru, a tym samym 
skraca czas potrzebny do przygotowania powierzchni do 
polerowania.

 Skutecznie usuwa defekty.
 Pozostałości pasty są łatwe do usunięcia.
 Pasta nie zakleja aplikatora.

Szukasz oszczędności? 
Już dziś umów się z naszym technikiem 

na bezpłatną konsultację i dobór 
technologii najlepiej dopasowanej 

do Twoich potrzeb.

info@sea-line.eu | www.sea-line.eu

www.sea-line.eu









moja firma

Zapewnienie mobilności w firmach to jeden z ważniejszych proble-

mów, który próbują rozwiązać ich właściciele. Brak pojazdów do 

transportu towarów, czy też zbyt mała liczba mobilnych handlow-

ców utrzymujących bezpośredni kontakt z klientem, wielokrotnie 

decyduje o być albo nie być firmy.

W dobie zaciętej konkurencji, budowanie bezpośrednich relacji z 

klientem może decydować o ekonomicznym sukcesie. Wymaga 

to jednak odpowiednio kosztownych inwestycji w kompetentną 

osobę wyposażoną m.in. w takie narzędzie jak samochód, w który 

firma może zaopatrzyć się na trzy sposoby:

1. Zakup pojazdu za gotówkę;

2. Leasing samochodu

3. Wynajem samochodu od wyspecjalizowanych wypożyczalni.

Poniżej przedstawimy analizę każdego z rozwiązań.

Dlaczego firmy są zainteresowane wynajmem?

ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU
Zakup swojego auta wymaga zaangażowania kapitału tu i teraz 

(100% przy zakupie, 10%-50% przy kredycie, 1-10% przy leasingu) 

zarówno na pierwszą wpłatę jak i na ubezpieczenie. Szacuje się, 

że zaangażowanie kapitału przy wynajmie auta na 36m-cy wynosi 

około 2% ceny auta. Przy zakupie auto wprawdzie zostaje w firmie 

(wchodzi do ewidencji środków trwałych) ale po 3-5 latach pojawia 

się dodatkowy problem z jego wymianą, przy wynajmie takiego 

problemu nie ma. Dlatego też przedsiębiorcy rozważają coraz 

częściej alternatywną i bardziej elastyczną formę zapewnienia 

mobilności w firmie.

ZARZĄDZANIE FLOTĄ
Przy zakupie auta, przedsiębiorca powinien pamiętać o kosztach, 

które pojawią się podczas jego eksploatacji. Zarządzanie swoim 

autem jest czasochłonne i wymaga zazwyczaj zatrudnienia dodat-

kowej osoby, co generuje dodatkowo koszty obsługi floty. Oczywi-

ście można przerzucić to na kierowcę, który będzie pilnował prze-

glądów, umawiał serwisy, wymiany opon itp. ale czy to wchodzi w 

zakres jego obowiązków? A co w przypadku szkody na pojeździe? 

Ubezpieczenie auta też trzeba wykupić i co rok odnawiać, a nie 

łatwo również dobrać optymalny wariant ubezpieczenia chroniący 

od ponoszenia dodatkowych kosztów w przypadku zdarzeń loso-

wych. Przy wynajmie wszystkie te czynności wliczone są w cenę 

najmu. Firma nie przejmuje się, że zbliża się koniec okresu obję-

tego ubezpieczeniem. Opłacenie składki ubezpieczenia to nie jej 

wydatek. Dotyczy to również wydatków na zakup opon, wydatków 

związanych z serwisami gwarancyjnymi, wymianą części itp. 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Planowanie to wprawdzie jeden z ważniejszych elementów zarzą-

dzania firmą, ale nikt nie jest pewny jutra, a kredyt i leasing to 

zobowiązania długoterminowe. Przy umowach elastycznych, firma 

wypożycza auto wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Nie musi podej-

mować zobowiązania długoterminowego. Oczywiście ma to wpływ 

na cenę samego wynajmu. Opcją najkorzystniejszą cenowo jest 

z reguły wynajem długoterminowy. Z perspektywy firm nowych, 

lepszym rozwiązaniem jednak jest wynajem auta na kilka miesięcy 

z możliwością przedłużenia. Taki wynajem to korzyść w postaci 

braku długoterminowego zobowiązania, możliwość wliczania całe-

go czynszu w koszty uzyskania przychodów oraz możliwość wpi-

sania auta w system motywacyjny firmy. Wymiana na auto lepszej 

klasy może być bowiem formą nagradzania pracowników.

Samochód w firmie – leasing czy wynajem? 

• Jednorazowy koszt dla 
firmy

• Konieczna znajomość 
rynku aby dokonać 
właściwego wyboru 
pojazdu

• Konieczność wyzna-
czenia osoby w firmie 
do monitorowania stanu 
technicznego pojazdu

• Szkody komunikacyjne 
kosztują  utratę zniżek i 
generują problemy z ich 
likwidacją

• Utrata wartości pojazdu 
pośrednio obciąża firmę 

• Obciąża zdolność kre-
dytową firmy

• Konieczna znajomość 
rynku aby dokonać 
właściwego wyboru 
pojazdu

• Konieczność wyzna-
czenia osoby w firmie 
do monitorowania stanu 
technicznego pojazdu

• Szkody komunikacyjne 
kosztują  utratę zniżek i 
generują problemy z ich 
likwidacją

• Utrata wartości pojazdu 
pośrednio obciąża firmę

• Konieczność zwrotu 
podatku VAT do firm 
naprawiających pojazd 
po szkodach komunika-
cyjnych 

• Stała co miesięczna 
opłata – koszt uzyskania 
przychodów uzależnio-
ny wyłącznie od czasu 
użytkowania auta

• Brak konieczności zna-
jomości rynku – specja-
liści z branży doradzą w 
sprawie wyboru auta

• Pełen outsourcing w 
zakresie zarządzania, 
ubezpieczeń i kontroli 
pojazdu

• Możliwość wymiany 
auta – system motywa-
cyjny dla pracowników 
lub możliwość rezygna-
cji z wynajmu, jeśli nie 
ma potrzeby użytkowa-
nia pojazdu

Zakup gotówkowy Leasing Wynajem elastyczny
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A2 pierwsza litera alfabetu arabskiego. A4 łagodzi wstrzą-
sy w pojazdach. A6 młotek kamieniarski. A8 surowiec na piwo. A10 mała 
wyscigówka. A18 urządzenie odcinające dopływ paliwa w samochodzie. 
B12 napęd pociągu. C15 chroni błotnik przed korozją. E1 paliwo do lampy 
z knotem. G6 porwał Stasia i Nel. G9 z braku w baku. I11 polski bank. J14 
odbiera prąd z sieci i dostarcza tramwajowi. J16 przednie światło samo-
chodu. K1 czołg na budowie. L3 wieś położona w powiecie ełckim. L7 do-
znana szkoda fizyczna. L12 pływaczka, Jędrzejczak. M5 polski motocykl 
z lat 60-tych. M9 żarowa w silniku. N18 lina do usztywniania masztu.

Pionowo: A1 element zawieszenia auta. A8 czterokonny zaprzęg. 
A13 japońskie drzewko w doniczce. C10 przegub przekazujący moment 
obrotowy. D2 auto z rumakiem. D15 pierwszy człon wyrazów związanych 
z rolnictwem. E8 okrzyk Archimedesa. F1 ocena organizacji, inspekcja. 
F14 pad w judo. H3 typ nadwozia samochodu osobowego. H14 znajdziesz 
je na obcasach. J2 samolotowe skrzela. K8 dawna opłata drogowa. K13 
wyprzedzania bądź zmiany pasa ruchu. L1 ultrasonografia. M7 drapieżnik 
z rodziny kotów. N1 turecki środek transpotru miejskiego. N11 nierówności 
na drodze. O9 surowiec w przemysle ceramicznym. P1 klucz hydrauliczny. 
P14 trudno topliwy metal szlachetny. Q5 uczniowie szkoły wojskowej. R1 
strome, skaliste wybrzeże. R14 drzwi w murze.

Po rozwiązaniu haseł 
wpisz litery z oznaczonych pól.

Utworzone słowo 
stanowi rozwiązanie krzyżówki.

Agnieszka Karnecka

Rozwiązania proszę przysyłać 
pocztą na adres Trotonu: 

Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 

5 osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązania 
otrzyma: firmowe koszulki 
i kubki LAKIERNIKA.

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

STYPUŁKOWSKI ADAM ŁAPY
KALYCIOK SZYMON RYDUŁTOWY
DUBIS RAFAŁ JEDLICZE 

CZUBKOWSKI ADAM  MŁOCHÓW
BIENIEK TOMASZ  STOCZEK Ł.
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