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w numerze
W ostatnim numerze Lakiernika z dumą informowaliśmy naszych Czytelników,
że firma TROTON z Ząbrowa, jeden z wiodących producentów materiałów do
konserwacji karoserii i jachtów, została uhonorowana prestiżowymi nagrodami Pracodawcy Roku Pomorza 2017. Dziś mamy przyjemność poinformować
Państwa o kolejnych nagrodach – TROTON zdobył kolejną (jest ich już kilkanaście) statuetki Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Orła Tygodnika WPROST.

Kolejne nagrody dla TROTONU
Przypomnijmy, TROTON został Pracodawcą
Roku 2017 w dwóch kategoriach: „Zakłady
pracy od 51 do 250 zatrudnionych” oraz
„Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Ten
konkurs zorganizowała po raz pierwszy Północna Izba Gospodarcza, a jury zasiedli m.in.:
wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego
Jarosław Rzepa, prezydent
Koszalina Piotr Jedliński, prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek,
prezydent Słupska Robert Biedroń,
starosta Białogardzki Tomasz Hynda,
Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas, zastępca redaktora naczelnego
Głosu Koszalińskiego Marcin Stefanowski. Firma z Ząbrowa została doceniona
za to, że dba nie tylko o zyski, ale i
o dobre wynagrodzenie, rozwój i
wsparcie swoich pracowników.
Do licznych nagród, którymi wyróżniono firmę z Ząbrowa dołączył tegoroczny Orzeł Tygodnika Wprost.
Gala Orły Tygodnika „Wprost” o d b y ł y
się w środę w Świnoujściu. Wyróżnienia tygodnika „Wprost” dla najbardziej dynamicznych
przedsiębiorstw otrzymały najlepsze firm z
województwa zachodniopomorskiego.
Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm,
które osiągnęły najwyższy średni zysk netto
w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto.
Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw
zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.
Sama nagroda nawiązuje do wyróżnienia,
które jak czytamy na stronie internetowej
orly.wprost.pl: „otrzymał wydawca „Wprost”,
Michał Maciej Lisiecki od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż
w swojej codziennej działalności dowiódł,
że prowadząc biznes, można wysoko nieść
biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać
na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało
się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła
Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego”.
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Trzecie wyróżnienie to kolejna już statuetka
Przedsiębiorstwo Fair Play. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest afiliowany przy
Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym.
Jak informują organizatorzy:
„Przedsiębiorstwa biorące udział
w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale
radzą sobie na rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę,
że etyka i biznes nie są sprzeczne. W
ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania
kontrahentów, pracowników, a także
wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wzrasta także społeczna
odpowiedzialność biznesu, czego
przykładem może być udział przedsiębiorstw we wszelkiego rodzaju
działaniach charytatywnych, wspieraniu
fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali. Tego typu firmy zasługują
na szczególne wyróżnienie”.
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W każdym niefortunnym zdarzeniu drogowym większej lub mniejszej demolce ulega samochód. Najważniejsze
w takich przypadkach jest zdrowie i życie ludzi, a samochody... czasem jedyną drogą jest stacja demontażu,
większość jednak można naprawić. A to nie zawsze jest łatwe.
Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

Sztuka lakierowania
Nie wnikając w sposób rozliczenia szkody, mamy kilka możliwości
jej naprawy: technologicznie, czyli zgodnie ze standardami producenta lub „budżetowo”, czyli najtaniej jak to tylko możliwe, tylko
po to, aby klient odbierając samochód po naprawie, uznał ją za
wystarczającą. Sposób naprawy, jej technologia oraz stosowane
materiały będą decydowały o dalszej trwałości samochodu, jego
odporności na korozję oraz własnościach trakcyjnych. Biorąc
powyższe pod uwagę należy przyjąć, że o zakresie naprawy powinien decydować profesjonalista, rzeczoznawca techniczny, a nie
klient-amator. Ostatecznie jednak decyzję podejmuje właściciel samochodu. Zadaniem warsztatu jest przedstawienie zakresu, sposobu i kosztów naprawy technologicznej. Podejmując się naprawy
„budżetowej” narażamy na szwank wizerunek firmy i ryzykujemy,
że niezadowoleni klienci zażądają rekompensaty za niezgodnie z
wymogami technologicznymi wykonaną naprawę.
WERYFIKACJA I PRZYGOTOWANIE KAROSERII
Podczas naprawy uszkodzonego samochodu przywracamy go do
pierwotnego wyglądu oraz pełnej sprawności technicznej. Zaczynamy od weryfikacji i naprawy uszkodzonych elementów karoserii.
Elementy przykręcane do nadwozia, jak błotniki, zderzaki lub
drzwi czy pokrywy najczęściej opłaca się wymienić na nowe lub
nieuszkodzone używane. Fragmenty blach wymagające wycięcia i
uzupełnienia wymagają nieco innego przygotowania. Wrócimy do
tego innym razem.
WARSTWY POWŁOKI LAKIERNICZEJ
Na powłokę lakierową składa się kilka różnych warstw mających
jedną wspólną cechę – zabezpieczenie elementów wykonanych z
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różnych materiałów przed erozją i korozją podczas eksploatacji.
Na zdjęciu nr 2 możemy zobaczyć przeszlifowane poszczególne
warstwy pokrycia lakierowego na fabrycznej powłoce.
Od podłoża:
warstwa pasywna – warstwa fosforanowa lub warstwa cynku,
warstwa gruntu kataforetycznego,
warstwa podkładu wypełniającego,
warstwa bazy koloru oraz warstwa lakieru bezbarwnego.
SZLIFOWANIE
Odtwarzając taką powłokę zazwyczaj szlifujemy warstwę kataforezy na nowym elemencie (P 220).
Istnieją też technologie umożliwiające nakładanie podkładów na
jedynie odtłuszczoną powierzchnię kataforezy. Pamiętać trzeba,
że szlifujemy wyłącznie z systemem odsysania pyłów szlifierskich,
dzięki czemu zmniejszamy zapylenie w przygotowalni elementów i
zmniejszamy liczbę wtrąceń do powłoki lakieru. Następnie odtłuszczamy powierzchnię – zawsze przy pomocy dwóch ścierek – jedną
z substancją rozpuszczającą, a drugą wycieramy i usuwamy rozpuszczone zanieczyszczenia oraz resztki pyłów. Tak przygotowany
element oczekuje na kolejny etap lakierowania.
WARSTWA PO WARSTWIE
W razie miejscowych przetarć do metalu musimy je zabezpieczyć.
Nakładamy podkład antykorozyjny mający za zadanie dobre połączenie podłoża z podkładem wypełniającym. W użyciu są preparaty pozwalające na pracę „mokre na mokre” i stosujemy je bezpośrednio przed procesem nakładania podkładu wypełniającego.
Następnym etapem będzie warstwa wypełniacza, który ma
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nadać grubość oraz przyczepność kolejnym warstwom: koloru i zabezpieczeniu przed działaniami promieni słonecznych i
oddziaływań atmosferycznych w postaci lakieru bezbarwnego.
Wypełniacz możemy nakładać na dwa sposoby: ze szlifowaniem
lub „mokre na mokre”.
Metodą ze szlifowaniem nakładamy na mało równą powłokę oraz
na powierzchnię szpachlowaną, która po wyschnięciu będzie przeszlifowana i odpowiednio wyrównana. Metodą „mokre na mokre”
nakładamy wypełniacz na nowe elementy, następnie po odparowaniu rozcieńczalników (powierzchnia jednolicie matowa) nakładamy
bazę i lakier bezbarwny w jednym cyklu lakierowania w kabinie.
Jak łatwo można się domyślić wizualny efekt końcowy będzie ten
sam, natomiast różnica polega na innych grubościach powłok – dla
„mokre na mokre” można uzyskać grubość zbliżoną do fabrycznej
120 +/– 20 µm, a ze szlifowaniem zazwyczaj dwa razy większą.
Cały czas musimy pamiętać o tym, że 1 mm równa się 1000 µm, a
podkład wypełniający w trzech warstwach daje powłokę o grubości
około 300 µm.
Dlatego też, bardzo ważne jest, aby blacharze mieli tę świadomość
i zostawiali jak najmniejsze nierówności oraz nie „wyrównywali”
powierzchni tarczą szlifierki P 36 lub krawędzią tnącą brzeszczotu
piłki do metalu. Powinni zostawić powierzchnię przynajmniej po
przeszlifowaniu szlifierką ekscentryczną z tarczą P 80. Jest to
ważne dla dalszego prawidłowego procesu naprawy.

schnięciu oraz odtłuszczeniu wspieramy się pudrem kontrolnym
do szlifowania z wykorzystaniem szlifierki P 320 – 360. Miejsca
słabo dostępne lub krawędzie przecieramy włókniną szarą aby
nie przeciąć powłoki podkładu. Jeżeli nastąpi przetarcie, to należy
je odpowiednio zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z
bazą. Na zakończenie starannie usuwamy pyły i odtłuszczamy. Tak
przygotowany element oczekuje na proces nakładania bazy oraz
lakieru bezbarwnego.
Gdy naprawiamy cześć elementu ważnym procesem będzie przygotowanie przejścia z fragmentu naprawianego do istniejącej
powłoki. Istnieją dwie szkoły: pierwsza to nakładamy podkład na
cały element, a następnie go lakierujemy, druga to odpowiednio
zmatowana cześć istniejąca pastą matującą, a granicę przejścia (P
400 – 500). Granicę maskujemy „na odwijkę” i nakładamy pierwszą
warstwę podkładu, drugą warstwę kończymy 10 cm przed granicą,
a trzecią 20 cm przed granicą. Tym sposobem uzyskujemy – po
przeszlifowaniu – przejście od lakieru istniejącego do naprawianego fragmentu.
Po wyschnięciu podkładu granice przecieramy P 400 (podkład
szlifowaliśmy P 320 – 360).

1

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
W przygotowaniu powierzchni do lakierowania przyjęto zasadę
zmiany gradacji papieru szlifierskiego w metodzie szlifowania na
sucho co 100 – 120, przy czym przyjmujemy jako podstawę powierzchnię metalu przeszlifowaną P 120.
Oznacza to, że powierzchnia przygotowana do nakładania podkładu powinna zostać przygotowana szlifierką ekscentryczną gradacją P 220 – 240.
Problemy jakie spotykają przygotowywaczy podczas obrabiania
powierzchni szpachli to praca ręczna, która zawsze zostawia
wzdłużne rysy na powierzchni, te zaś, po wypełnieniu podkładem
wcześniej (na słońcu), czy później pojawią się na elemencie po
całkowitym odparowaniu rozpuszczalników znajdujących się w
szpachli. W uniknięciu tych wad pomaga puder kontrolny (czarny
do jasnych lub czerwony do ciemnych podłoży), który podczas
szlifowania zostaje zdjęty z miejsc kontaktu papieru na podkładce
z podłożem, a pozostaje w zagłębieniach. Innym problemem mogą
być miejscowe przebarwienia lub niepełne utwardzenia wynikające
z niezachowania właściwych proporcji mieszania utwardzacza.
Cały czas po każdym procesie szlifowania, a przed następnym
etapem jest konieczność usunięcia resztek pyłu szlifierskiego oraz
odtłuszczanie dwoma ścierkami. Po osuszeniu przystępujemy do
następnego kroku.

2

3

PODKŁAD
Na powierzchnię przygotowaną P 220 – 240 i odpowiednio
osłoniętą nakładamy podkład wypełniający i po odpowiednim
odparowaniu możemy suszyć. Najprościej, to odstawić element
do suchego i bez pyłu miejsca na czas suszenia podany dla
danego produktu. Można też wysuszyć przy okazji suszenia w
kabinie lub wykorzystując promiennik podczerwieni IR. Po wy-
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Hotel Arka Medical SPA**** w Kołobrzegu
- Złap oddech od pracy
Niezależnie od tego czy planujesz długi, rodzinny wyjazd wakacyjny nad morze czy krótki wypad
weekendowy ze znajomymi, na pewno znajdziesz tutaj odpowiedni pakiet pobytowy dla siebie!
Ten czterogwiazdkowy kompleks hotelowy znajdujący się zaledwie 50 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży,
dysponuje najlepszymi, wykonywanymi przez rodowite Balijki zabiegami SPA, jedyną w Kołobrzegu kriokomorą, a także
licznymi atrakcjami umilającymi pobyt w obiekcie. Dancingi prowadzone m.in. przez Marka Sierockiego, codzienne koncerty, seanse filmowe w audytorium czy romantyczny wieczór w obrotowej kawiarni na jedenastym piętrze ze spektakularnym widokiem na morze, na pewno pozwolą każdemu uciec na chwilę od codziennych trosk i obowiązków.

Hotel Arka Medical SPA został przygotowany jednak nie tylko z myślą o dorosłych. Poza specjalnym menu dla
dzieci, które znajdziemy w restauracji, hotel oddał do ich dyspozycji także trzy sale zabaw, gdzie znajdują się konsole do
gier, stoły do gry w piłkarzyki, basen z kulkami oraz wiele zabawek.
W jednej z tych sal można również zostawić maluchy pod opieką wykwalifikowanej kadry i udać się na upragniony relaks
do SPA lub Centrum Odnowy Biologicznej i Regeneracji, gdzie znajdują się sauny, kompleks basenów z wodą morską i łóżka
solarne. Można tam też skorzystać z leczniczych właściwości groty solnej i znaleźć szeroką ofertę zabiegów leczniczych z
zakresu balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii i fizykoterapii oraz odnowy biologicznej.

Na bardziej aktywnych gości czeka natomiast kort do tenisa i badmintona, ścianka wspinaczkowa oraz profesjonalnie wyposażona, czynna całą dobę siłownia. Chcąc zaczerpnąć świeżego powietrza, goście hotelowi mogą skorzystać
z wypożyczalni rowerów lub kijków Nordic Walking i wybrać się, w zależności od kondycji, na krótką przejażdżkę lub na
całodzienną wyprawę plażą lub nadmorską promenadą, skrajem pięknego ekoparku do starego poniemieckiego lotniska lub
sąsiadującego Ustronia Morskiego.

Arka Medical Spa w Kołobrzegu to naprawdę wyjątkowe miejsce, o czym świadczy nie tylko przepiękne położenie,
ale także bogata oferta pobytowa, która zaspokoi nawet najbardziej wybredne gusta.
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Tekst i ilustracja: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

O czym warto pamiętać kiedy chcemy
otworzyć lakiernię?
Czy zakład lakierniczy istnieje po to, aby lakierować samochody? To też, ale chodzi o coś innego. Głównym
celem każdego przedsięwzięcia gospodarczego jest zarabianie pieniędzy. A przecież zakład lakierniczy, to
właśnie takie przedsięwzięcie.

Lakiernia samodzielna, również jako fragment większego biznesu
łączącego salon samochodowy, serwis i warsztat blacharski, musi
przynosić zysk. Ten zysk może wysadzić w powietrze szereg min,
które czyhają na lakiernika, który „bierze sprawy w swoje ręce”.
Okazuje się, że doświadczenie, wiedza i umiejętności, to za mało,
aby zagwarantować sukces finansowy. Nie wystarczy też używać
sprawdzonych narzędzi i materiałów. Do tego wszystkiego trzeba
jeszcze dołożyć odpowiednią do specyfiki wykonywanych prac
organizację warsztatu, jego przestrzeni, tras komunikacyjnych,
odseparownia prac „brudnych” od „czystych”, zagwarantowania
potrzebnej ilości energii, wody, zorganizowania odbioru odpadów,
i ścieków, a jeszcze ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja, trzeba
racjonalnie zaprojektować magazyny, pomieszczenia socjalne... A
przecież jeszcze gdzieś musi być parking samochodów do naprawy, miejsce oceny szkód, wycen i określania zakresu naprawy,
myjnia samochodowa, parking samochodów naprawionych i tak
dalej. Na dokładkę całość musi spełniać szereg norm i wymogów
formalnych i nie może być uciążliwa dla otoczenia. Wkurzeni
sąsiedzi, którym może przeszkadzać dosłownie wszystko, mogą
położyć nawet doskonale pracujący zakład.
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Czy to wszystko oznacza, że nie należy uruchamiać zakładu lakierniczego? Wręcz przeciwnie, trzeba tylko odpowiedzieć sobie
na kilka pytań i zaprosić do współpracy specjalistów. Trzeba wiedzieć, czy zakład ma naprawiać 10 samochodów miesięcznie, tygodniowo czy może w ciągu jednego dnia. To zasadnicza różnica.
Kluczowe jest zatem ustalenie, na jaką ilość napraw można liczyć.
Pomóc w tym mogą statystyki dotyczące liczby kolizji, wypadków
i szkód parkingowych publikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń, Policję czy Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Statystyczne dane dotyczące liczby napraw powypadkowych
oraz liczba okolicznych warsztatów pozwoli oszacować potencjał
rynku i dostosować moce przerobowe budowanego zakładu. Kolejne pytania. Czy w obiekcie będą prowadzone również naprawy
blacharskie? Jak liczna będzie załoga? No i – jeśli reorganizujemy
istniejący obiekt – w jakim stopniu trzeba modernizować konstrukcję budynku. Na podstawie danych wyjściowych specjalista
przeprowadzi wszechstronną analizę zagrożeń i określi parametry techniczne, zabezpieczenia i optymalne technologie tak, aby
całość spełniała wszelkie wymogi prawne, przy odpowiedniej
jakości wykonywanych prac. To stanowi podstawę do opracowa-
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nia projektu nowego lub modernizacji istniejącego zakładu. No i
biznesplanu. Znając wielkość inwestycji, moce przerobowe projektowanego zakładu i koszty jego utrzymania, można ocenić, czy to
się opłaca. Ważne, aby żadnych danych nie brać z sufitu, również
tych dotyczących przewidywanej liczby naprawianych samochodów. Nie jest dobrze, gdy na placu czeka zbyt wiele samochodów,
których naprawa powinna już się odbywać, jeszcze gorzej jest,
gdy kabina lakiernicza stoi pusta lub uruchamiana jest po to, aby
lakierować jeden element...

Wielu przedsiębiorców branży lakierniczej nie bardzo radzi sobie
z promocją własnych usług. Kiedy interesy idą dobrze, właściciel
uważa, że reklama jest mu zbędna, przecież ledwie wyrabia się z
robotą. Kiedy w zakładzie wieje nudą i niewiele się dzieje, na reklamę nie ma pieniędzy, zwłaszcza że trzeba już większych nakładów,
aby uzyskać wzrost sprzedaży usług. I tak koło się zamyka. Dlatego
warto w kosztach eksploatacji zakładu przewidzieć niewielkie środki na promowanie zakładu, budowanie wizerunku firmy solidnej,
terminowej i nowoczesnej.

Na ilustracji: Szkic projektu niewielkiej lakierni: 550 m2 powierzchni, jednoczesna praca przy 10 samochodach, miesięcznie 70 napraw, 6 osób personelu.

Idealnie dopasowana pasta polerska
Często zmuszeni jesteśmy
do zakupu dużego opakowania materiałów
do polerowania
po czym wykorzystujemy jedynie odrobinę tego specyfiku.
Pozostała część produktu w opakowaniu po
upływie terminu ważności musimy wyrzucić. Biorąc pod uwagę powyższe problemy
producent lakierów samochodowych marki
Profix, wprowadza do sprzedaży saszetki
o pojemności 20 ml. Znany i ceniony wosk
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WAX oraz uniwersalną pastę polerską EASY
można zakupić już w niewielkim opakowaniu.
Dzięki dopasowanej ilości pasty w opakowaniu, możemy ją stosować do niewielkich
prac polerskich oraz konserwacji wybranych
powierzchni lakierniczych. Zapakowane
hermetycznie saszetki zapewniają dłuższą
trwałość produktu.
Wosk polerski WAX pozostawia cienką warstwę powiększającą głębię i wyrazistość koloru powłoki lakierniczej co jest cenne, zwłaszcza kiedy chcemy zakonserwować samochód
przed trudnymi warunkami zimowymi.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego wosku

sprawimy, że brud wolniej przywiera do powierzchni samochodu. Z kolei, EASY która w
swoim składzie zawiera niezwykle skuteczne
cząstki ścierne gwarantujące maksymalny
połysk polerowanej powierzchni. Dzięki tej
paście możemy w jednym procesie pracy
wyeliminować ślady po szlifowaniu (materiałami P2500) i stworzyć powierzchnię lakieru
o bardzo wysokim połysku. Oba produkty
można stosować na wszystkie dostępne na
rynku systemy lakiernicze.
Więcej informacji o produktach
na www.multichem.pl
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65. Globalny Raport Popularności Kolorów Samochodów
na rok 2017 firmy Axalta potwierdza pozycje bieli
Glen Mills, Pensylwania, USA – 24 stycznia 2018 r.: Axalta Coating
Systems (NYSE: AXTA) ogłosiła StarLite Samochodowym Kolorem
Roku 2018. Ten nowoczesny kolor klasy premium idealnie wpisuje
się w świat technologii, a sprawdzi się zarówno na samochodach
współczesnych, jak na pojazdach przyszłości. StarLite to jasny i
błyszczący lakier stanowiący część linii ChromaDyne™ opracowanej dla producentów samochodów. Produkt aplikuje się w trzech
warstwach. Zawiera syntetyczne ziarno, które zapewnia fantastyczny perłowy efekt. StarLite jest kolorem wyrafinowanym,
który doskonale prezentuje się na pojazdach z każdego segmentu.
Lakier oprócz walorów estetycznych ma również znakomite właściwości funkcjonalne.

wierzy, że podobne barwy będą coraz ważniejsze z perspektywy
producentów samochodów”.
Podczas projektowania samochodu producenci biorą pod uwagę
szereg czynników, w tym sposoby zabezpieczenia pojazdu przed
trudnymi warunkami drogowymi i środowiskowymi, bezpieczeństwo, emisję spalin oraz spalanie. Naukowcy z laboratorium
energetyczno-technologicznego w Berkeley Lab wykazali, że kolor
nadwozia ma wpływ na spalanie samochodu i emisje spalin. Z ich
badań wynika, że użycie bieli lub innego podobnego koloru zamiast
czarnego umożliwia producentom zmniejszenie klimatyzatora w
samochodzie, zmniejszenie spalania o 2%, obniżenie emisji CO2 o
1,9% oraz ograniczenie innych emisji o ok. 1%.

„Patrząc z perspektywy trendów kolorystycznych, ten rok należy
do koloru StarLite” – wyjaśnia Nancy Lockhart, Axalta Global Color
Marketing Manager. „Białe samochody są wciąż najpopularniejsze,
wśród nich można zaobserwować rosnącą popularność odbijających światło, pigmentów perłowych. To dowodzi potencjału koloru StarLite i jego nowoczesnego, luksusowego charakteru”.

„Badanie zdaje się potwierdzać coś, co od dawna podejrzewaliśmy:
StarLite to kolor nie tylko piękny, ale i funkcjonalny” – dodaje Lockhart.
Celebracja samochodowego koloru roku rozpoczęła się podczas
Preview Days w ramach Północnoamerykańskiego Salonu Samochodowego (NAIAS) w Detroit (Michigan, USA). Wideo-premiera
odbyła się podczas ceremonii wręczenia nagród EyesOn Design 16
stycznia 2017 r. Kolor został również zaprezentowany 19 stycznia
2017 r. podczas największej jednodniowej imprezy charytatywnej
w USA - Charity Preview, sponsorowanej przez Axalta.

Specjaliści z firmy Axalta niedawno opublikowali raport na temat
globalnych trendów kolorystycznych na rynku motoryzacyjnym w
2017 roku. Z raportu wynika, że biel już siódmy rok z rzędu jest
najpopularniejszym kolorem na świecie. W 2017 r. ten kolor wybrało prawie 40% wszystkich nabywców, to o 2% więcej niż w 2016 r.
Biel jest też popularniejsza od czerni, która zajmuje drugą pozycję
ze stratą 23%. Perłowa biel, która obejmuje także kolor StarLite,
zyskała 4% na popularności i w 2017 r. odnotowała 13% udział.
„Kolory o wysokim połysku mają też pozytywny wpływ na działanie samochodów autonomicznych, ponieważ stosowane w nich
systemy LIDAR (radary wykorzystujące światło) łatwiej wykrywają
jaśniejsze kolory, takie jak StarLite” – wyjaśnia dalej Lockhart. „Choć
zalety koloru StarLite mogą nie dotyczyć wszystkich systemów
wykrywania stosowanych w pojazdach autonomicznych, Axalta
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Axalta ma na swoim koncie ponad 150 lat doświadczenia w sektorze lakiernictwa oraz liczne osiągnięcia w dziedzinie kolorystyki.
Samochodowy Kolor Roku jest wybierany przez naszych projektantów i ekspertów, którzy inspirują się kulturą, modą, naturą
oraz raportem popularności kolorów samochodów. Raport ten,
wydawany już od 65 lat, analizuje popularność kolorów oraz przewiduje, jak zmieniać się będą globalne trendy. Jest to jednocześnie
najdłużej publikowany i najbardziej kompleksowy raport tego typu
na świecie.
Więcej informacji o kolorze StarLite na stronie axaltacs.com/color.
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Jasne odcienie o wysokim połysku – dominujące trendy współczesnej motoryzacji

Axalta ogłasza
Samochodowy Kolor Roku 2018 – StarLite
Glen Mills, Pensylwania, USA – 24 stycznia 2018 r.: Axalta Coating
Systems (NYSE: AXTA) ogłosiła StarLite Samochodowym Kolorem
Roku 2018. Ten nowoczesny kolor klasy premium idealnie wpisuje
się w świat technologii, a sprawdzi się zarówno na samochodach
współczesnych, jak na pojazdach przyszłości. StarLite to jasny i
błyszczący lakier stanowiący część linii ChromaDyne™ opracowanej dla producentów samochodów. Produkt aplikuje się w trzech
warstwach. Zawiera syntetyczne ziarno, które zapewnia fantastyczny perłowy efekt. StarLite jest kolorem wyrafinowanym,
który doskonale prezentuje się na pojazdach z każdego segmentu.
Lakier oprócz walorów estetycznych ma również znakomite właściwości funkcjonalne.
„Patrząc z perspektywy trendów kolorystycznych, ten rok należy
do koloru StarLite” – wyjaśnia Nancy Lockhart, Axalta Global Color
Marketing Manager. „Białe samochody są wciąż najpopularniejsze,
wśród nich można zaobserwować rosnącą popularność odbijających światło, pigmentów perłowych. To dowodzi potencjału koloru StarLite i jego nowoczesnego, luksusowego charakteru”.
Specjaliści z firmy Axalta niedawno opublikowali raport na temat
globalnych trendów kolorystycznych na rynku motoryzacyjnym w
2017 roku. Z raportu wynika, że biel już siódmy rok z rzędu jest
najpopularniejszym kolorem na świecie. W 2017 r. ten kolor wybrało prawie 40% wszystkich nabywców, to o 2% więcej niż w 2016 r.
Biel jest też popularniejsza od czerni, która zajmuje drugą pozycję
ze stratą 23%. Perłowa biel, która obejmuje także kolor StarLite,
zyskała 4% na popularności i w 2017 r. odnotowała 13% udział.
„Kolory o wysokim połysku mają też pozytywny wpływ na działanie samochodów autonomicznych, ponieważ stosowane w nich
systemy LIDAR (radary wykorzystujące światło) łatwiej wykrywają
jaśniejsze kolory, takie jak StarLite” – wyjaśnia dalej Lockhart. „Choć
zalety koloru StarLite mogą nie dotyczyć wszystkich systemów
wykrywania stosowanych w pojazdach autonomicznych, Axalta
wierzy, że podobne barwy będą coraz ważniejsze z perspektywy
producentów samochodów”.
Podczas projektowania samochodu producenci biorą pod uwagę
szereg czynników, w tym sposoby zabezpieczenia pojazdu przed
trudnymi warunkami drogowymi i środowiskowymi, bezpieczeństwo, emisję spalin oraz spalanie. Naukowcy z laboratorium
energetyczno-technologicznego w Berkeley Lab wykazali, że kolor

nadwozia ma wpływ na spalanie samochodu i emisje spalin. Z ich
badań wynika, że użycie bieli lub innego podobnego koloru zamiast
czarnego umożliwia producentom zmniejszenie klimatyzatora w
samochodzie, zmniejszenie spalania o 2%, obniżenie emisji CO2 o
1,9% oraz ograniczenie innych emisji o ok. 1%.
„Badanie zdaje się potwierdzać coś, co od dawna podejrzewaliśmy:
StarLite to kolor nie tylko piękny, ale i funkcjonalny” – dodaje Lockhart.
Celebracja samochodowego koloru roku rozpoczęła się podczas
Preview Days w ramach Północnoamerykańskiego Salonu Samochodowego (NAIAS) w Detroit (Michigan, USA). Wideo-premiera
odbyła się podczas ceremonii wręczenia nagród EyesOn Design 16
stycznia 2017 r. Kolor został również zaprezentowany 19 stycznia
2017 r. podczas największej jednodniowej imprezy charytatywnej
w USA - Charity Preview, sponsorowanej przez Axalta.
Axalta ma na swoim koncie ponad 150 lat doświadczenia w sektorze lakiernictwa oraz liczne osiągnięcia w dziedzinie kolorystyki.
Samochodowy Kolor Roku jest wybierany przez naszych projektantów i ekspertów, którzy inspirują się kulturą, modą, naturą
oraz raportem popularności kolorów samochodów. Raport ten,
wydawany już od 65 lat, analizuje popularność kolorów oraz przewiduje, jak zmieniać się będą globalne trendy. Jest to jednocześnie
najdłużej publikowany i najbardziej kompleksowy raport tego typu
na świecie.
Więcej informacji o kolorze StarLite na stronie axaltacs.com/color.

NOWY LAKIER AKRYLOWY

C88 PREMIUM SPEED HS 2:1
Szybkoschnący Wysoki połysk Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych

www.lakiernik.com.pl
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Zadaniem blacharza jest odtworzenie pierwotnego kształtu powierzchni poprzez prostowanie, ściąganie bądź
nawet wymianę części materiału, z którego został wykonany element. Uzupełnienie jest konieczne wtedy, gdy
w czasie kolizji w poszyciu samochodu powstały pęknięcia, szpary lub nierówności i, wobec tego, nie można
odtworzyć kształtu.

Pułapki cynowania
WERYFIKACJA JAKOŚCIOWA
KSZTAŁTU POWIERZCHNI
Niektóre współczesne materiały nie będą się poddawały próbom
odtworzenia pierwotnego kształtu, ponieważ została w nich
utworzona „pamięć kształtu” w momencie jego produkcji. O takich
elementach dowiemy się z informacji dostarczanych przez producenta pojazdu lub podczas tworzenia kalkulacji naprawy danej szkody, korzystając z algorytmów autoryzowanych przez firmy ubezpieczające pojazdy (np. Audatex, DAT). Jeżeli okazuje się, że dany
element ma „pamięć kształtu”, to nawet jeśli pozornie wygląda na
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Tekst i zdjęcia:
Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

możliwy do naprawy i naprawa wydaje się łatwa, w rzeczywistości
nie da się idealnie wyprowadzić powierzchni. Jeszcze trudniejsze są
miejsca, w których mogą występować naprężenia. To fragmenty,
gdzie elementy łączone są lub mocowane do nadwozia za pomocą
lutospawania. W takich miejscach najlepszą metodą wyrównania
powierzchni będzie zastosowanie techniki cynowania. Nakładanie
szpachli poliestrowych może doprowadzić do ich pękania, a w efekcie do reklamacji naprawy w ciągu najdalej roku po naprawie.
JAK PRZEBIEGA NAPRAWA?
Praca zaczyna się od czyszczenia powierzchni ze starego lakieru
po około 10 cm od miejsca połączenia. Papier używany do oczyszczenia i wyrównania powierzchni to #P80. Do szlifowania używa
się szlifierki ekscentrycznej z odsysem pyłów. Spawy i zgrzeiny
szlifuje się papierem #P 80 szlifierką palcową, która daje zadowalającą powierzchnię, pozwala też uzyskać kształt do rozpoczęcia
naprawy. Oczywiście należy odtłuścić powierzchnię (metodą
dwóch ściereczek; jedną rozprowadza się środek i usuwa brud,
drugą usuwa pozostałości i osusza). Następnym krokiem jest uaktywnienie powierzchni do połączenia z cyną. Na rynku występują
zestawy preparatów do bielenia blach. Powierzchnię należy pokryć
odpowiednim preparatem, następnie ogrzewać palnikiem (np. propan – butan) do uzyskania metalicznej powierzchni. Resztki usuwa
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się z powierzchni wilgotną, czystą szmatką – uwaga! powierzchnia
jest bardzo gorąca! Na tak przygotowaną powierzchnię nanosi się
cynę jednocześnie rozgrzewając metal i laskę stopu cyny tak, aby
przywierała do powierzchni, ale z niej nie spływała. Uzyskuje się
bardzo nierówną powierzchnię, którą należy wyrównać. Palnikiem
topi się nadmiar cyny, dzięki czemu za pomocą drewnianych łopatek można powierzchnię wyrównywać. Po ostygnięciu następuje
wstępne szlifowanie i wyrównywanie pilnikiem blacharskim, po to
aby uzyskać płaszczyznę, a jednocześnie gdzie należy ponownie
nanieść dodatkowe ilości stopu cyny. Gdy kolejne wyrównanie
pilnikiem nie ujawnia wgłębień, cały obszar naprawiany trzeba
ponownie odtłuścić, a następnie szlifować #P120 włącznie z dodatkowymi 10 cm w kierunku starego lakieru. Przejście na lakierze
szlifuje się #P220 –P 240 . Po przeszlifowaniu powierzchnie po raz
kolejny trzeba odtłuścić.
ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
Najpewniejszym zabezpieczeniem tego miejsca naprawy będzie
nałożenie powłoki podkładu epoksydowego, a po wyschnięciu i

przeszlifowaniu #P220 – P240 można jeszcze ewentualne wykonać dalsze szpachlowanie i nałożenie podkładu wypełniającego.
Drugą metodą zabezpieczenia jest nałożenie warstwy gruntu kwaśnego, a po jego odparowaniu (w zależności od produktu) nałożenie grubo wypełniającego podkładu. Warto wysuszyć naprawianą
powierzchnię promiennikiem IR – skróci to czas procesu naprawy,
co ma niebagatelne znaczenie dla zdolności przerobowych warsztatu.
Częstym błędem jest ograniczenie zabezpieczania jedynie do widocznej strony naprawianego elementu, pomijając zabezpieczenie
naprawianej części od wewnątrz. A tam znajduje się niezabezpieczona blacha, która szybko będzie korodować. Dlatego też po
polakierowaniu, a przed montażem wyposażenia koniecznie trzeba
zabezpieczyć te miejsca preparatami penetrującymi do profili
zamkniętych.
Narzędzia:
szlifierka ekscentryczna, skok 5 mm, do metalu
i elementów szpachlowanych
szlifierka palcowa do spawów
pilnik blacharski
szpachelki drewniane do cynowania
palnik propan-butan z butlą
pasta do bielenia
cyna stop Sn25Pb74Sb1
Materiały okołolakiernicze:
papiery ścierne na szlifierkę P# 80, 120, 220
lub 240
papier do palcowej maszyny # 80
papier do czyszczenia bezpyłowy rolka
ścierka bawełniana

www.lakiernik.com.pl
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Nadwozia pokryte lakierem z efektem płynnego metalu prezentują się spektakularnie, dlatego są bardzo
popularne na samochodach sportowych oraz luksusowych. Jednak niezwykle drobna pigmentacja tego typu
lakieru sprawia, że jego renowacja jest bardzo wymagająca. Harald Klöckner, Standox Training Leader Europe,
Middle East and Africa, dzieli się swoimi wskazówkami.

Praktyczne wskazówki od marki Standox:
renowacja lakierów z efektem płynnego metalu
„Renowacja lakierów z efektem płynnego
metalu, np. Alubeam Mercedesa lub Liquid Metal Silver Porsche, to prawdziwa
sztuka” – mówi Harald Klöckner, Standox
Training Leader EMEA. „Wymaga to znakomitej znajomości technologii, a także
precyzyjnego przygotowania podłoża i
użycia najwyższej klasy produktów lakierniczych. Skład lakierów z efektem płynnego metalu sprawia, że nawet najdrobniejsza niezgodność z oryginalnym kolorem
jest natychmiast zauważalna. Stosowane
w nich drobinki aluminium są znacznie
cieńsze i bardziej płaskie niż w standardowych lakierach metalicznych. Co więcej,
lepiej odbijają światło, dlatego też nawet
najdrobniejsze niedoskonałości podłoża
mogą zepsuć efekt końcowy. Wszystkie te
kwestie należy brać pod uwagę podczas
prac przygotowawczych”.
Na przykładzie lakieru Alubeam stosowanego w samochodach Mercedesa Harald
Klöckner wyjaśnia, jak prawidłowo przeprowadzić renowację z użyciem produktów Standoblue:
PRZYGOTOWANIE
Najpierw aplikujemy wypełniacz Standox
VOC. Należy zawsze zapoznać się z listą
produktów zatwierdzonych przez producenta. Suszenie i szlifowanie przeprowadzamy w standardowy sposób. Następnie
na przeszlifowany wypełniacz aplikujemy
lakier bezbarwny Standocryl VOC Xtra
Clear K9560, aby uzyskać gładką po-
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wierzchnię. Lakier bezbarwny powinien
być w pełni utwardzony. Konieczny może
być dłuższy czas suszenia.
SZLIFOWANIE LAKIERU
BEZBARWNEGO
Szlifujemy warstwę lakieru bezbarwnego
na elemencie poddawanym renowacji
oraz powierzchnię pokrytą starą powłoką
lakierniczą papierem ściernym P1000–
P1500. Ręcznie szlifujemy krawędzie
i rogi papierem ściernym typu P3000.
Bardzo ważne: nie ścieramy warstwy
bezbarwnej.
APLIKACJA DODATKU
DO CIENIOWANIA
Na obszar cieniowania aplikujemy dodatek Standoblue Color Blend lub Standoblue Color Blend Long. Aplikację dodatku
przeprowadzamy również na obszarze
wykraczającym od 10 do 20 cm poza
naprawianą powierzchnię.
CIENIOWANIE
Aby przygotować lakier bazowy Standoblue, mieszamy go w następujących proporcjach: odpowiednia ilość wymieszanego
lakieru Standoblue Alubeam + 50% dodatku Standoblue Adjustment Additive Long.
Aplikujemy pierwszą warstwę do krawędzi
jeszcze mokrego dodatku do cieniowania
Standoblue Color Blend. Warstwa powinna
niemal całkowicie pokryć powierzchnię
poddawaną renowacji (wypełniacz).

ROZCIENIOWANIE
Aplikujemy warstwę lakieru z efektem
specjalnym na jeszcze mokry dodatek do
cieniowania, zachowując przy tym większą odległość od elementu. Dopóki dodatek do cieniowania oraz lakier bazowy
Standoblue są mokre, krok ten można w
razie potrzeby powtórzyć. Przed aplikacją
lakieru bezbarwnego należy odczekać, aż
lakier bazowy całkowicie wyschnie.
APLIKACJA LAKIERU
BEZBARWNEGO
Lakier bezbarwny Standocryl VOC
Xtra Clear K9560 aplikujemy na całą
naprawianą powierzchnię, a następnie
suszymy zgodnie z instrukcją zawartą w
metryczkach technicznych.
Pełny zestaw ilustrowanych wytycznych
dotyczących renowacji lakierów z efektem płynnego metalu można znaleźć w
poradniku Kolory specjalne w bibliotece
Standothek. Dokument można pobrać
na stronie: www.standox.pl/standothek.
Więcej szczegółowych informacji można
znaleźć w naszej nowej Standopedii:
www.standox.pl/standopedia, która zawiera wiele praktycznych i przydatnych informacji na temat lakierowania. Obejmuje
większość kwestii technicznych oraz jest
stale aktualizowana i poszerzana przez
ekspertów marki Standox.
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Szybkie utwardzacze i rozcieńczalniki?
Pomocne czy ryzykowne?
Nieodparta chęć skrócenia czasu procesu lakierniczego zakończona
błędem lakierniczym niejednemu lakiernikowi spędza sen z powiek.
Zaczniemy zatem od pytania bardziej ogólnego: w jaki sposób
skutecznie i bezpiecznie przyspieszyć utwardzanie produktów w
procesie lakierniczym?

B. NAJCZĘSTSZE MECHANIZMY WYSYCHANIA/UTWARDZANIA

Żeby to dobrze wyjaśnić na początek trochę teorii:
A. SKŁAD CHEMICZNY PRODUKTÓW

Rys. 1. Typowe składniki produktów lakierniczych aplikowanych natryskowo

Łatwo zauważyć, że praktycznie niezależnie od mechanizmu proces
rozpoczyna się od odparowania fizycznego rozcieńczalnika. Jest to
o tyle ważne, że dobór rozcieńczalnika o odpowiedniej szybkości
odparowania będzie decydował o końcowej jakości powłoki. Lakiernicy mają zazwyczaj do wyboru 3 lub 4 szybkości rozcieńczalników:
standardowy, szybki, wolny i bardzo wolny. W kolejnym podpunkcie
wyjaśnienie zasad doboru rozcieńczalników.
Jeżeli ma miejsce kolejny etap, czyli reakcja chemiczna to może
on być wywołana np. przez wiązanie tlenu lub wilgoci z powietrza
lub jak to ma miejsce w przypadku produktów 2K z utwardzaczem
(komponentem B).
ZASADY DOBORU ROZCIEŃCZALNIKÓW
Dobór rozcieńczalnika zależy zasadniczo od następujących czynników:
- temperatury (w szerokim ujęciu jako temperatura powietrza,
powierzchni lakierowanej oraz samego produktu),
- wielkości lakierowanej powierzchni.
Ogólne zalecenia odnośnie doboru rozcieńczalnika w zależności
od temperatury i wielkości lakierowanych powierzchni znajdziemy
w tab.1.

Tab. 1. Zasady doboru rozcieńczalnika w zależności od temperatury i wielkości lakierowanej powierzchni

Ważnym czynnikiem wpływającym na dobór szybkości rozcieńczalnika jest również przepływ powietrza w kabinie. Należy
zwrócić uwagę na zdolność produktu do wchłaniania „mgły lakier-

www.sea-line.eu
www.lakiernik.com.pl
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niczej”, który zależy od kondycji kabiny (stopień zanieczyszczenia
filtrów) i dobrać szybkość rozcieńczalnika tak, aby aplikacja była
najłatwiejsza.

kiedy nie ma możliwości przyspieszenia procesu za pomocą temperatury (np. brak komory lub oszczędności na ogrzewaniu) uzyskać
utwardzenie w akceptowalnym czasie.

ZALETY I ZAGROŻENIA UŻYCIA SZYBKIEGO ROZCIEŃCZALNIKA
To co nazywamy potocznie „szybki rozcieńczalnikiem” z punktu widzenia receptury laboratoryjnej jest kompozycją rozcieńczalników
cechujących się stosunkowo szybkim odparowaniem. Z punktu widzenia lakiernika użycie szybkiego rozcieńczalnika oznacza szybsze
uzyskiwanie np. pyłosuchości lub suchości dotykowej, lecz z drugiej
strony utrudnioną aplikację np. w podwyższonej temperaturze.

Szybki utwardzacz stosujemy w sytuacji w której nie mamy
możliwości wygrzewania powłoki. Przy wygrzewaniu zawsze
bezpieczniej jest użyć utwardzacza standardowego.

Tab. 3. Przykładowe zestawienie zalet i zagrożeń wynikających z użycia
szybkiego utwardzacza.

Tab. 2. Przykładowe zestawienie zalet i zagrożeń wynikających z użycia szybkiego rozcieńczalnika.ści lakierowanej powierzchni

ZALETY I ZAGROŻENIA UŻYCIA SZYBKIEGO UTWARDZACZA
Z punktu widzenia chemicznego „szybki utwardzacz” to utwardzacz
w którym dodatkowo znajduje się katalizator, którego zadaniem
jest przyspieszanie przebiegu reakcji chemicznych w stosunku do
utwardzacza standardowego. Najczęściej oprócz dodatku katalizatora w utwardzaczu szybkim stosuje się „szybszą” kompozycję
rozcieńczalników mającą na celu przyspieszenie pierwszego etapu
wysychania fizycznego. Ilość i rodzaj katalizatora jest dobierana w
taki sposób, żeby uzyskać zakładany efekt przyspieszania mając
na uwadze zminimalizowanie niekorzystnych efektów jego użycia.
Szybki utwardzacz został stworzony z myślą o tym, żeby w sytuacji

PODSUMOWANIE
Możliwość skrócenia cyklu naprawy dzięki użyciu szybkiego utwardzacza i rozcieńczalnika jest niewątpliwie kusząca. Stąd też powszechne ich używanie szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
Szybsze układy utwardzacza i rozcieńczalnika są pomocne, niestety
bardziej wrażliwe na ewentualne błędy ze strony lakiernika. W przypadku słabszych warunków stanowią jedyne możliwe rozwiązanie,
aby uzyskać utwardzenie produktu i przeprowadzić naprawę w akceptowalnym czasie. Znajomość zagrożeń (potencjalne wady lakiernicze) wynikających z użycia układów przyspieszających schnięcie i
chemiczne utwardzanie daje lakiernikowi możliwość świadomego
wyboru technologii o najmniejszym poziomie ryzyka.
dr inż. Tomasz TOMCZYK
v-ce Dyrektor / Dział Szkoleń NOVOL

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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Lakierowane elementy nie powinny różnić się od nie naprawianych. Zdarza się, że jednocześnie lakierowane
elementy różnią się odcieniem. Jak unikać tego rodzaju przykrych niespodzianek i pretensji klientów?

Jak unikać pułapek w czasie przygotowania
do lakierownia?

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

Pierwsze pułapki czyhają na lakierników przed rozpoczęciem
lakierowania i są zależne od jakości i sposobu przygotowywania
elementów. Dlatego zawsze przed umieszczeniem przygotowanego do lakierowania elementu, trzeba zweryfikować sposób jego
przygotowania. Jakość tego procesu ma zasadniczy wpływ na ostateczny wygląd naprawionego elementu, jego barwę, efekty odbicia
światła oraz warstwę lakieru bezbarwnego. Sprawdzenie procesu
przygotowania należy przeprowadzić szczególnie wtedy, gdy prace
te wykonywała inna osoba. Jeśli elementy do lakierowania przygotowywała ta sama osoba, która będzie lakierowała to, oczywiście,
sprawdzanie można sobie darować. Chyba że element przeleżał w
magazynie jakiś czas, wtedy warto sobie przypomnieć co i z użyciem jakich preparatów było robione. Bardzo ważne jest, aby kolor
podkładu był odpowiedni do koloru, jaki mamy na niego nakładać.
Ten problem omówimy w artykule dotyczącym doboru kolorów dla
uzyskania zgodności z oryginałem.
WERYFIKACJA JAKOŚCIOWA POWIERZCHNI
Jeśli element jest luzem to mocujemy go na stojaku obrotowym
tak, aby można było nim odpowiednio obracać, jeżeli już jest przykręcony, to sprawdza się poprawność jego zamocowania. Następną
czynnością będzie dokładne sprawdzenie powierzchni do lakierowania: czy jest równomiernie i właściwie przeszlifowana. Nierówności należy wyrównać szlifierką ekscentryczną, przynajmniej P 400.
Kolejnym etapem kontroli jest sprawdzenie, czy na elemencie nie
pojawiły się przetarcia do czystej blachy. Jeżeli są, to należy zabezpieczyć je odpowiednim preparatem – zazwyczaj jest to produkt
izolujący w aerozolu i nakłada się go na miejsce przetarcia.
Staranie trzeba sprawdzić krawędzie elementu: często pozostają
nieusunięte naddatki szpachli. Jeśli spotkamy taką wadę, to musimy
ją przeszlifować i zabezpieczyć odpowiednim preparatem w celu
izolacji podłoża od nakładanej bazy. Jeśli przygotowujemy element
używany, to mogą pojawić się odbicia starego lakieru. Postępowanie jest takie same – szlifowanie i zabezpieczenie preparatem
izolacyjnym.
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Kolejnym etapem jest sprawdzenie dokładności ułożenia mas
uszczelniających (tzw. gumy); na łączeniach, a także ich estetyka,
wygląd i jakość utwardzenia. Jeśli naprawiany element połączony
jest z matą głusząca, to powinna ona być trwale przymocowana
przed lakierowaniem.
Jeśli po wszystkich etapach weryfikacji elementy nie budzą zastrzeżeń, to można rozpocząć proces ostatecznego przygotowania do
lakierowania poprzez oklejanie fragmentów nie przeznaczonych do
lakierowania? Czynności te należy wykonywać poza kabiną, gdyż
ogrzanie i intensywne oświetlenie kabiny generuje spore koszty, a
każde otwarcie drzwi w czasie pracy agregatów te koszty powiększają. Kabina lakiernicza – jak dobrze wskazuje jej nazwa – służy
jedynie do lakierowania! Oklejanie i zabezpieczanie elementów,
których nie należy lakierować odbywa się zatem tuż przed wprowadzeniem samochodu i naprawianych elementów do kabiny.
JAK OKLEJAĆ?
Należy się wyposażyć w dedykowaną folię oraz taśmę odporną na
temperaturę do 80°C w dwóch szerokościach. Węższa, 24 mm
podstawową oraz szersza, 36 mm do doklejania lub łączenia papierów oraz folii osłonowych. Folie muszą mieć własności antystatyczne oraz jedną stronę aktywną. Do tej aktywnej lakier się przyczepia,
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a po wyschnięciu nie odpada. To bardzo ważna właściwość, bowiem
lakierując lakierem bezbarwnym na wcześniej położoną bazę, z niewłaściwej strony foli może oderwać się fragment bazy i przyklejając
się do świeżej powłoki lakierowej niszczy efekty pracy.
Przy lakierowaniu całego elementu nie ma potrzeby oklejania – jeżeli wewnętrzne powierzchnie nie muszą być lakierowane, można
je ewentualnie osłonić. Jeśli lakierujemy elementy na samochodzie,
to ważne jest wykorzystywanie różnego rodzaju taśm samoprzylepnych z gąbki do maskowania szczelin pomiędzy elementami. Po
odtłuszczeniu powierzchni, jeszcze przed lakierowaniem, ale już na
pracującej kabinie, podczas usuwania pyłów ściereczką pyłochłonną
(najlepiej antystatyczną), należy jeszcze raz sprawdzić oklejenie i
ewentualne niedoróbki poprawić doklejając dodatkową taśmę.
ODTŁUSZCZANIE
Na każdym skończonym etapie przygotowań trzeba oczyszczać
powierzchnię z zanieczyszczeń (tłuszcz z rąk, z otoczenia, aerozo-
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le z blacharni lub z myjni itp.) oraz usuwać wszelkie pyły. Do tego
celu służą dwie ścierki – jedna namoczona lub rozprowadzająca
rozpuszczalnik natryśnięty na elementy, a druga sucha, zbierająca
zanieczyszczenia i nadmiar płynu. Ważna uwaga – jeśli lakierowanie
odbywa się bazą wodną, to należy używać zmywacza stworzonego
na nośniku wodnym. Odtłuszczanie jest ostatnią operacją przed
usuwaniem pyłów. Po zakończeniu prac przygotowawczych odpylania i odtłuszczania, przed wejściem do pracującej kabiny należy
kombinezon używany na dotychczasowym etapie prac zmienić na
czysty lub założyć nowy. Oczywiście dotyczy to również rękawiczek, a także kaptura na głowie. Chodzi o to, aby do kabiny, w której
pracuje cały system wentylacji, ogrzewania i oświetlania nie wnosić
na odzieży żadnych zanieczyszczeń, które mogą najlepszą nawet
pracę i na najlepszych materiałach zniweczyć.
Należy też dbać o zdrowie, więc bezwzględnie dla ochrony płuc
stosuje się maskę z czystymi filtrami.
Narzędzia:
szlifierka ekscentryczna, skok 3mm, (podkład,
matowanie)
Materiały okołolakiernicze:
puder kontrolny
gąbki do oklejania,,13 mm
taśmy do oklejania 24 mm, 38 mm
papier i folia do oklejania (rolki): 30 cm, 90 cm,
folia szerokość 4 m
włóknina do szlifowania brązowa i szara
papiery ścierne na szlifierkę P# 320, 400
papier do czyszczenia bezpyłowy, rolka
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Wiedza nie tylko lakiernicza
Ciekawym trendem jest wzrastające zainteresowanie szkoleniami
z zakresu kolorystyki, kolorymetrii, świadomego i skutecznego
lakiernictwa. Szkół zawodowych jest coraz mniej. Wpływa na to
kilka czynników, między innymi niż demograficzny. Zapotrzebowanie na dobrych specjalistów w związku z co raz większą ilością
samochodów na drogach rośnie z każdym rokiem. Każdy dealer

poważnie myślący o swoich klientach, powinien posiadać w swojej
ofercie usługi blacharsko-lakiernicze, jednak nie zawsze idzie to
w parze z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Utarło się pewne przekonanie (głównie spowodowane małymi warsztatami), iż
usługi lakiernicze zwykle są wykonywane na bardzo niskim poziomie. Poprzez Mobilne Szkolenia po całej Polsce chcemy walczyć
z tym przekonaniem, dzięki profesjonalny, szkoleniom, które są
dedykowane dosłownie dla każdego. Szczególnie Mobilne szkolenia wykazują się większym zainteresowaniem. Wiele osób nie ma
czasu, aby wyrwać się z pracy i jechać przez pół Polski, aby dowiedzieć się o nowych trendach w lakierowaniu, impreza w terenie
potrafi zebrać osoby z okolicy, gdzie ludzie znają się i znają rynek
w którym pracują.
Szkolenia odbywają się dla osób będących w branży już wiele lat,
czy też dla hobbistów, którzy w swoich garażach pracują nad
samochodem swojego życia. Zazwyczaj wiedza pochodzi z internetu, gdzie jest wiele niepotwierdzonych często fałszywych informacji. Na naszych szkoleniach każdy na własne oczy jest w stanie
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się dowiedzieć co z czym się je, czego nie można robić, poznać
podstawowe zasady lakierowania i doboru kolorów. Szkolenia Profix cieszą się popularnością wśród mechaników samochodowych.
Są świetnym sposobem na poszerzenie swoich umiejętności, a
być może szansą na przebranżowienie.
Jednym z podstawowych pytań zadawanych w czasie szkoleń jest
dobór koloru samochodu. Pozornie jest to kaszka z mleczkiem.
Wybieramy odpowiedni kolor samochodu z tabliczki znamionowej, który mamy pomalować i po krótkim czasie nasze oko cieszy
świeży lakier, idealnie pasujący do reszty samochodu. Tymczasem
trzeba uwzględnić wiele zmiennych takich jak, zmiana zabarwienia
pod wpływem kilkuletniej ekspozycji na słońce. Przez tego typu
zjawiska rozwój nowych lakierów staje się coraz droższy i wymaga
coraz więcej czasu. Nie każdy kolor lakieru nadaje się bowiem na
pokrycie nim karoserii, gdyż np. odcienie fioletu są szczególnie
wrażliwe na działanie promieni UV i szybciej blakną. Dlatego też
każdy lakier musi przejść tzw. Floryda Test, gdyż na tym wybrzeżu panują ekstremalne warunki pogodowe związane ze słońcem,
słonym powietrzem i dużą ilością opadów. Dopiero gdy danym
lakier przejdzie ten test pomyślnie, czyli przetrwa w tych warunkach dwa lata bez wyblaknięcia, farba może być wprowadzona do
seryjnej produkcji.
Podstawowa trudność polega na tym, iż auta niejednokrotnie
są przemalowane i mają kilka różnych odcieni. Odcienie te są
umiejętnie zamaskowane przez tzw. „cieniowanie”, więc właściwy
dobór koloru do jednej części auta wcale nie gwarantuje dobrego
efektu dla części pozostałych. Kolejnym błędem wpływającym
na niewłaściwą ocenę koloru jest sprawdzanie odcienia w pomieszczeniach zamkniętych (garaż, warsztat). Wówczas sztuczne
oświetlenie zniekształca postrzeganie koloru. Kolor musi być oceniany w świetle dziennym, choć zbyt mocne światło słoneczne
czasami w tym przeszkadza. Alternatywnym rozwiązaniem jest
posiadanie lampy imitującą naturalne oświetlenie. Jeśli stoi obok
żona czy dziewczyna, ona również może pomóc. Dlaczego?
Udowodniono, że kobiety widzą kolory lepiej niż mężczyźni. Fakt
ten wynika z położenia genów odpowiedzialnych za widzenie
barw. Geny determinujące widzenie czerwieni i zieleni są położone
bardzo blisko siebie na chromosomie X. Jak wiadomo u mężczyzn
występuje tylko jeden taki chromosom. Każde uszkodzenie genu
ujawnia się natychmiast brakiem prawidłowego rozpoznawania
barw. Nie ma możliwości skompensowania defektu przez drugi
chromosom X, jak jest to możliwe w przypadku kobiet. Co więcej,
u części kobiet występują mutacje powodujące powstanie czte-

rech zamiast trzech rodzajów światłoczułych białek, co w konsekwencji skutkuje zdolnością do lepszego postrzegania kolorów.
Fakt ten nie jest cechą wyłącznie ludzką. Większość małp płci męskiej widzi dwubarwnie – posiada jeden chromosom X z jednych
rodzajem opsyny. Samice natomiast, posiadając dwa chromosomy
X, mogą w drodze dziedziczenia otrzymać nieco różniące się geny
opsyny, a wynikiem tego jest widzenie trichromatyczne.
Należy przy tym pamiętać, by w miarę precyzyjnie odwzorować
późniejsze warunki malowania samochodu, czyli właściwe ciśnienie powietrza, ilość warstw oraz pistolet lakierniczy. Często w
mieszalni stosuje się minipistolety o mniejszej dyszy, co zmniejsza
wiarygodność natrysku 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 wyniku lakierowania.
Na szkoleniach mobilnych czy stacjonarnych jesteśmy w stanie
rozwiać największe wątpliwości i podpowiedzieć jak przyspieszyć prace, bo w końcu czas to nasze pieniądze. Obecnie widać
tendencje do automatyzacji
metody doboru koloru przez
stosowanie
spektrofotometrów. Niestety ta metoda nie
jest doskonała i ma problemy z
lakierami wielowarstwowymi.

Jakub Tomaszewski
Specjalista ds. receptur
i kolorysta
Multichem Sp. z o.o. producent
lakierów marki Profix

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
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Rozkład strumieni powietrza w przestrzeni
roboczej kabiny lakierniczej
Bardzo częstym problemem, z którym borykają się lakiernicy i
czasem dostawcy kabin jest jednorodność prędkości strumieni
powietrza w horyzontalnym przekroju kabiny. Problem ten dotyczy nie tylko kabin lakierniczych, ale również instalacji wentylacyjnych wszelkiego rodzaju pomieszczeń. W idealnym, oczekiwanym
przypadku kierunek i prędkość powietrza są jednolite w całej
przestrzeni roboczej kabinie. Rzeczywisty rozkład strumieni powietrza jest niestety inny. Monitoring jakości wymiany powietrza
ma na uwadze bezpieczeństwo i jakość procesów lakierniczych a
także komfort pracy lakiernika. Najbardziej niebezpieczne są zjawiska polegające na pojawianiu się strumieni powietrza o kierunku
przeciwnym do oczekiwanego, które mogą powodować unoszenie
mgły lakierniczej zamiast jej usuwania. Zazwyczaj w strefach przyściennych i narożnikach prędkość powietrza jest bliska zero.
JAK OKREŚLIĆ ROZKŁAD PRĘDKOŚCI W KABINIE?
W pomiarach krotności wymian powietrza przyjmuje się wartości
uśrednione z pomiarów termoanemometrem, jednak oczekuje
się niewielkich różnic w poszczególnych strefach kabiny. Pomiar
jednorodności pola prędkości strumieni powietrza w danym
przekroju pomieszczenia kabiny lakierniczej jest dość utrudniony
i czasochłonny. Polega on na punktowych pomiarach, zazwyczaj z
naokoło umieszczonego w środku pojazdu na ustalonej wysokości
około 1 metra. W obecnej chwili najprostszym sposobem wizualizacji rozkładu prędkości powietrza wewnątrz kabiny jest metoda
wykorzystująca wytwornicę dymu. Technika ta nie pozwala na
uzyskanie konkretnych wartości liczbowych, lecz jedynie pokazuje
czy w danym rejonie kabiny odbywa się właściwy sposób wymiany
powietrza oraz usuwanie mgły lakierniczej.

powietrza przepływającego przez filtr w danym miejscu. Obraz
termograficzny filtra doskonale oddaje rozkład prędkości powietrza w różnych strefach filtru.

Rys. 2 Obraz termograficzny filtra sufitowego wewnątrz kabiny
lakierniczej
Kamera termowizyjna pozwala nam na zobrazowanie rozkładu
temperatur na powierzchni ciał stałych. Na podstawie temperatury
poszczególnych elementów można określić natężenie strumienia
powietrza, które wymienia ciepło z ich powierzchnią. Konwekcyjna
wymiana ciepła pomiędzy powietrzem a omywanym przez nie ciałem
stałym jest związana z ciepłem właściwym powietrza i ciała stałego,
ich współczynnikami przejmowania ciepła oraz różnicą temperatur.
Zmiany temperatury ciała stałego oraz omywającego je powietrza
uzależnione są również od prędkości strumienia wymienianego powietrza. W związku z tym temperatura obiektu znajdującego się wewnątrz kabiny lakierniczej związana jest z natężeniem strumienia powietrza omywającego ten element. Rozkład temperatur elementów
konstrukcyjnych komory lakierniczej oraz umieszczonych wewnątrz
niej elementów może być podstawą do wnioskowania intensywności
wymiany powietrza w danych strefach kabiny. Przedstawiony przykładowy obraz w podczerwieni wskazuje różnicę temperatur lakierowanych elementów. Zarówno elementy konstrukcyjne kabiny jak i ustawione po lewej stronie elementy mają wyraźnie wyższą temperaturę
niż znajdujące się z prawej strony. Niejednorodna temperatura jest
wynikiem zróżnicowania natężeń strumieni ciepłego powietrza.

Rys. 1 Badanie opływu powietrza wokół pojazdu umieszczonego
w kabinie lakierniczej
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=xMreqX4I7DE
Istnieją również inne metody wizualizacji rozkładu strumienia
powietrza w przekroju poprzecznym na przykład z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. W kabinach lakierniczych zróżnicowanie prędkości przepływu powietrza jest zauważalne już w
części nawiewnej. Można to wnioskować na podstawie rozkładu
temperatur na filtrze nawiewnym. Lokalna wartość temperatury
filtra nawiewnego jest uzależniona od intensywności strumienia
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Rys. 3 Obraz termograficzny wnętrza kabiny lakierniczej oraz
znajdujących się wewnątrz elementów
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Oprogramowanie narzędziowe kamer termowizyjnych pozwala
na nanoszenie obrazu termowizyjnego na zdjęcie obiektu. Na
kolejnym rysunku przedstawiono zdjęcie dużej kabiny lakierniczej
z naniesionymi barwami reprezentującymi lokalne wartości temperatury. Kabina ta wyposażona jest w trzy zespoły maszynowe
z wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi. Widać wyraźnie
dwie strefy rozjaśnione i strefy dla wentylatorów nawiewnych,
natomiast w końcowej części plenum dla ostatniego wentylatora
temperatury są bardziej uśrednione.
Rys. 4 Obraz termograficzny wewnątrza kabiny
lakierniczej z trzema zespołami nawiewnymi
W kabinach lakierniczych
interesuje nas bardziej rozkład prędkości powietrza
w kierunku pionowym. Pomocna do takich pomiarów
jest idea termowizyjnej
wizualizacji
strumienia
powietrza pochodzącego
z nawiewnika instalacji
wentylacyjnej. Metoda ta polega na umieszczeniu arkusza w przekroju prostopadłym do powierzchni części nawiewnej. Na podstawie
obrazu arkusza z kamery termowizyjnej można wnioskować rozkład
prędkości powietrza pochodzącego z nawiewnika. Jak widać z przedstawionego przykładu wartości te są ze sobą silnie skojarzone.

Rys. 5 Metoda wizualizacji strumienia powietrza z wykorzystaniem kamery termowizyjnej źródło: Visualization of Air Flows
with an Infrared Camera: Presentation of a Simple Technique and
Examples of Data Analysis - FLIR Technical Series
MODELOWANIE NUMERYCZNE
Coraz powszechniej na etapie projektowania wykorzystywane jest
oprogramowanie narzędziowe CFD (Computational Fluid Dynamic)
do numerycznego modelowania i symulacji strumieni powietrza.
Mechanika płynów pozwala na wstępne określenie rozkładu strug
powietrza. Model przepływu powietrza z wykorzystaniem CFD pozwala na weryfikację rozkładu prędkości powietrza w całym obszarze
kabiny lakierniczej. Taka wiedza daje możliwości dalszej optymalizacji
konstrukcji kabiny lakierniczej w
celu zapobiegania nieoczekiwanym zjawiskom występującym w
wymianie powietrza.
Rys. 6 Rozkład strug wewnątrz
kabiny lakierniczej
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Zamodelowany obieg powietrza może być prezentowany na kilka
sposobów: w postaci trójwymiarowego modelu strug powietrza
lub w ujęciu wektorowym w danym przekroju. Kolory strug reprezentują ich prędkość w danym obszarze. Wektorowa prezentacja
wyników obliczeń jest często bardziej czytelna i pozwala na łatwiejszą identyfikację lokalnych, nieoczekiwanych zjawisk. Wektory
przedstawiają kierunek przemieszczania powietrza natomiast kolor
tła związany jest z jego prędkością. Na przykładowych rysunkach
przedstawiono zobrazowanie wymiany powietrza w przekrojach
poprzecznym i wzdłużnym kabiny. Dla zbliżenia zgodności z rzeczywistymi warunkami eksploatacyjnymi wewnątrz kabiny umieszczono przykładową bryłę samochodu.

Rys. 7 Rozkład prędkości powietrza w przekroju poprzecznym
Rys. 8 Rozkład prędkości przepływu powietrza w przekroju
wzdłużnym kabiny
W reprezentacji wektorowej
wyraźnie widać powstające
lokalne wiry powietrza. Analiza
CFS wspomaga badania nad
optymalizacją procesów wentylacji. Stosowana jest jako pierwszy
krok w pracach badawczo-rozwojowych. Na podstawie uzyskanych
wyników symulacyjnych można zbudować prototyp, który następnie zostanie zweryfikowany i poddany dalszym ewentualnym
modyfikacjom. Obniża to koszty pro typowania, jednak model
numeryczny nie zawsze będzie zgodny z obiektem rzeczywistym.
Powodów w rozbieżnościach może być bardzo wiele. Mogą to
być: zanieczyszczenia filtrów, drobne nieszczelności, ciśnienie na
zewnątrz kabiny, konstrukcja i geometria kanałów wentylacyjnych
a szczególnie czerpni i wyrzutni oraz warunki atmosferyczne na
przykład wiatr.
Artykuł ma na celu przestawienie metod pomiarów i wizualizacji
obiegu powietrza w kabinie lakierniczej. Przedstawione wyniki
modeli CFD zostały opracowane wspólnie z Politechniką Koszalińską w trakcie realizacji grantu pod tytułem Rozwój urządzenia do
wymiany powietrza z odzyskiem ciepła w kabinach lakierniczych
realizowanego z na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w
Szczecinie. Projekt finansowany przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, w ramach programu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inkubator Innowacyjności”.
Piotr Nikończuk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
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Kopia lepsza od oryginału
– lakiernictwo renowacyjne
We wszelkiego rodzaju badaniach najpopularniejszych kolorów samochodów wydaje się, że ciągle dominują podstawowe kolory. To
jednak duże uproszczenie. Wyniki takich badan mówią np. o kolorze
„czarnym” często nie uwzględniając subtelnych różnic w wyglądzie
karoserii. Warto wiedzieć, że kolor na samochodzie jednej marki
jest nierówny kolorowi u konkurencji. Mimo, iż na pierwszy rzut oka
mogą wydawać się podobne, niekoniecznie to co jest umieszczone
na Fiacie jest tożsame z produktami do Ferrari. Często różnica w
lakierach sprowadza się do efektów powstałych za pomocą specjalnie dobranych pigmentów. Niektóre farby mogą zmieniać kolor w
zależności od kąta pod jakim są oglądane, inne dają blask i połysk w
promieniach słonecznych, a także są takie które wykazują subtelną
głębie i blask.
Z CZEGO ZBUDOWANY JEST UNIKALNY KOLOR MARKI
Na przestrzeni lat wiele marek samochodów próbowało i próbuje
utrzymać swój unikatowy styl. Z kolorem lakieru jest oczywiście
tak samo. Czy myśląc o samochodach marki Mercedes widzimy
oczyma wyobraźni kolor zielony, czy też czerwony, a może srebrny?
Nie da się ukryć w pewnym stopniu luksusowa marka samochodów
najlepiej czuje się w kolorze srebrnym, szczególnie kod OEM 744
może być wielu osobom znany. Jest to najbardziej popularny kolor
Mercedesa. Gdy widzimy taki samochód niewątpliwie kojarzy nam
się z luksusem i sportowym charakterem.
Wszystko sprowadza się do pigmentu, który został użyty do produkcji danego lakieru. Od dawna prowadzi się badania nad zastosowaniem nowych substancji nieorganicznych oraz syntetycznych.
Pigment jest to rozdrobniona, barwna substancja stała, nierozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Jest syntetyczna lub pochodzenia naturalnego. Do najczęściej stosowanych
w branży lakiernictwa renowacyjnego pigmentów nieorganicznych
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należą pigmenty białe oraz pigmenty czarne – sadze. Zdecydowanie
najważniejszą i najliczniejszą grupę stanowią organiczne pigmenty
syntetyczne, np. nierozpuszczalne barwniki bazowe.
Przez lata, pigmenty metaliczne, różnych typów (zależnych od
wielkości płatków aluminium, z których powstały) gwarantowały
innowacyjny wygląd lakieru. Rozwiązanie to, obecnie nie odpowiada
już na zapotrzebowania rynku.
Xirallic – jednych z najdroższych pigmentów stosowanych do produkcji lakierów efektowych. Tuż po wynalezieniu tego pigmentu,
jego cena była znacznie wyższa od obecnej, ale producenci samochodów dostrzegli możliwości jakie im dawał. Stopniowo upowszechniono stosowanie tego pigmentu, a tym samym jego koszt
nie przyprawia już o zawroty głowy. Xirallic po dodaniu do żywicy
odpowiedzialny jest za unikalny blask oraz intensywność barwy.
Nowością są pigmenty wykazujący inny kolor w zależności od kąta
patrzenia. Zbudowane są one z płatków tlenku krzemu pokrytego
różnymi tlenkami metalów. Firma Multichem wprowadziła na rynek
produkt zawierający takie pigmenty pod nazwą StarDust w różnych wariantach kolorystycznych. Dzięki dodaniu małej ilości tego
produktu otrzymuje się niezwykłe kolory, ciekawsze pod względem
głębi oraz intensywności od powszechnie znanych kameleonów.
Należy też wspomnieć o pigmentach perłowych które dają charakterystyczny efekt połysku. To zjawisko wynika z załamania światła
i wielokrotnych jego odbić w zależności od kąta obserwacji i wielkości cząstek.
JAK ODTWORZYĆ TAK ORYGINALNĄ POWŁOKĘ SAMOCHODU?
Najprostszym sposobem sprawdzenia jakiego koloru potrzebujemy jest odnalezienie tabliczki znamionowej, która znajduje się w
każdym samochodzie. Jej lokalizacja jest zależna głownie od marki
auta. Z tabliczki należy odczytać tzw. kod OEM, który jest kombi-
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nacją liter i cyfr, które odpowiadają jednemu kolorowi. Odnalezienie
kodu koloru to tylko połowa sukcesu. Kolory występujące pod
jednym kodem OEM mogą się różnić odcieniem. Jest to spowodowane produkcją samochodów w różnych fabrykach na przestrzeni
lat. Dla przykładu topowy srebrny kolor Volkswagena, występujący
pod kodem LA7W po raz pierwszy pojawił się w roku 1997 i jest on
używany do dziś. Jest więc wielce prawdopodobne, że lakier produkowany przez 20 lat lub więcej będzie posiadał różne wersje kolorystyczne. Dodatkowo karoseria samochodu narażona na działanie
czynników atmosferycznych ulega stopniowemu odbarwianiu. W
programach recepturowych oprócz koloru podstawowego (tzw.
matki) mamy do wyboru również warianty różniące się nieznacznie kolorem czy wielkością ziarna. Większość firm produkujących
lakiery samochodowe posiada dokumentacje kolorystyczne tzw.
kolorboxy. Na rynku dostępne są dwa rodzaje kolorboxów – posegregowane wg marki samochodu oraz chromatycznie (według
koloru). Każdy wzornik znajdujący się w kolorboxie posiada przypisany kod OEM oraz markę samochodu. W bardzo łatwy sposób
możemy więc sprawdzić czy interesujący nas kolor pasuje do tego
na karoserii. Oczywiście można jeszcze podzielić dokumentację
kolorystyczną wg sposobu produkcji: poligrafia (stara technologia,
słabo odwzorowująca oryginalne lakiery), metoda natryskowa
(najdroższa, ale najwierniej odwzorowująca użyte lakiery i sposób
aplikacji) oraz coating (łączy zalety obu powyższych – relatywnie niski koszt przy zachowaniu oryginalnych lakierów). System wg marki
ma niewątpliwie dużo zalet a największą z nich jest przejrzystość i
łatwość obsługi przez niewprawionego użytkownika. Natomiast dla
bardziej zaawansowanego użytkownika lepszym rozwiązaniem jest
jednak dokumentacja w układzie chromatycznym. System w układzie chromatycznym, przy bliższym poznaniu, okazuje się bardzo
wszechstronnym rozwiązaniem. Układ chromatyczny dokumentacji
kolorystycznej tak naprawdę posiada wszelkie zalety swego konkurenta (wystarczy wpisać numer OEM do programu recepturowego
a otrzymamy konkretny numer fiszki) a dodatkowo pozwala nam
odszukać kolor karoserii bez znajomości numeru producenta samochodu. Układ według kolorów to tak naprawdę rozbudowana
wersja wariantów kolorystycznych w danej marce. Nie jest tajemnicą, że cześć kolorów jest uniwersalna niezależnie od marki pojazdu.
Znając numer fiszki odpowiadający kodowi OEM mamy do dyspozycji kilka wariantów tego koloru w sąsiedztwie – dzięki temu możemy
lepiej dobrać kolor karoserii uwzględniając zmiany barwy ze względu na upływ czasu, wpływ warunków atmosferycznych itd.
Bardzo ważnym aspektem doboru koloru jest jego aplikacja. Sposób
nakładania lakierów, zwłaszcza metalicznych, ma kluczowy wpływ
na końcowy efekt, bowiem decyduje on o ułożeniu cząsteczek metalu w warstwie. Znacznie gorsze efekty uzyskujemy, kiedy pigment
jest zgrupowany lub ułożony nierówno. Pigmenty metaliczne mają
inną strukturę od solidowych ponieważ przypominają w znacznym
powiększeniu strukturę płatków i są znacznie cięższe. Tutaj pojawia
się temat siły krycia lakierów bazowych. Kiedyś nowa powłoka miała
grubość 150 mikronów, dziś mieści się w 100 mikronach. Obecnie
częste stosowanie lakierów z efektami wizualnymi (dodatki w postaci xirallic czy komponenty typu StarDust), które są częściowo
transparentne, znacząco wpływa na siłę krycia. Wtedy dużego
znaczenia nabiera barwa podłoża na jakie aplikujemy kolor. Takie informacje zawarte są w programie recepturowym, ale zdarza się, że
lakiernicy rzadko czerpią z tego wiedzę. Prawidłowo przygotowane
podłoże pod lakier nawierzchniowy może nam ograniczyć zużycie
lakierów bazowych nawet o 50%.
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TRANSFER KOLORU NA KAROSERIĘ
Tutaj możemy dostrzec klasyczny podział na lakiery konwencjonalne
i wodorozcieńczalne. Kluczowym elementem, który rozróżnia te dwa
rodzaje farb jest sposób nanoszenia, w którym cząstki lakieru są przesyłane z pistoletu na podłoże. Tradycyjnie stosowane lakiery rozcieńczalnikowe w czasie natrysku szybko rozpraszają się na powierzchni i
zawarty w nich rozcieńczalnik odparowuje bardzo szybko, natomiast
farby wodne potrzebują więcej czasu na ulotnienie się z nich wody. W
tym przypadku duże znaczenie mają temperatura i wilgotność.
Przed finalnym lakierowaniem koniecznie należy wykonać natrysk
próbny. Należy przy tym pamiętać, by w miarę precyzyjnie odwzorować późniejsze warunki malowania samochodu, czyli właściwe
ciśnienie powietrza, ilość warstw oraz pistolet lakierniczy. Często w
mieszalni stosuje się minipistolety o mniejszej dyszy, co zmniejsza
wiarygodność natrysku próbnego. Przed samym lakierowanie 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
wyniku lakierowania.
Na efekt końcowy lakierowania wpływa także to jak duże jest lakierowany element, czy jest to lakierowanie całościowe czy tylko miejscowe. Podstawowa trudność polega na tym, iż auta niejednokrotnie są
przemalowane i mają kilka różnych odcieni. Odcienie te są umiejętnie
zamaskowane przez tzw. „cieniowanie”, więc właściwy dobór koloru
do jednej części auta wcale nie gwarantuje dobrego efektu dla części
pozostałych. Kolejnym błędem wpływającym na niewłaściwą ocenę
koloru jest sprawdzanie odcienia w pomieszczeniach zamkniętych
(garaż, warsztat, kabina lakiernicza). Wówczas sztuczne oświetlenie
zniekształca postrzeganie koloru.
Aby prawidłowo ocenić dobór koloru trzeba zadbać o odpowiednie
oświetlenie. Najlepszym wyborem jest naturalne światło słoneczne.
Kolory w oświetleniu sztucznym czasem wyglądają inaczej niż w
świetle dziennym. Zjawisko to nosi nazwę metamerii. Jest ono spowodowane tworzeniem podstawowych komponentów wchodzących
w skład lakieru z innych pigmentów. Kolor musi być oceniany w świetle dziennym, choć zbyt mocne światło słoneczne czasami w tym
przeszkadza. Alternatywnym rozwiązaniem jest posiadanie lampy
imitującą naturalne oświetlenie.
Miejsce, w którym dokonujemy porównania musimy oczyścić, możemy to zrobić wykorzystując pasty polerskie – zalecamy rozpocząć
polerowanie od pasty EASY a następnie wypolerować miejsce mleczkiem WAX. W trakcie porównania pamiętamy, aby dokonać porównania pod kilkoma kątami.
Po przebrnięciu przez te wszystkie informacje na temat koloru
dochodzimy do pewnego wniosku, że kolor to nie tylko produkt
w puszce, ale cały układ zależności. Każdy trybik tej machiny jest
niezbędny, aby uzyskać kolor, który będzie idealny z oryginalnym
tym fabrycznym. Musimy pamiętać, że techniki lakierowania mogą
wpłynąć na zmianę postrzegania danego koloru. Nawet dwaj lakiernicy mając ten sam kolor do dyspozycji mogą w procesie lakierowania otrzymać dwie powierzchnie o różnym odcieniu. Wobec takich
sytuacji wielokrotnie lakiernicy przekonali się, że najlepszą metodą
dopasowania koloru jest metoda cieniowania. Większość producentów lakierów renowacyjnych opracowało tę metodę naprawy
i przygotowało odpowiednie materiały pomocnicze. Należy czytać
dokładnie instrukcje i korzystać z porad technicznych.
Jakub Tomaszewski
Specjalista ds. receptur i kolorysta Multichem Sp. z o.o.
producentlakierów marki Profix
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Spies Hecker, dostawca lakierów dla mistrzowskich bolidów Srebrnych Strzał, miał niepowtarzalną okazję poznać od kuchni pracę warsztatu lakierniczego przed ostatnim wyścigiem sezonu 2017.

Dzień z życia warsztatu lakierniczego
Mercedes-AMG Petronas Motorsport
Zespół Mercedes-AMG Petronas Motorsport zapewnił sobie tytuł Mistrza Świata
F1 w klasyfikacji konstruktorów, a jego kierowca – Lewis Hamilton – koronę w klasyfikacji kierowców, już w październiku. Mimo
to, na jeden wyścig przed końcem sezonu
w warsztacie lakierniczym w siedzibie zespołu, angielskim mieście Brackley, praca
wre. Cel jest tylko jeden: polakierować
elementy nadwozia przed nadchodzącym
weekendem.
Na przestrzeni kończącego się sezonu
lakierowanych jest tysiące różnych elementów. Bywały tygodnie, że było ich
nawet 150. Dlatego też zespół postawił na
produkty Spies Hecker, należące do jednej z
trzech globalnych marek lakierniczych Axalta Coating Systems, wiodącego globalnego
dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych.
Lakiery Spies Hecker od ponad czterech lat
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zdobią charakterystyczne bolidy Srebrnych
Strzał. Masa, jakość i trwałość powłoki
lakierniczej odgrywają tutaj szczególnie
ważną rolę ze względu na trudne warunki
panujące na torach podczas wyścigów.

łów publikują co rano, wyszczególniając
jakie części trafią tego dnia do warsztatu oraz co należy przygotować przed
kolejnym wyścigiem” – wyjaśnia Andrew
Moody.

WTORKOWY PORANEK
W każdy wtorek Andrew Moody, Head of
Paint and Graphics at Mercedes-AMG Petronas Motorsport, rozpoczyna dzień o 8:
30 od spotkania ze swoim 16-osobowym
zespołem. Biorą w nim udział wszyscy,
włącznie z lakiernikiem z porannej zmiany,
która zaczyna się o 6:00 rano. Podczas
spotkania omawiany jest harmonogram
działań na kolejne dni.

DO BIEGU, GOTOWI, START!
Po spotkaniu zespół graficzny udaje się do
swojej części, a ośmiu lakierników natychmiast przystępuje do pracy w warsztacie
lakierniczym. Najpierw zajmują się elementami wymagającymi więcej pracy, czyli
zwykle większymi (np. boki bolidu, osłony
silnika, nosy i skrzydła).

„Cotygodniowe spotkanie zespołu pozwala nam omówić zadania na nadchodzący
tydzień. To znakomite uzupełnienie spisu
prac i listy elementów, które liderzy zespo-

Tym razem do lakierowania trafiły dwa
przednie skrzydła. „Pracujemy w sposób bardzo systematyczny. Każdemu
podzespołowi, który trafia do warsztatu
lakierniczego, przypisano specjalny arkusz
z instrukcją. Są tam wszystkie niezbędne
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informacje, od proporcji mieszania i typu
papieru ściernego, którego należy użyć,
aż po czas szlifowania” – wyjaśnia Andrew
Moody.
Na początek oba przednie skrzydła zostają
zważone. Zanim trafiły do lakierników, zostały w innym dziale poddane skanowaniu,
testom i prześwietleniom, aby upewnić się,
że nie są uszkodzone ani zużyte w sposób,
który wpływałby na jazdę bolidu podczas
następnego wyścigu. Nad dwoma przednimi skrzydłami pracuje łącznie trzech
lakierników. Najpierw usuwają stary lakier,
a potem szlifują powierzchnię. W kolejnym
kroku elementy zostają zagruntowane
kwasoutwardzalnym gruntem reagującym
Spies Hecker Priomat® Wash Primer 4075.
Następnie aplikowany jest Permasolid® HS
Vario Primer Surfacer 5340, wypełniacz
gruntujący z dużą zawartością części
stałych lub Permasolid® HS Performance
Surfacer 5320, szybkoschnący dwuskładnikowy wypełniacz do szlifowania.
Później na jedno ze skrzydeł aplikowany
jest lakier bazowy Permahyd® Hi-TEC Base
Coat 480 w niestandardowym kolorze
opracowanym specjalnie dla zespołu - Stirling Silver, nazwanym na cześć Sir Stirlinga
Mossa, kierowcy zespołu Mercedes-Benz
w 1955 r. Podczas gdy pierwsze skrzydło
schnie, drugie zostaje pokryte tym samym
srebrnym kolorem. Tak jak w innych warsztatach, lakiernicy sami mieszają kolory.
Andrew Moody i jego zespół korzystają z
oprogramowania kolorystycznego Phoenix
oraz dwóch inteligentnych wag.
DIABEŁ TKWI W... ELASTYCZNOŚCI
Wszyscy członkowie zespołu są wykwalifikowanymi lakiernikami, którzy przeszli
kompleksowe szkolenia pod kątem swoich
zadań. A ponieważ regularnie muszą wykonywać różne zadania, w zespole opracowano wyraźny podział umiejętności.
„80% zespołu może wykonywać wszystkie
zadania, a 50% może wykonywać prace
specjalne, np. lakierowanie aerografem,
dlatego też kluczem do wydajnej pracy jest
elastyczność zespołu. Podstawą każdego
dnia pracy jest harmonogram działań oraz
lista elementów. Jednak w każdej chwili
plan może ulec zmianie – musimy umieć
się dostosować, cały czas mając na uwadze
osiągnięcie założonych celów” – wyjaśnia
Andrew Moody.
Dwóch lakierników zakończyło swoją pracę
nad przednimi skrzydłami i przeszło do
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kolejnego zadania. Trzeci, specjalizujący się
w pracy z aerografem, zajmuje się przejściami kolorów oraz delikatnymi liniami na
pierwszym skrzydle, podczas gdy drugie
schnie. Na tym etapie do procesu dołącza
zespół graficzny, który dostarcza specjalne
winylowe szablony lakiernicze. Następnie
większość zespołu udaje się na lunch. Zwykle jedzą go razem i choć czasami udaje się
oderwać na godzinę, w okresie najbardziej
wytężonej pracy, jak dziś, mają do dyspozycji jedynie 30 minut.
PO LUNCHU IDZIE JUŻ GŁADKO
Szata graficzna na sezon 2017 uwzględnia
skomplikowane linie, wzory i efekty przecinające różne elementy nadwozia. To oznacza, że lakierowanie każdego z wymiennych
podzespołów musi idealnie pasować do
sąsiadujących paneli pod względem położenia, rozmiaru, kształtu, koloru i odcieni.
Kolejnym utrudnieniem jest fakt, że kształt
bolidu nieustannie się zmienia. „Na niektórych torach potrzebujemy dużej siły dociskającej, a na innych wystarczy średnia lub
niska. Dlatego też musimy potrafić dostosować się do zmieniającej się konfiguracji
bolidu” – wyjaśnia. To prawdziwe wyzwanie.
Przednie skrzydła trafiają do końcowego
suszenia przed aplikacją lakieru bezbarwnego. Gdy element trzeba szybko polakierować i wysuszyć, zespół korzysta z lakieru
bezbarwnego Permasolid® HS Speed Clear
Coat 8800. Kiedy lakiernicy mają nieco więcej czasu, stosują Permasolid® HS Optimum
Plus Clear Coat 8650. Po lakierowaniu i
suszeniu przednie skrzydła są wygładzane
i polerowane trzema różnymi tarczami
ściernymi i polerującymi, aby nadać im

olśniewającego połysku i blasku, do którego
przyzwyczajeni są kibice Srebrnych Strzał.
Na tym etapie zdejmowane jest maskowanie z obu przednich skrzydeł, które następnie są przygotowywane do przekazania
innemu działowi. Jednak zanim jakikolwiek
element opuści warsztat lakierniczy, należy
odnotować jego masę, a Moody lub lider
zespołu musi przeprowadzić inspekcję w
celu zaaprobowania panelu.
„W ciągu 8–9 godzin poszczególne elementy są poddawane 10 różnym procesom lakierniczym. Niezawodność, powtarzalność
uzyskanego efektu i szybkość aplikacji lakierów Spies Hecker są kluczowe. Nie mamy
czasu na poprawki” – wyjaśnia Moody.
CYKL SIĘ ZAMYKA
Przednie skrzydła zostały zatwierdzone i
są gotowe, ale lakiernicy wciąż gruntują,
lakierują lub polerują inne elementy. Lakiernik z wieczornej zmiany, który zjawia się o
14:00, gdy jego kolega ze porannej zmiany
właśnie przygotowuje się do powrotu do
domu, przejmuje część prac, których zespół ze standardowej zmiany nie ukończy
przed końcem dnia, czyli godziną 15:30.
Lakiernik z wieczornej zmiany pracuje do
22:30, zostawiając stanowisko gotowe
do dalszej pracy dla lakiernika z porannej
zmiany, który rozpocznie o 6:00 następnego ranka. Cykl się zamyka.
Gdy Andrew Moody patrzy na pracę swojego zespołu, nie ma wątpliwości, że: „Formuła 1 to sport zespołowy, a Spies Hecker
jest jednym z czynników decydujących o
sukcesie stajni Mercedes-AMG Petronas
Motorsport”.
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Seria krótkich artykułów pod zbiorczym tytułem „Wady lakiernicze – AKADEMIA SPECTRAL” opisuje
poszczególne etapy procesu lakierowania i potencjalne błędy jakie mogą wystąpić w trakcie ich realizacji.
Podstawą rozważań jest informacja o chemicznej budowie produktów, zaś celem pokazanie technologii użycia
i wskazanie momentów krytycznych, które mogą skutkować pojawieniem się wady lakierniczej.

Wady lakiernicze – AKADEMIA SPECTRAL
Część I
MYCIE I ODTŁUSZCZANIE POWIERZCHNI
Naszym sloganem przewodnim będzie „dobre przygotowanie
powierzchni warunkiem koniecznym do uzyskania wysokiej jakości
końcowej”.
W tym artykule zajmujemy się myciem i odtłuszczaniem powierzchni.
Przed przystąpieniem do zmywania i odtłuszczania, należy określić
jaki charakter mają zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni. Najłatwiej dokonać tego posługując się poniższym podziałem
zanieczyszczeń.
Rodzaje zanieczyszczeń:
rozpuszczalne przez wodę (kurz, brud, ptasie odchody, soki
roślinne, zanieczyszczenia kwasowe i alkaliczne),
rozpuszczalne przez rozpuszczalniki (silikony, woski, tłuszcze,
oleje, pasty polerskie, smoły, asfalty).
Z podziału zanieczyszczeń wynika jednoznacznie, że aby usunąć
wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni przed pracami przygotowawczymi należy wykonać dwie operacje:
1. mycie wodą z detergentem,
2. odtłuszczanie zmywaczem antysilikonowym.
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OPERACJA MYCIA
Niestety wiele warsztatów lakierniczych pomija operację mycia
wstępnego pojazdu lub ewentualnie myje tylko okolice naprawy
tłumacząc to brakiem czasu. Brud wwożony z samochodem to
potencjalne źródło zanieczyszczeń i problemów podczas prac
przygotowawczych i samego lakierowania. Kolejną ważną rzeczą
jest fakt, że brudne auto utrudnia właściwą ocenę szkody i często
konieczna jest kolejna wizyta ubezpieczyciela. Narażamy się także
np. na spór z klientem twierdzącym, że to zarysowanie pojawiło
się w trakcie naprawy.
Zalecenia odnośnie mycia wstępnego i procesów towarzyszących:
najefektywniejsze jest zmywanie ciepłą wodą (± 40°C) z użyciem detergentu,
jeżeli jest to możliwe umyj element z dwóch stron,
po umyciu powierzchnię dokładnie opłucz (szczególnie szczeliny pomiędzy elementami – pokrywy silnika i błotników, drzwi,
itd.),
wysusz bardzo dokładnie umyte miejsca i szczeliny,
odmuchaj sprężonym powietrzem w szczególności szczeliny,
nadkola, spawy, aby usunąć luźne cząsteczki pyłów, które
mogą stać się wtrąceniami podczas lakierowania.
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Rys. 1. Mycie elementu wodą z użyciem detergentu
OPERACJA ODTŁUSZCZANIA
Mamy już za sobą mycie pojazdu, które usunęło zanieczyszczenia
możliwe do usunięcia przez wodę z detergentem. Pozostaje nam
usunięcie zanieczyszczeń, które ustąpią pod rozpuszczalnikami,
czyli silikonów, tłuszczy, wosków, past polerskich, itd. Używamy
do tego celu środków znanych pod nazwą „zmywacz do usuwania
silikonu”.
Rodzaje zmywaczy do usuwania silikonów:
zmywacze wstępne,
zmywacze międzyoperacyjne (rozpuszczalnikowe i wodne),
zmywacze na tworzywa sztuczne.
Co kryje się w składzie chemicznym zmywaczy?
W uproszczeniu mówiąc najczęściej tradycyjne zmywacze to mieszaniny rozpuszczalników organicznych, które cechują się różną
skutecznością usuwania zanieczyszczeń z powierzchni i różnym
czasem odparowania. Dodatkowo w recepturach np. zmywaczy
wodnych SPECTRAL EXTRA W785 znajdziemy środki powierzchniowo-czynne, czyli surfaktanty (ang. Surface Active Agent),
odpowiedzialne za zmniejszenie napięcia powierzchniowego i
zwiększające zwilżalność powierzchni. W recepturze zmywacza
antystatycznego SPECTRAL PLAST 815 dodatkowo znajdziemy
środek niwelujący ładunki elektrostatyczne gromadzące się na
powierzchni, co jest szczególnie ważne dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych ze względu na bezpieczeństwo pracy
(zminimalizowanie ryzyka zapłonu) i mniejszą ilość zanieczyszczeń
w czasie lakierowania.
Co jest ważne z punktu widzenia lakiernika?
Decydujące są dwa parametry: bezdyskusyjnie skuteczność
usuwania zanieczyszczeń i możliwie mała szybkość odparowania
zmywacza z powierzchni.
Zmywacze wstępne oparte są na agresywniejszych rozpuszczalnikach, ponieważ w pierwszej fazie mają efektywnie zmyć trudniejsze zanieczyszczenia, szybkość parowania jest w tym momencie
drugorzędna.
Od zmywaczy międzyoperacyjnych np. SPECTRAL EXTRA 785 wymagamy również wysokiej skuteczności, lecz jednocześnie dzięki
obecności w recepturze wolniejszych rozpuszczalników zapewniamy możliwe małą szybkość odparowania z powierzchni, co ma
szczególne znaczenie przy odtłuszczaniu większych powierzchni
i przy wyższych temperaturach otoczenia, zapewniając wysoki
komfort pracy.
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Rys. 2. Przykładowe wykresy czasów odparowania czystych frakcji rozpuszczalników w porównaniu ze zmywaczem wstępnym i
międzyoperacyjnym.
Jak prawidłowo przeprowadzić proces odtłuszczania ?
1. Odmuchaj starannie powierzchnię przed odtłuszczaniem
(zmywacz zwilża pył szlifierski, co po czasie skutkuje siadaniem
kolejnej warstwy w pozostawionych rysach).
2. Używaj zbiornika ciśnieniowego do naniesienia zmywacza.
kontrolowane i zmniejszone zużycie zmywacza do odtłuszczania,
nalewanie zmywacza na brudną szmatkę może spowodować
dostanie się zanieczyszczeń ze szmatki do środka puszki.

Rys. 3. Nakładanie zmywacza do usuwania silikonu za pomocą
zbiornika ciśnieniowego
3. Odczekaj 15-20 sekund po aplikacji zmywacza do usuwania
silikonu (rozpuszczalniki ze zmywacza potrzebują czasu żeby
rozpuścić zanieczyszczenia na powierzchni).
4. Pracuj dwiema ściereczkami zmieniając ich ułożenie, tak aby
pracować czystą ich częścią (jedna ściereczka jest wilgotna,
dzięki czemu zanieczyszczenia unoszą się na powierzchni, druga wysusza panel i usuwa zanieczyszczenia).
5. Zanieczyszczenia muszą być usunięte zanim zmywacz odparuje z powierzchni (jeżeli tak się stanie pozostaną widoczne
ślady, wówczas lepiej podzielić powierzchnię odtłuszczaną na
mniejsze obszary).
Nieprawidłowe odtłuszczenie powierzchni, może być przyczyną
wielu defektów lakierniczych, takich jak: kratery, pęcherze, słaba
trwałość powłoki oraz problemy z przyleganiem do podłoża. Zabrudzona powierzchnia to również większe zużycie papieru ściernego i dłuższy czas operacji przygotowawczych.
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W przypadku odtłuszczania nowych tworzyw sztucznych kluczowe jest usunięcie warstwy separatorów, czyli środków antyadhezyjnych, którymi pokrywane są wnętrza form wtryskowych. Środki
antyadhezyjne ułatwiają wyjęcie np. zderzaka z formy, natomiast
równie skutecznie utrudniają przywieranie powłoki lakierniczej.
Stąd w przypadku zmywacza antystatycznego do tworzyw
sztucznych SPECTRAL PLAST 815 kluczowy jest dobór odpowiednich rozpuszczalników uwzględniających specyfikę odtłuszczanej
powierzchni.

Rys. 6. Utrata przyczepności spowodowana
niedostatecznym odtłuszczeniem powierzchni.

Rys. 4. Pęcherze na powierzchni mogą być wynikiem
nieprawidłowego odtłuszczenia powierzchni

Często zdarza się, że lakiernicy lekceważą proces odtłuszczania.
Prowadzą go np. z użyciem benzyny ekstrakcyjnej, która pozostawia tłuste plamy lub acetonu, który błyskawicznie paruje z
powierzchni nie dając czasu na poprawne odtłuszczenie. Błąd
lakierniczy jest zazwyczaj składową kilku mniejszych błędów, a
zważywszy na złożoność procesu lakierniczego unikajmy tych
najprostszych.
Tomasz TOMCZYK
v-ce Dyrektor / Dział Szkoleń NOVOL

Superior fibre i Ultralight carbon

Ultralekkie

i konstrukcyjne
Rys. 5. Nieprawidłowe odtłuszczanie jako jedna z przyczyn
powstawania kraterów silikonowych.

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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Do niedawna w szwajcarskim warsztacie lakierniczym René Sahli można było zobaczyć jasnopomarańczowe
Porsche Targa z 1969 r. Klasyk zjawił się na naprawę niewielkiej plamy z rdzy, ale okazało się, że wymagał kompleksowej renowacji. Gdy nadszedł czas na nowy lakier, właściciel warsztatu zaufał doświadczeniu i produktom
niemieckiej marki Standox.

Pomarańczowy majstersztyk
- renowacja klasycznego samochodu
René Sahli, właściciel warsztatu, lakiernictwo ma we krwi. „Klasyczne samochody kocham od zawsze” – wspomina. „Mój ojciec
odrestaurował wiele klasycznych samochodów i nauczył mnie, jak
to robić”. Od siedmiu lat René Sahli prowadzi warsztat, który jego
ojciec założył w 1976 r. w szwajcarskim mieście Aesch. Zatrudniająca cztery osoby firma ma znakomitą reputację wśród lokalnych
właścicieli klasycznych samochodów. Wystarczy spojrzeć na stronę
www.autolackprofis.ch, żeby dostrzec doświadczenie i wiedzę w
zakresie renowacji. Galeria zdjęć jest pełna rzadkich i pięknych
klasyków, którym przywrócono dawny blask. Wiele z nich to samochody marki Porsche.
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TARGA WYMAGAŁA KOMPLEKSOWEJ RENOWACJI
Porsche 911E Targa z 1969 r. trafiło do warsztatu z polecenia.
„Właściciel zauważył na nadwoziu plamę z rdzy. Chciał, żebyśmy ją
naprawili” – wspomina René Sahli. Na tak starych pojazdach rdza
to nic nadzwyczajnego. Uszczelnianie i cynkowanie otworów było
wtedy nieznane. Kiedy Sahli bliżej przyjrzał się klasykowi, szybko
odkrył dodatkowe powody do obaw. „W najgorszym stanie były
progi. Naprawa punktowa sportowego kabrioletu sprzed prawie
pół wieku nie wchodziła w grę” – powiedział. Targa wymagała
kompleksowej restauracji oraz całkowicie nowego lakieru. Było to
idealne zadanie dla ekspertów z warsztatu René Sahli.
Ze względu na ilość rdzy René Sahli zdecydował się na radykalny
krok zdjęcia oryginalnej powłoki lakieru. Na potrzeby prac zdemontował zderzaki, błotniki oraz maskę i tylną klapę. Następnie
wysłał je do specjalistycznej firmy w Stuttgarcie, gdzie chemicznie
usunięto z nich lakier, a rdzy pozbyto się przez kąpiel w kwasie.
Następnie elementy nadwozia poddano procesowi katodowemu.
„To jedyny sposób, żeby dotrzeć do każdego otworu i każdej powierzchni tych elementów” – wyjaśnia René Sahli. „Nie da się tego
osiągnąć tradycyjnymi metodami usuwania lakieru i gruntowania
natryskowego. Ta skomplikowana procedura ujawniła, że niektórych elementów, w tym maski, nie dało się uratować. Trzeba było
wymienić je na oryginalne części Porsche”.
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nie. Dlatego skorzystaliśmy z nowoczesnego spektrofotometru,
który w połączeniu z oprogramowaniem Standowin iQ oraz bogatą
bazą kolorów pozwolił uzyskać najlepszy efekt”.

ORYGINALNY JASNOPOMARAŃCZOWY
Pierwotnie samochód miał nadwozie w kolorze Signal Orange.
Ciepła i żywa barwa doskonale prezentowała się na kabriolecie
w pełnym słońcu. Od późnych lat 60tych Porsche oferowało ten
lakier na swoich modelach 911, a potem także 914, tak zwanym
„Porsche dla ludu”.
René Sahli miał dostęp do oryginalnych próbek kolorów Porsche
z tego okresu, co bardzo przydało się podczas pracy. Lakiernik
wspomagał się także spektrofotometrem Genius od marki Standox. „Fabryczne lakiery nie zawsze były identyczne. Często różnice
są widoczne, nawet jeśli kolor nazywa się tak samo. Co więcej, niektóre kolory zmieniały się w toku produkcji” – wyjaśnia.
Sahli wyjaśnia także kolejną istotną kwestię, którą trzeba było
uwzględnić. „Kiedyś lakiery samochodowe zawierały pigmenty z
dodatkiem ołowiu. Zapewniało to lepsze krycie, ale oznaczało więcej wariacji w kolorach niż w przypadku współczesnych lakierów.
Pigmentacja ma również wpływ na zjawisko metamerii. W różnych
warunkach oświetleniowych kolor może wyglądać inaczej. Musieliśmy zadbać o to, aby nowy i oryginalny kolor wyglądały identycz-
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PORSCHE W BLASKU CHWAŁY
René Sahli przeprowadził pomiary oryginalnego koloru spektrofotometrem Genius iQ, wykorzystując jednocześnie jego nowoczesne
funkcje, jak łączność Wi-Fi. Aby stworzyć właściwy kolor, poprosił
o pomoc techników z firmy André Koch AG, dystrybutora marki
Standox w Szwajcarii. Nawet w obliczu tak nietypowych wyzwań
firma Standox jest w stanie pomóc, co wynika z rozległej wiedzy
na temat kolorów zgromadzonej podczas wieloletniej współpracy
z producentami samochodów.
Aby uzyskać kolor Signal Orange Sahli wymieszał dwuskładnikowe
lakiery Standox i polakierował wszystkie elementy nadwozia. Po
zakończeniu prac Porsche odzyskało dawny blask i przepiękny
kolor. René Sahli oraz jego zespół podjęli się także czasochłonnego
montażu samochodu.
„Gdy chodzi o jakość pracy, mam bardzo wysokie wymagania,
dlatego też staramy się jak najwięcej robić sami” – wyjaśnia. „Tego
typu projekty sprawiają nam również mnóstwo frajdy. Samochody
klasyczne różnią się od współczesnych tym, że ich rozwiązania
techniczne są niezwykle proste”.
Po montażu i końcowych poprawkach nadwozie zostało poddane
woskowaniu. Cala renowacja trwała prawie rok. „Klient był bardzo
zadowolony z efektu. „Musieliśmy się jednak spieszyć, żeby mógł
wypróbować swoje Porshe już w lecie” – mówi. Pełną galerię zdjęć
z renowacji można zobaczyć na stronie: www.standox.pl/sahli
Marka Standox ma bogate doświadczenie w renowacjach samochodów klasycznych. Niemiecka marka premium omawia
temat klasyków w biuletynie Prestige and Classic Cars (samochody prestiżowe i klasyczne) dostępnym do pobrania ze strony:
www.standox.pl/standothek.
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W działalności gospodarczej nie warto opierać się na stereotypach, które najczęściej nie poparte są racjonalnymi argumentami lub są już po prostu nieaktualne. Jest to konieczne lecz nie jest łatwe. Trudne jest także
pokonanie lęków i mitów niepodpartych żadnymi faktami, a bazujących głównie na powtarzanych półprawdach
lub kłamstwach. Ten zdecydowany i stosunkowo ostry ton wstępu do rozważań na temat sytuacji na rynku
napraw powypadkowych podyktowany jest koniecznością radykalnej zmiany myślenia. Konieczność wynika z
zachodzących zmian w Polsce, które będą skutkowały tym, że część uczestników rynku może nie znaleźć już
na nim miejsca.

Likwidacja szkód, a technologia napraw
Wydawałoby się, że większość uczestników
rynku likwidacji szkód komunikacyjnych
powinna w lot pojmować sytuację, przepisy a nawet przewidywać dalszy rozwój
wypadków. Przez wiele lat przemian gospodarczych w Polsce dokonujących się
począwszy od roku 1989, sytuacja na rynku
napraw powypadkowych, a w szczególności
tych związanych bezpośrednio z wypłatą
odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe
cały czas ulega ewolucji. Przewidywanie jest
istotne z punktu widzenia każdego przedsięwzięcia, a w szczególności gospodarczego. Niestety... wcale nie jest tak dobrze.
Prowadząc rozmowy z właścicielami lub
kierownikami warsztatów samochodowych
często można odnieść wrażenie, że albo nie
mówią do końca prawdy albo zatrzymali się
w poprzedniej epoce. Nie od dzisiaj wiadomo, że serwisy blacharsko-lakienicze stanowią istotną część powiększającą dochody
Autoryzowanych Stacji Obsługi. Minęły już
czasy kiedy inwestycje w tę część serwisu
właściciele ASO traktowali jako zło konieczne, a wszelkie działania w tym kierunku
czynili pod naciskiem lub pozbywali się
problemu korzystając z podwykonawców.
Sytuacja się zmienia, bo powstające dzisiaj
zakłady to najczęściej świetnie wyposażone działy ASO. Inwestowanie i jego opłacalność nie dotyczy oczywiście wyłącznie
ASO. To samo można zaobserwować na
całym rynku napraw. Znaczną rolę odegrał
szeroki dostęp do różnego rodzaju dotacji
z Unii Europejskiej, Urzędów Pracy czy też
ARiMR.
LAKIERY WODNE
Dla niektórych warsztatów blacharskolakierniczych wprowadzenie konieczności
przejścia na stosowanie nowoczesnych
technologii lakierów na bazie wody to była
prawdziwa rewolucja techniczna i organizacyjna. Wodne systemy bazowe stworzone
zostały jako alternatywa dla baz rozpuszczalnikowych.
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Fot. Zestaw dysz do suszenia lakierów wodnych (Fot. BR).
Zgodne z Dyrektywą UE dotycząca ograniczenia zawartości organicznych związków
lotnych w materiałach przeznaczonych dla
samochodowego lakiernictwa renowacyjnego (LZO) coraz szerzej są stosowane lakiery
produkowane na bazie wody. Problemy
wynikały z konieczności zmiany narzędzi,
systemów lakierów, szkolenia pracowników
oraz strony mentalnej wszystkich pracowników lakierni. Dodatkowo wprowadzono
do stosowania nowoczesne kolory i lakiery
o złożonej strukturze wymagające doszkalania się załogi oraz ciągłego rozwoju. Niebagatelny problem stanowi proces suszenia
lakierów wodnych. Nie tylko tempartura
lecz bardzo intesywny przepływ powietrza
to niezbędne warunki właściwego procesu
suszenia wodnych powłok lakierowych.
NOWOCZESNE KAROSERIE
Od pewnego czasu następują systematyczne zmiany technologii budowy współczesnego
nadwozia
samochodowego.
Ogromny postęp w konstrukcji nadwozi
nowoczesnych samochodów spowodowany
jest głównie poprzez walkę konkurencyjną,
w której bronią jest bezpieczeństwo użytkowników oraz coraz bogatsze wyposażenie pojazdów. Wymagania rozwijającego
się rynku samochodowego spowodowały,
że na przestrzeni ostatnich lat producenci samochodów dążąc do zmniejszenia
masy karoserii i wzrostu bezpieczeństwa
biernego wprowadzili nowoczesne roz-

wiązania konstrukcyjne. Jedną z głównych
zmian jakie dokonały się w tym okresie jest
wprowadzenie różnorodnych materiałów
konstrukcyjnych czego wynikiem jest powstanie nadwozia hybrydowego. Niczym
zaskakującym jest zastosowanie we współczesnej karoserii tradycyjnych elementów
stalowych, aluminiowych oraz stopów
stalowych z uszlachetniającymi domieszkami (np. magnez, bor). Głównym powodem
zmiany podejścia do konstrukcji nadwozia
jest konieczność znacznego zmniejszenia
jej masy. Wynika to z tego iż współcześnie
w samochodach montuje się coraz więcej
urządzeń dodatkowych typu: ABS, EBD,
ESP, ASR, układ wspomagające utrzymanie
trakcji i toru jazdy elektryczne szyby, elektryczne zamki, wzmocnienia drzwiowe oraz
wiele innych.

Fot. Połączenia lutospawane. Wymóg dzisiejszych czasów.
Aby masa pojazdów nie wzrosła nadmiernie
pozostaje szukać oszczędności w konstrukcji nadwozia. Zmniejszenie masy to głównie
mniej materiału konstrukcyjnego. Problem
polega na tym, aby zmniejszając ilość materiału (zwykle poprzez zmniejszanie grubości
blach) nie wpływać negatywnie na własności
mechaniczne całej konstrukcji. Producenci
oraz konstruktorzy samochodów postawili
sobie jeszcze bardziej ambitne zadanie… nie
tyle nie obniżać bezpieczeństwa, a wręcz je
podnieść. Ewolucja oferowanych blach przeznaczonych do produkcji nowoczesnych
nadwozi spowodowała niespotykany dotąd
postęp technologiczny. Przy jednoczesnym
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zmniejszeniu grubości stosowanych blach
stalowych zwiększono ich sprężystość oraz
inne własności mechaniczne. Konkretnym i
bardzo znaczącym przykładem zastosowania nowoczesnych blach do budowy nadwozi samochodowych jest zamiana dotychczas
stosowanych gatunków stali St10 - 14 i
St52 blachą wykonaną ze stali IF. Wszystkie
te zmiany wymagają zastosowania nowoczesnych technologii:
lutospawarek niskotemperaturowych
pozwalających na łącznie blach stalowych w temperaturze poniżej 1000
stopni Celsjusza,
zgrzewarek inwerterowych umożliwiających zgrzewanie przy prądach rzędu
kilkunastu tysięcy Amperów,
systemów naprawy panelowej wraz ze
spoterem oraz urządzeń do napraw
elementów aluminiowych.
nowoczesnych urządzeń do napraw elementów z tworzyw sztucznych.
Technologie opisywano wielokrotnie w różnych pismach i warto wrócić do źródeł aby
sprawdzić czy serwis pracuje stosując aktualnie wymagane metody naprawy.
TRZEBA ZWIĘKSZAĆ PRZERÓB
Nieaktualna jest zasada, że warsztat nieraz
zarabia więcej na częściach do naprawianego samochodu niż na samej naprawie. Poza
wyjątkami oczywiście. Dotyczy to zasady.
Obecnie tylko zwiększając przerób zyskuje
się dodatkowy zarobek. Powiedzmy, że firma
ubezpieczeniowa przeznanczyła na naprawę
danego elementu 5 godzin. To przy przykładowej stawce 100 zł/roboczogodzinę firma
zainkasuje 500 zł. Co zaledwie wystarczy na
pokrycie kosztów z ewentualnym małym zyskiem. A co w przypadku jak czas naprawy z
niezależnych lub nawet zależnych przyczyn
wydłuży się? To strata gwarantowana...

A co będzie jeżeli po zastosowaniu technologii skracających czas naprawy uda się wykonać ją w 3 godziny? Pewne 200 zł. Zysku!
Nie ma lepszego sposobu na zwiększanie
dochodów warsztatu jak skracanie czasu
naprawy co może umożliwić stosowanie
nowoczesnych technologii przy jednoczesnym odpowiednim poziomie umiejętności
i wiedzy załogi.
WIEDZA TO POSTAWA
Z warsztatami blacharsko-lakierniczymi
jest jak z dentystą. Gdzie tu analogia? Gdy
klient powierza swoje uzębienie w ręce
stomatologa, to chce mieć pewność, że korzysta on z wysokiej jakości nowoczesnych
urządzeń. Nie bez znaczenia dla pacjenta
pozostaje również fakt czy dentysta jest
w swojej dziedzinie specjalistą. W związku
z tym dobrze działają na niego wiszące w
gabinecie dyplomy i certyfikaty poświadczające ukończenie szkoleń. Podobnie jest
w przypadku wspomnianych warsztatów
blacharsko-lakierniczych, od których klienci
oczekują nie tylko najnowszych czy też
najmniej inwazyjnych metod naprawy, ale
też wiedzy na temat aktualnych rozwiązań
konstrukcyjnych wprowadzanych przez
producentów samochodów.

Fot. Szkolenia dla blacharzy choć zyskują
na popularności to jeszcze w Polsce nadal
nie jest codzienność (fot. HERKULES-CSH).
Fot. Szkolenie lakiernicze i blacharskie dla
rzeczoznawców PZU (CSV, HERKULES, Fot.
REM-OCAR)

Fot. Szkolenie blacharskie II Stopnia z
napraw panelowych karoserii w Centrum
Szkoleniowym HERKULES (HERKULES)
Taką wiedzę można nabywać przy pomocy fachowej literatury, pism branżowych
bądź Internetu. Wymienione rozwiązania
choć skuteczne, to wymagają samodzielności, determinacji oraz wytrwałości w
selekcjonowaniu informacji. Zatem w jaki
sposób najkorzystniej podnosić swoje
kwalifikacje? Bez wątpienia najlepszym
rozwiązaniem są szkolenia. Ta popularna
w ostatnim czasie metoda propagowania
wiedzy na temat najnowszych rozwiązań
technologicznych zyskała już uznanie
wielu właścicieli warsztatów blacharsko-lakierniczych, którzy nie tylko kierują na nie
swoich pracowników, ale również niejednokrotnie sami w nich uczestniczą.
Wszystkie serwisy, które wykonały niezbędne zmiany w wyposażeniu oraz podniosły poziom wyszkolenia pracowników
zapewne doskonale obecnie prosperują.
Ilość uszkodzonych pojazów każdego roku
zwieksza się. Maleje ilość napraw głównych
ponieważ coraz częściej są one nieopłacalne lecz w to miejsce lawinowo przybywa
tzw. Napraw panelowych, a w tym PDR
(Pentless Dent Repair-pol. naprawy bez
lakierowania).
Bogusław Raatz
www.raatz.pl

Fot. Nowoczesny system napraw powypadkowych zintegrowany z podnośnikiem
nożycowym. Szybki montaż i demontaż
pojazdu. Gwarancja szybkiej naprawy i
krótkiego czasu potrzebnego na przygotowanie pojazdu.
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Naprawy panelowe - rozwój
Większość wykonywanych obecnie napraw blacharsko-lakierniczych stanowią naprawy drobne lub o średnim zakresie. Coraz
częściej ograniczają się one do naprawy poszycia karoserii bez
ingerencji w konstrukcję nośną pojazdu. Naprawy panelowe wykonywane przy pomocy spoterów oraz zestawów narzędzi specjalnych to obecnie standard w większości serwisów blacharstwa
pojazdowego. Rozwój technologiczny urządzeń oraz ich wyposażenia dodatkowego pozwala na coraz częstsze ich zastosowanie
zamiast tradycyjnych metod inwazyjnych. Główną zaletą napraw
panelowych jest to, że naprawa wykonana zostaje na najwyższej
jakości elementach fabrycznych zamontowanych podczas produkcji pojazdu z zachowaniem ich właściwości wpływających na
bezpieczeństwo użytkowników oraz oryginalnych zabezpieczeń
antykorozyjnych. Naprawy tego typu są też często dużo tańszą
alternatywą od pracochłonnych i materiałochłonnych napraw
konwencjonalnych. Przykładem może być zaprezentowana naprawa blacharska tylnego błotnika najnowszego modelu Opla Corsy
D (fot.1). Uszkodzenie zostało naprawione za pomocą serii bitów
przygrzanych do karoserii z wykorzystaniem najnowoczesniejszego spotera SpoLiner (fot. 2). Stosując młotek bezwładnościowy
oraz multihaki, blacharz usunął wgniecenie od zewnątrz bez
ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci kłopotliwej i drogiej
wymiany elementu (tylnego błotnika), drutu oraz gazu spawalniczego, mas szpachlowych, mas uszczelniających i natryskowych.
Największą jednak zaletą zastosowania takiej techniki jest czas jaki
zaoszczędził podczas pracy. Czas pracy, ściślej jego oszczędność
to czysty zarobek dla warsztatu. W przedstawionym procesie naprawy blacharskiej okres zakończenia likwidacji szkody skrócił się
o czas spędzony na demontażu starego błotnika, poszukiwanie
i oczekiwanie na nową część, spawanie, obróbkę spawów, szpachlowanie, odtworzenie uszczelniających mas antykorozyjnych.
Na przedstawionych zdjęciach widać również, że większa ilość
punktów, za które wyciągamy wgniecenie to również możliwość
użycia większej siły i co za tym idzie możliwość użycia spotera w
poważniejszych naprawach powypadkowych.
1

4

Urządzenie jest bardzo mobilne i łatwe w montażu dzięki kołom
oraz specjalnym systemom blokowania o podłużnice oraz progi.
Wysokość oraz kierunek ciągnięcia jest w pełni regulowany co pozwala na stosowanie dozera w różnych konfiguracjach. W wyniku
zastosowaniu siłownika hydraulicznego, EZpoweR może wyciągać
wgniecenia z dużo większą siłą, niż którakolwiek wyciągarka ręczna. Wprawdzie urządzenie nie zastąpi typowej ramy naprawczej,
ale jest dobrą alternatywą podczas usuwania małych i średnich
uszkodzeń (fot. 5).
5

2

3
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Bardzo przydatnym przyrządem podczas napraw blacharskich z
wykorzystaniem bitów jest RingMatic francuskiej firmy GYS (fot.
3), który pozwala na bardzo szybkie ich przygrzewanie w dużej
liczbie do elementu. Warty jest zastosowania w przypadku napraw
rozległych stref uszkodzonego elementu. Jeżeli wyciągane jest
wgniecenie wewnątrz załamania można użyć bitów skręconych,
dzięki którym nadal można wyciągać krawędź liniowo. Nowością
na rynku jest mini dozer blacharski EzpoweR (Herkules), który
pozwala na naprawę panelową tak newralgicznych miejsc jak progi
czy słupki z zachowaniem ich struktury i szczelności (fot. 4).

Kontroli kształtu naprawianego elementu możemy dokonać za pomocą wzornika konturu (fot. 6). Narzędzie poza funkcją sprawdzania profilu pozwala również na przeniesienie kształtu i odwzorowanie go na naprawianym elemencie. Dotyczy to w szczególności
przypadków gdy uszkodzenie obejmuje jedną stronę pojazdu, a
kształt elementu jest skomplikowany przestrzennie. Wzór kształtu
„pobierany” jest z elementu po nieuszkodzonej części pojazdu
i przenoszony w miejsce naprawiane. Jak zawsze niezbędnym
elementem napraw okazuje się również tarnik blacharski. Dzięki
niemu można kontrolować płaszczyznę oraz wyrównywać powierzchnię naprawianego miejsca.
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Częścią napraw panelowych
są również naprawy PDR,
czyli bez usuwania powłoki
lakierniczej. Nowością na
tym polu mogą być pady z
tworzywa sztucznego (fot.
7) do wyciągania większych
wgnieceń, niż w przypadku
standardowych kołków. Takie
adaptery idealnie sprawdzają
się przy naprawie dużych
elementów z wgnieceniami
bez ostrych krawędzi. Pady
maja różne rozmiary i są
bardzo elastyczne więc łatwo
można je dostosować do
uszkodzenia. Dzięki zintegrowanym uchwytom można
zastosować do ciągnięcia za
nie różne wyciągarki: Easy
Puller z adapterem, Lever
Puller, Strong Puller lub EZpoweR. Pady są wielokrotnego użytku
ponieważ łatwo można je oczyścić z klejów do PDR. Do ewentualnej korekty po naprawie można wykorzystać punktaki z tworzywa
7

sztucznego (fot. 8), które właściwie używane są bezpieczne dla
lakieru. Model ten jest bardzo ergonomiczny i posiada wymienne
końcówki o różnym kształcie.
Innowacją wśród spoterów
10
blacharskich są nowe sposoby
montażu przewodu masowego. W ramach polepszenia
działania szybkiej masy doposażono ją w dodatkowy
uchwyt magnetyczny (fot. 9).
Takie rozwiązanie zapobiega
niepożądanemu
oderwaniu
jej w wyniku przepływu prądu przez uchwyt, które wprawia go w ruch. Innym sposobem na
zmasowanie elementu jest zastosowanie adaptera do uchwytu
gwiazdy i podłączeniu do niego przewodu masowego (fot. 10).
Wbudowany trzpień miedziany, mocowany na sprężynie niweluje
potrzebę poszukiwania miejsca do zamocowania przewodu masy.
Takie rozwiązanie ogranicza tez powierzchnię, z której będzie usuwana powłoka lakiernicza.
Francuska firma GYS wprowadziła do swojej gamy wyciągarek
nowy model Quick Spot Air Gun (fot. 11). Urządzenie wymaga
do pracy podłączenia do spotera blacharskiego z automatyczną funkcją przygrzewania oraz zasilania z instalacji sprężonego
powietrza. Air Gun jest idealnym narzędziem do prostowania
wgnieceń punktowych. Wyposażony w progresywny spust oraz
płynną regulację wysokości końcówki roboczej zapewnia bardzo
wydajną pracę np. przy usuwaniu szkód powstałych po gradobiciach. Zaletą Air Guna jest też niska masa, długi przewód roboczy
oraz małe wymiary.

11
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System napraw panelowych jest stale rozwijany o coraz to nowe
technologie i urządzenia. Większość usprawnień to wynik potrzeb
jakie ujawniły się podczas codziennego stosowania przez blacharzy
oraz lakierników samochodowych. Celem wszystkich działań jest
ułatwienie pracy użytkownikom, zwiększeniem efektywności oraz
zmniejszenie czasu potrzebnego na wykonanie naprawy. Tak jak w
przypadku innych usługodawców, tak w przypadku napraw powypadkowych najważniejsza jest dewiza „czas to pieniądz”. Szybsza
usługa, to większa ilość naprawionych pojazdów i więcej zadowolonych klientów..
Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Spoter czy spotter?
Wbrew temu co może sugerować tytuł, przedmiotem rozważań nie będą różnice w nazewnictwie. Jak dobrać
spoter? Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Z wyposażeniem dodatkowym, czy bez? Warto przeanalizować
urządzenia do napraw uszkodzonych poszyć zwane wyciągarkami lub pulerami czy też spoterami. Przy
okazji warto dodać, że spotter to nazwa oryginalna pochodząca z języka angielskiego (spotting in - naprawa
niewielkich uszkodzeń poszycia), a polski odpowiednik to spoter.
Rozmawiając z pracownikami serwisów blacharsko-lakierniczych
przy okazji szkoleń, targów lub wizyt w warsztatach można
szybko przekonać się jak niewiele nadal wiadomo o istocie
działania i optymalnych parametrach decydujących o tym czy
spoter, urządzenie do punktowych napraw poszycia jest dobrane
właściwie. Jeszcze jednym z miejsc gdzie można zorientować się
jakiej wiedzy brakuje, jest internet. Obserwując fora blacharskie i
lakiernicze oraz grupy tematyczne na Facebooku nie można nie
zauważyć jak bardzo potrzeba ciągle informacji technicznych
systematyzujących wiedzę na temat napraw poszyć i urządzeń
do tego przeznaczonych.

na niewiedzy bazują niektórzy sprzedawcy, oferują „nikomu
niepotrzebne parametry”. To oznacza „ogromny” w przypadku
spotera? Spoter ma być mały, inteligentny i łatwy w obsłudze.
Do przygrzania końcówki roboczej podczas wyciągania wgnieceń
poszycia karoserii nie potrzeba więcej 1500 A. Do elektrody węglowej maksymalnie 3500 A. Najważniejsze aby posiadał dobrze
działająca elektronikę sterująca parametrami pracy pozwalając

„OGROMNY SPOTTER”
Często można spotkać opinię o urządzeniach warsztatowych,
w rodzaju: Mam taki(ą), używam już jakiś czas. Brać. Nic się nie
dzieje. Śmiga! To że urządzenie się nie rozleciało podczas pierwszej czy drugiej naprawy to o wiele za mało... Niejednokrotnie
fachowcy stosujący urządzenia w swoich warsztatach, podczas
prezentacji innego produktu przekonują się, że to nie zawsze
to samo... Niektórzy wręcz są zszokowaniu działaniem innych
urządzeń. Skąd się bierze problem? Z niewiedzy. To głównie
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na powtarzalne, optymalne przygrzewanie końcówek roboczych
nie powodują przepalania i powstawania dziur. Nie bez znaczenia
też jest wysoka jakość transformatora.
SPOTER DO ZGRZEWANIA BLACH
Czy spoterem można zgrzewać blachy współczesnej karoserii
samochodowej? To pytanie pada równie często jak to o cenę
spoterów. Odpowiedź jest prosta: tak. Warunek jest aby urządzenie posiadała kilka niezbędnych parametrów.
1.
2.
3.

Maksymalny prąd zgrzewania min. 10000 A.
Docisk elektrod podczas zgrzewania min. 500 daN.
Chłodzenie cieczą.

A co z oferowanymi do spoterów kleszczami zgrzewającymi?
Oczywiście, że działają, ale nie do blach karoseryjnych, które
wymagają znacznie wyższych parametrów podczas pracy niż
tzw. „zwykłe” blachy. Czasami sprzedawcy mydlą swoim klientom
oczy opowiadając, że to nie do zgrzewania lecz do „łatania”.
Niestety mam złą wiadomość dla wszystkich użytkowników takich zestawów. Zgrzeiny, które wykonywane są przy tak niskich
parametrach nie posiadają nawet w połowie wystarczających
własności wytrzymałościowych. Warto wykonać test wykonywanych posiadanymi urządzeniami zgrzein.

kojarząc się z błędnie z nazwą urządzenia do wyciągania poszycia
karoserii. Zgrzewarka w języku angielskim to spotwelder (tłum.
spawarka punktowa). Spotter to urządzenie do napraw niewielkich uszkodzeń poszycia.
STOSOWANIE SPOTERÓW
Wielu fachowców posiadających i stosujących spotery przekonało się już, że sam spoter to nie wszystko. Warto wyposażyć go
w oprzyrządowanie znacznie rozszerzające jego funkcjonalność.
Poza przyspieszeniem niektórych napraw wzrasta również zakres stosowania urządzenia. Możliwe stają się naprawy o większym zakresie, na większej powierzchni jak naprawy elementów
wykonanych z grubszej i twardszej blachy karoseryjnej. Jednym
z częstych błędów jest niewłaściwy dobór parametrów pracy.
Podczas pracy młotkiem udarowym lub przygrzewaniu bitów
często można zaobserwować zbyt dużą intensywność przygrzewania. Intensywność czyli mieszankę użytego prądu i czasu, w
którym tez prąd oddziałuje. Gdy ta intensywność jest zbyt duża
do danej grubości blachy połączenie jest znacznie słabsze niż
to wykonane przy niższych parametrach. Warto pamiętać aby
dobór parametrów rozpoczynać od niższych parametrów i stopniowo zwiększać do uzyskania oczekiwanego efektu.
Zdarza się, że końcówka roboczo słabo się przygrzewa i może to
być oznaka, że blacha karoseryjna pokryta jest powłoką ochronną
utrudniającą przepływ prądu podczas zgrzewania. Nie pozostaje
w tym przypadku nic innego jak usunąć ją na czas naprawy.
Bogusław Raatz
boguslawraatz@herkules-sc.pl

Rys. Test połączenia zgrzewanego. Po rozerwaniu w miejscu
zgrzeiny powinien powstać otwór o wielkości uzależnionej od
grubości blachy.
Najwięcej problemów podczas łączenia i rozłączania nastręcza
stal borowa, np. USIBOR. Podczas łączenia elementów karoserii
w procesie produkcji pojazdu konieczne jest stosowania bardzo
wysokich parametrów pracy. Dotyczy to zarówno prądu zgrzewania jak i docisku elektrod. Prąd dochodzi nawet do 15 kA, a
docisk do 650 daN. Podczas procesu zgrzewania wykonywanego
przy zastosowaniu tak ekstremalnych parametrów pracy oraz
biorąc pod uwagę własności mechaniczne blach borowych,
powstają spoiny o bardzo dużej twardości, niepozwalające na
obróbkę mechaniczną tradycyjnymi metodami. Tutaj warto
zadać sobie pytanie: skoro w procesie produkcji konieczne jest
zastosowanie tak wysokich parametrów to jakich należy użyć w
warsztacie podczas naprawy? Oczywiście nie wszystkie elementy we współczesnej karoserii są wykonane z blach z domieszką
boru. Ale wiele z nich wyprodukowano z blach o niewiele gorszych parametrach co wymaga również zastosowania wysokiej
klasy zgrzewarek. Warto w tym miejscu wytłumaczyć nazewnictwo angielskie zgrzewarek, które może wprowadzać w błąd
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Ramy naprawcze
Wydawać by się mogło, że naprawy powypadkowe na ramach naprawczych to przeszłość. Coraz częściej firmy
ubezpieczeniowe wypłacają ryczałtowe odszkodowania, a średnio lub poważnie uszkodzone pojazdy podlegają tzw. kasacji. Co z ramami naprawczymi? Są jeszcze w ogóle potrzebne?
Czy warto wykonywać naprawy na ramach naprawczych decyduje
jedynie ekonomia. Wszyscy w branży wiedzą, że tzw. skasowany
przez firmę ubezpieczeniową samochód często trafia na rynek
wtórny. Bywa wykorzystywany jako materiał do napraw innych pojazdów lub jest po prostu naprawiany w warsztatach poza sieciami
naprawczymi, czy wręcz metodami chałupniczymi w warsztatach
garażowych. Dopóki naprawa jest opłacalna, a naprawiony pojazd
posiada wartość rynkową większą od poniesionych kosztów naprawy, części itp. nie ma powodu aby uznać, że naprawa nie jest
celowa. Można oczywiście dyskutować na temat utraty własności
mechanicznych, jakości poszycia i powłok lakierowych pojazdu po
naprawie i tym podobnych problemów. Ale czy klient zawsze wie, że
pojazd jest „po przejściach”? Oczywiście, że nie. Inną sprawą jest,
że naprawiony samochód wcale nie musi być w o wiele gorszym
stanie technicznym niż tzw. bezwypadkowy. Tutaj wszystko zależy
od umiejętności pracowników serwisu, zastosowanych technologii
oraz jakości części zamiennych.
KIEDY WARTO STOSOWAĆ RAMY NAPRAWCZE?
Prowokacyjne nieco pytanie, ale odpowiedź jest raczej złożona...
Warto? A może trzeba? Jak naprawić szybko i dobrze poważnie
uszkodzony samochód warty 200 tys. złotych bez zastosowania profesjonalnego sprzętu? Nawet poprawne wstawienie tzw.
„ćwiartki” czy wymiana części zamiennej według technologii
producenta wymaga ustawienia punktów bazowych karoserii w
elementach, które nie podlegają wymianie. Dodatkowo podczas
montowania nowych elementów one również muszą być właściwie ustawione. Podczas tak poważnej naprawy oraz ingerencji w
struktury nośne karoserii, konieczne jest zastosowanie systemów
pomiarowych wyposażonych w bazę danych położenia punktów
bazowych. Wielokrotnie poruszany jest temat opłacalności napraw
wszak to dla zysku wykonywane są naprawy blacharskie i lakiernicze. Wszystkie urządzenia stosowane podczas pracy poza ich własnościami technologicznymi powinny jeszcze dawać oszczędność
czasu. Dopiero podwojenie tych funkcji daje prawdziwy efekt w
postaci zauważalnej poprawy jakości i rentowności prowadzonej
działalności.
JAKA RAMA?
W Polsce najczęściej spotykana wersja urządzeń ramowych do
napraw powypadkowych to mobilna rama naprawcza z jedną wieżą
ciągnącą oraz uniwersalnymi uchwytami progowymi. W Niemczech
równie często jak ramy mobilne można jeszcze spotkać systemy
podłogowe z zainstalowaną w posadzce warsztatu kratownicą
nośną. W obecnej sytuacji rynkowej wydaje się, że obydwa rozwiązania nie wytrzymały próby czasu. Kłopotliwy montaż i demontaż
pojazdu, bardzo mało efektywna i nieergonomiczna praca powodują, że w czasach kiedy czasy naprawcze zostały wyśrubowane do
maksimum, a ludzie przyzwyczają się do coraz większych wygód
konieczne jest zastosowanie urządzeń, które spełnią obecne ocze-
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kiwania. Praca na ramie naprawczej to nie tylko ciągnięcie karoserii
w celu ustawienia poprawnego położenia punktów bazowych.
Współczesna rama naprawcza to wręcz kompleksowe stanowisko.
Wydaje się, że obecnie musi być ona zintegrowana z podnośnikiem.
Najczęściej spotyka się urządzenia ramowe wraz z podnośnikami
nożycowymi. Takie stanowisko naprawcze zintegrowane z podnośnikiem, dodatkowo osadzone w zagłębieniu w posadzce, posiada
szereg zalet, które mogą zmienić podejście do niektórych procesów naprawczych:
łatwy, bezpieczny montaż i demontaż pojazdu,
praca w pozycji wyprostowanej, a nie na kolanach lub
w przysiadzie,
dobra widoczność miejsc uszkodzonych,
dostęp do wielu punktów bazowych z możliwością ich kontroli,
rama może być stosowana doraźnie jako podnośnik,
po opuszczeniu ramy w zagłębieniu i przykryciu maskownicami
powstaje płaska powierzchnia.
W przypadku kiedy zainstalowanie ramy wraz z podnośnikiem w
zagłębieniu posadzki jest niemożliwe pozostaje zamocowanie jej na
posadzce. Konieczne jest jednak zastosowanie dodatkowych płyt
najazdowych we wstępnej fazie montażu pojazdu. Należy liczyć się
również z problemami z najechaniem zbyt niskimi pojazdami wyposażonymi np. w specjalne spojlery. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w wykonanie zagłębienia. Wykonuje się
tę czynność raz, a efekty tej pracy będą odczuwalne przez wiele
lat stosowania urządzenia. Podobna sytuacja jest z montażem
podnośników dwukolumnowych w serwisach blacharskich. Warto
pamiętać o tym, by w miarę posiadanych możliwości osadzić je w
taki sposób aby przejazd łączący kolumny osadzić w zagłębieniu
posadzki. Poprawi to znacznie komfort pracy.
Serwisy wykonujące różnorodne naprawy powypadkowe muszą
być wyposażone w stanowisko ramowe do kontroli i ustawiania
punktów bazowych karoserii. Ważne jest aby było one właściwie
dopasowane do aktualnych potrzeb i sytuacji rynkowej.
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Fot. 1. Centrum Szkoleniowe GYS ACADEMY (CS HERKULES)

Szkolenia? Tak, ale...
Szkolenia to temat ważny, ciekawy ale i nieco „przegadany” i zdewaluowany. Dlaczego? Sprawa wydaje się dość prosta. Z opinii
uczestników szkoleń, które odbywają się w Polsce od czasów
wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wynika, że przeważająca ich część to szkolenia wyłącznie z nazwy. Strumień pieniędzy z Unii Europejskiej skierowany między innymi na szkolenia
często wykorzystywany jest przez firmy szkoleniowe do szybkiego
wzbogacenia się, nie dbając jednocześnie o poziom oferty przeprowadzanych szkoleń. Są na to niezbite dowody. Rozmawiając z
grupami niezależnych rzeczoznawców motoryzacyjnych dowiadujemy się, że większość szkoleń to jedynie formalność do uzyskania
płatnego certyfikatu lub świadectwa o przebytym szkoleniu. Na
szkoleniach zwykle wyświetlane są filmy szkoleniowe, a prezentacje i zajęcia praktyczne należą do rzadkości. Kolejną grupą szkoleń
są zajęcia wymuszane przez Urzędy Pracy i podobne instytucje.

Większość z nas ma kogoś w rodzinie lub znajomego, który odbywał takie szkolenia. Skuteczność i poziom tych szkoleń pozostawia
sporo do życzenia. Taka jest rzeczywistość. Skutek takiej a nie
innej sytuacji jest bardzo negatywny i posiada co najmniej dwa
główne aspekty. Pierwszy to rzeczywisty poziom „przeszkolonej”
osoby a drugi to negatywny wizerunek szkoleń zawodowych jako
takich. Co do niskiego poziomu szkoleń sprawa wydaje się oczywista. Efekt jest taki, że późniejszy pracownik, przedsiębiorca nie
ma właściwych podstaw do pracy zawodowej i czas (czasami i
własne pieniądze) przeznaczony na szkolenia jest czasem straconym. Dużo groźniejszy wydaje się jednak aspekt psychologiczny
polegający na utracie zaufania do szkoleń zawodowych jako formy
podnoszenia kwalifikacji, a w efekcie zwiększenia dochodów. Są
jednak przykłady, że nie zawsze jest tak źle. Przykładem może
być Centrum Szkoleniowe Herkules. Na samym początku warto

Fot. 2. Szkolenia dla rzeczoznawców i likwidatorów szkód to dzisiaj codzienność. (CS HERKULES)

Rys. 1. Struktura osób przeszkolonych (CS HERKULES)
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zauważyć pewną prawidłowość... CS Herkules działa na zasadach
samofinansowania nie korzystając z dotacji. Czyżby nie dało się
pogodzić jakości z dofinansowaniem? Trudno to jednoznacznie
ocenić. Fakty jednak są następujące: CSH prowadzi szkolenia
dokształcające dla blacharzy samochodowych od 1993 roku, a
w formie nowoczesnego Centrum Szkoleniowego od roku 2008.
Przez cały okres działalności przeszkolono ponad 1000 fachowców
z branży motoryzacyjnej począwszy od pracowników warsztatów,
przez kadrę kierowniczą, pracowników ASO oraz rzeczoznawców
motoryzacyjnych i likwidatorów szkód.

Nie można zapewne wszystkich oferujących szkolenia na polskim
rynku wrzucać do jednego worka... ale naprawdę trudno znaleźć
zbyt wiele dobrych przykładów na obalenie tezy o niskim poziomie
oferty szkoleniowej. Nie ulega wątpliwości, że blacharstwo samochodowe to trudny, niszowy temat i trudno o wielu prawdziwych
fachowców z tej dziedziny potrafiących jednocześnie przekazać
wiedzę w przystępny sposób. To samo dotyczy bazy szkoleniowej.
Urządzenia są wysoko specjalistyczne, wymagają ciągłej wymiany
na nowsze aby utrzymać poziom aktualnych, najnowocześniejszych technologii.

Zainteresowanie profesjonalnymi, teoretyczno-praktycznymi szkoleniami cały czas wzrasta. Warunkiem jednak jest to aby oferta
była profesjonalnie przygotowana oraz aby szkolenie miało zarówno część teoretyczną jak i praktyczną z naciskiem na tę drugą.
Co oferują firmy szkoleniowe posilające się dotacjami? Najczęściej
wyłącznie zajęcia teoretyczne nie posiadając właściwej bazy technicznej oraz fachowców do jej prezentacji. Można by powiedzieć:
to po co nam to? Teorię to można znaleźć w książkach takich jak:
Poradnik Blacharza, Blacharstwo i Naprawy Powypadkowe czy też
Poradnik Lakiernika.

Rys. 2. Liczba osób przeszkolonych od 1993 do 2014 roku. (CS
HERKULES)

Fot. 3. Nauka praktyczna pod okiem fachowca to gwarancja sukcesu szkoleniowego. (CS HERKULES)
CSH posiada wyjątkową na rynku polskim ofertę szkoleniową. Jest
to rodzaj szkoleń wyjazdowych organizowanych w zaprzyjaźnionych serwisach samochodowych lub w siedzibach firm ubezpieczeniowych. Są to specyficzne szkolenia specjalnie przygotowywane i kierowane do wąskiej grupy odbiorców czyli likwidatorów
szkód. W CSH przeszkoleni zostali już PZU, HESTIA oraz WARTA.

Podsumowując należy zauważyć, że jedynie wybór odpowiedniego ośrodka szkoleniowego gwarantuje pożądane podniesienie
kwalifikacji. Należy się dobrze zastanowić czy wybór szkolenia,
które oferowane jest bezpłatnie (firma szkoleniowa otrzymuje
dotacje) jest wyborem trafnym. Warto sprawdzić co kryje się za
daną ofertą i czy program szkoleniowy zawiera tematykę związaną z najnowszymi technologiami oraz czy planowane są zajęcia i
pokazy praktyczne. O poziomie zajęć decyduje nie tylko renoma
firmy organizującej szkolenie, ale przede wszystkim wiedza oraz
doświadczenie jaką legitymuje się kadra prowadząca.
Bogusław Raatz
raatz.pl

Fot. 4. Szkolenia wyjazdowe to nowość na rynku szkoleń. (CS HERKULES)
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TTM – rywalizację bierzemy na warsztat
W dniach 5-8 kwietnia 2018 w stolicy wielkopolski zadrży ziemia. To tutaj bowiem, na tereny targowe, zjadą
się na Targi Techniki Motoryzacyjnej fani i profesjonaliści, którzy głodni wiedzy, nabycia nowych umiejętności,
jak i emocji ruszą autostradą możliwości i wrażeń.
Tegoroczna edycja Targów Techniki Motoryzacyjnej zapowiada się ekscytująco, a to
między innymi za sprawą wydarzeń dających emocje. Już po raz VII będziemy mieli
okazję obserwować rywalizację i kibicować
uczestnikom Ogólnopolskich Mistrzostw
Mechaników. To wydarzenie, które na stałe
wpisało się do kalendarza najważniejszych
tego typu zawodów w Polsce. Organizatorzy zapowiadają szereg nowych atrakcji w
konkurencjach praktycznych, jak i nacisk na
wiedzę z zakresu najnowszych technologii
w motoryzacji. Organizatorami konkursu
są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Fundacja Cooperatio, zrzeszająca ekspertów,
przedstawicieli organizacji branżowych i
firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących
rozwój edukacji technicznej. Głównymi
partnerami Mistrzostw są ExxonMobil, Akademia Praktycznych Umiejętności, Akademia Kierowcy, firma ZF, wiodący producent
części układu napędowego i podwozia,
oraz Kolejowe Zakłady Łączności, które
wspierają rozwój elektromobilności, w tym
budowę nowych stacji ładowania pojazdów
elektrycznych na terenie Polski. Mistrzostwa
Mechaników pod patronatem producenta
olejów Mobil Delvac 1 po sześciu latach są
jednym z najbardziej prestiżowych konkursów branży motoryzacyjnej.
Jak ważne są umiejętności i wyobraźnia
młodego przyszłego pracownika wie każdy
pracodawca poszukujący dobrego fachowca w branży motoryzacyjnej. Liczba placówek kształcących młodych ludzi tak, by mieli
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fach w rękach, wciąż jest niewystarczająca.
Jednak te, które mają takie ambicje, wysyłają swe drużyny do Poznania po to, by wziąć
udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej. To wydarzenie odbywające się
w klimacie zdrowej i integrującej środowisko
rywalizacji, które propaguje wiedzę samochodową poprzez lekturę specjalistycznej
prasy motoryzacyjnej i wydawnictw. Doskonali umiejętności praktyczne, zapoznaje z
nowoczesnymi technologiami stosowanymi
w motoryzacji, sprawdza zaawansowanie
umiejętności manualnych wśród uczestników na nowoczesnym sprzęcie z zakresu
elektromechaniki i mechatroniki pojazdów
samochodowych.
Sporych emocji dostarczy również Ogólnopolski Turniej Diagnostów Samochodowych,
którego celem jest podniesienie rangi zawodu diagnosty i stacji kontroli pojazdów oraz
prezentacja najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w motoryzacji. Konkursem
interesują się przede wszystkim diagności i
przedsiębiorcy posiadający stacje kontroli

pojazdów, ale także miłośnicy i fachowcy z
branży techniczno – motoryzacyjnej.
W trakcie targów TTM, na imponującej powierzchni zaprezentowana zostanie interaktywna przestrzeń specjalna Żywy Warsztat.
Każdy zwiedzający będzie miał okazję nie
tylko zobaczyć z bliska, jak wygląda praca w
różnego typu zakładach w obrębie napraw i
kosmetyki pojazdów, ale także własnoręcznie wypróbować najnowszy sprzęt.
Organizatorzy Targów Techniki Motoryzacyjnej zapowiadają również kolejne odsłony
Mistrzostw Młodych Mechaników, Młodych
Lakierników, a także konferencje i panele w
nowej odsłonie przygotowywanych ścisłej
współpracy z liderami rynkowymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Techniki Motoryzacyjnej. TTM powiększony zostanie o kolejny
pawilon pod nazwą „Internation Hall”, w
którym już teraz zostało potwierdzonych
kilka wystąpień narodowych.
Targi Techniki Motoryzacyjnej odbędą się
wraz z Poznań Motor Show i będą stanowić wyjątkową ekspozycję najnowszych
samochodów, motocykli, camperów oraz
producentów i dystrybutorów rozwiązań
dla warsztatów, wulkanizacji, stacji kontroli
pojazdów. Ponadto dostępna będzie także
oferta akcesoriów i narzędzi warsztatowych
i myjni. Organizatorzy, wzorem lat ubiegłych, przygotowują się na przyjęcie ponad
150 tys. pasjonatów motoryzacji, podróży,
czy profesjonalistów chcących podnieść
swoją konkurencyjność na rynku.
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Piękna lekcja historii
na 100 – lecie lotnictwa
Znany podróżnik Romuald Koperski już wkrótce poleci 40 – letnim dwupłatowcem AN-2, czyli popularnym
kukuruźnikiem z Warszawy do Tokio i z powrotem. Uczci w ten sposób 100. rocznicę Polskiego Lotnictwa.

Przygotowania do tej niezwykłej wyprawy udało się wykorzystać
jako niepowtarzalną lekcję historii i zawodu dla adeptów sztuki lakierniczej z dwóch szkół współpracujących z Akademią Renowacji
w Poznaniu.

Romuald Koperski to prawdziwy człowiek renesansu - podróżnik,
pisarz, przewodnik po Syberii, pilot samolotowy I klasy, dziennikarz
reportażysta, fotograf, zawodowy muzyk pianista, także rekordzista
Guinness, chce powtórzyć wyczyn polskiego pilota Bolesława Orlińskiego i mechanika Leonarda Kubiaka, którzy w 1926 roku i polecieli
samolotem Bréguet 19 A2,do stolicy Japonii i wrócili do kraju. W
Kraju Kwitnącej Wiśni polscy lotnicy spotkali się z entuzjastycznym
przyjęciem. Bolesław Orliński został uhonorowany japońskim, cesarskim Orderem Wschodzącego Słońca VI klasy oraz Złotym Medalem
Cesarskiego Towarzystwa Lotniczego. Śmiałkowie pokonali trasę
długości 10 300 km w niespełna miesiąc, a na metę dotarli z obciętym skrzydłem i niemal zatartym silnikiem.
W przygotowaniach do wyprawy, która wyruszy pod koniec sierpnia,
biorą udział uczniowie dwóch „samochodówek” – Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu i Zespołu Szkół samochodowych w Bydgoszczy. Młodzi ludzie towarzyszyli specjalistom w procesie lakierowania „Antka”. Ze względu na skomplikowanie in poziom prac, nie
uczestniczyli w nich bezpośrednio, ale jak mówi Adam Niedźwiedzki,
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pomysłodawca i dobry duch Akademii Renowacji: - Uczniowie cały
czas aktywnie uczestniczyli w każdym etapie prac. Lakierowanie
kadłuba wykonali technicy firmy Novol. Jednak wykorzystaliśmy
ich obecność maksymalnie. Dzielili się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem z przyszłymi absolwentami obu „samochodówek”.
– 11 i 12 grudnia przeprowadziliśmy szkolenie połączone z pracami
lakierniczymi przy kadłubie. Dodatkowo wsparła nas firma Wagner,
która przeprowadziła pokaz i szkolenie na temat maszyn i urządzeń
służących do nanoszenia powłok lakierniczych. Lakierowanie rozpoczęliśmy od prezentacji technologii oraz materiałów które miały
zostać użyte wraz z urządzeniami do aplikacji lakieru. Tę część, czyli
pierwszy etap szkolenia, przygotował dział techniczny firmy Novol.
Odbywał się w Serwisie Pojazdów Szynowych Piotra Mieczkowskiego, gdzie trwało lakierowanie kadłuba samolotu. Po praktycznych
zajęciach przenieśliśmy się do bydgoskiej „samochodówki”, gdzie
nastąpiła teoretyczna część szkolenia obejmująca przygotowanie
powierzchni przez firmę Renovatio z Bydgoszczy.

bezcenne. Poza tym ci młodzi ludzie mają wielki zapał, chłoną
wszystko co podane jest w interesującej formie, a tu na żywo
mogli się zapoznać się z materiałami i urządzeniami, które kiedyś
wykorzystają w przyszłej pracy. Dodatkowo dostali piękną lekcję
historii. Dowiedzieli się o wielkim wyczynie Bolesława Orlińskiego i
Leonarda Kubiaka.
Gdy zapytaliśmy podróżnika o więcej informacji na temat samego
lotu, powiedział nam: - Polecę ja, czyli pilot z uprawnieniami pierwszej klasy, poleci ze mną także drugi pilot. Dodatkowo będzie z nami
mechanik i pasażerowie w liczbie 5 osób. Podzieliłem naszą trasę
na 4 odcinki . Pierwszy to Warszawa - Irkuck, potem Irkuck – Tokio,
Tokio - Ułan Bator i Ułan Bator - Warszawa. Wcześniej będziemy
prezentować nasz samolot na różnych uroczystościach związanych ze 100- leciem lotnictwa. Już w czasie wyprawy chcemy też
szeroko promować Polskę w Rosji. Planujemy przynajmniej 12 lądowań na trasie do Tokio i z tyle samo w drodze powrotnej.

Sam Romuald Koperski o udziale młodzieży w swoim projekcie
mówi tak: - To piękna sprawa, bo po pierwszych sukcesach, które te szkoły mają już na swoim koncie ich uczniowie będą mogli
uczestniczyć w czymś wielkim. Pamiętajmy, że ten samolot weźmie
udział w obchodach 100- lecia Polskiego Lotnictwa. Uczniowie są
tego świadomi, ich morale już jest więc wysokie, co uważam za
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Sea-Line na fali!

Rekordowa ilość nowości produktowych
Wraz z wiosną rusza sezon napraw
szkutniczych. W roku 2018 marka SeaLine przygotowała rekordową liczbę
nowości. Premiery koncentrują się na
dwóch aspektach. Pierwszy to poszerzenie oferty farb antyporostowych, a
drugi to dodanie produktów, które będą
proste w obsłudze lub będą w nowatorski sposób ułatwiać procesy napraw i
remontów łodzi.
Farba antyporostowa twarda HARD
Antifouling Sea-Line® dostosowana na
wody słone i słodkie, przeznaczona do
łodzi żaglowych i motorowych poruszających się do prędkości 70 węzłów. Antifouling przeznaczony jest do stosowania
na kadłubach stalowych, drewnianych i
z laminatu. Nie należy używać na powierzchni wykonanej z aluminium. Dostępna w pojemności 0,75 i 2,5 litra i w
kolorach czarny, granatowy i czerwony.
Nowe kolory farby antyporostowej
ALUPLUS Sea-Line®. Jest to najbardziej
wydajna i skuteczna farba antyporostowa marki Sea-Line. ALUPLUS Sea-Line
być używana do łodzi aluminiowych.
Znana dotychczas w kolorze białym
jest dostępna również w wersji czarnej
i granatowej.
Rozcieńczalnik do farb antyporostowych
to kolejna pozycja uzupełniająca dotychczasową ofertę antifoulingów.

System łatwych w użyciu farb jednokomponetowych to najbardziej złożona
propozycja w tym sezonie. Marka SeaLine®, dotychczas specjalizująca się
w systemach dwukomponentowych,
wprowadza farby jednokomponentowe.
Są one zdecydowanie mniej wytrzymałe
i odporne niż produkty 2K, jednak w
hobbystycznych remontach i naprawach
zyskują przewagę w łatwości użycia. W
pakiecie produktów jednokomponentowych podkład Primer 1K Sea-Line®, farby
nawierzchniowe Topcoat 1K Sea-Line® w
7 kolorach, lakier bezbarwny Clear Coat
1K do drewna oraz uzupełniający linię
rozcieńczalnik 1K Sea-Line®.
S5 Quick Wax jest uzupełnieniem linii
materiałów polerskich. Największą zaletą
produktu jest łatwość aplikacji co jest
szczególnie ważne przy zabezpieczaniu
dużych powierzchni jak na przykład
burty. Wystarczy spryskać powierzchnię
i przetrzeć miękką ściereczką z mikrofibry. Atutem jest fakt, że prace mogą być
wykonywane nawet w pełnym słońcu, a
temperatura nie ma wpływu na efekt
końcowy.
MS POLIMER Sea-Line® jest chyba najciekawszą propozycją w zestawieniu,
z racji nowatorskiego i ułatwiającego
aplikację opakowania. Tradycyjnie do
aplikacji mas klejąco-uszczelniających
używane są pędzle lub pistolety. Marka
Sea-Line proponuje dużo lepsze rozwią-

zanie. Kartusz MS POLYMER Sea-Line®,
pozwala zrezygnować ze wszystkich dodatkowych narzędzi i gwarantuje stałą,
równomierną siłę wyciskania. Średnica
wyciskanej masy jest regulowana pokrętłem, znajdującym się na głowicy
dozującej. Konstrukcja kartusza pozwala
na precyzyjną aplikację jedną ręką oraz
na możliwość dotarcia do miejsc wąskich
i trudno dostępnych. Niewątpliwą zaletą
kartusza jest również fakt, że można go
po prostu zamknąć i odcinając dostęp
powietrza podczas przechowywania,
zabezpieczamy MS POLYMER przed
samoczynnym utwardzeniem się w opakowaniu.
MS POLYMER Sea-Line® jest odporny
na promieniowanie UV i działanie wody.
Bardzo dobry profil przyczepności do
większości powierzchni / podkładów
(laminanty, drewno, szkło, metal, aluminium, powierzchnie malowane i podkładowane). Charakteryzuje się bardzo
wysoką przyczepnością bez konieczności stosowania specjalnych podkładów.
Natychmiast po wyschnięciu, warstwie
kleju można malować. Połączenia redukują wibracje oraz dźwięki. Nie zawiera
rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów.
Szczegółowe informacje o nowościach
można znaleźć na stronie internetowej
producenta: www.sea-line.eu
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Projekt, który zagościł dziś w mojej pracowni jest nieco inny od tych, które na co dzień realizuję. Zazwyczaj
poddaję stylizacji kaski motocyklowe i motocykle. Dziś płótnem dla mojej grafiki będzie kask budowlany.

Kask dla budowlańca
1

Zleceniodawcą jest francuska firma Eurovia, biorąca udział w budowie sieci dróg w Polsce. Grupa ludzi pracująca w dziale Industry
wpadła na pomysł, by zrobić prezent jednemu z szefów, który po
wykonanym kontrakcie wracał do Francji. Ponieważ współpracownicy zżyli się ze sobą postanowili uczcić ich długotrwałą wspólną pracę
czymś nietuzinkowym.
Padło pytanie, czy podejmę się takiego projektu i czy będę miał jakiś
pomysł jak to wszystko graficznie ozdobić. Oczywiście zgodziłem się
bez wahania wychodząc z założenia, że wszystkie projekty, które mają
w sobie „historie” są ciekawe. Pozostało pytanie jak przedstawić graficznie wszystko to czego oczekiwał zleceniodawca. Ale o tym dalej.
W pierwszym etapie pracy musiałem przygotować kask do malowania. Biała skorupa z laminatu została dokładnie od wewnątrz
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2

zaklejona. Dzięki temu unikam zapylenia powierzchni, które muszą
pozostać czyste (fot. 1, 2).
Używając pneumatycznej maszynki oscylacyjnej Indasa o skoku
2.5mm i średnicy krążka 75mm matuję całą zewnętrzną część skorupy. Papier o gradacji 400 przy tak małym skoku oscylacyjnym jest
odpowiedni (fot. 3).
Mimo, że maszynka jest niewielka nie dotrze ona do wszystkich
zakamarków matowanej powierzchni. Stąd też aby wykończyć
ten proces trzeba sięgnąć po papier ścierny i ręcznie dopracować
detale. Ja w tym przypadku używam papierów ściernych 800 firmy
3M na miękkiej przekładce. Dzięki ich elastycznej formie z łatwością
docieram tam gdzie tego wymaga praca (fot. 4).
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Pistolet Iwata W300WB z dyszą 1.3mm i biała baza Spies Hecker. Nakładając cienką warstwę na białą skorupę uzyskuję szybko pożądany
efekt. Można by było się zapytać po co malować już i tak białą powierzchnię. Jest to konieczne ze względu na dalszą pracę z taśmami
i foliami banerowymi, które będę wykorzystywał do maskowania
wzorów. Gdybym rozpoczął pracę na niepomalowanej skorupie
każda folia banerowa pozostawiałaby klej. Natomiast malując na
pokrytej świeżym kolorem powierzchni tak się nie dzieje (fot. 5).
Pierwszy elementem graficznym będzie logo firmy Eurovia. Tu w grę
wchodzą trzy kolory, biały, niebieski i czerwony. Wykorzystując szablon
wcześniej przygotowany w programie graficznym i wycięty w foli ploterem rozpoczynam krok po kroku realizację projektu (fot. 6, 7).
Podobnie jak w poprzednim etapie muszę przenieść przygotowane
szablony na powierzchnię kasku. Folia, której tu używam to folia szablonowa, cieńsza, o nieco lżejszym kleju. Dobrze się układa do krzywizny kasku, jest pół transparentna co znacznie wpływa na komfort
pracy. Wymaskowane fragmenty pokrywam kolejnymi kolorami. Tu
na pierwszy ogień poszedł żółty i czarny, dzięki którym stworzyłem
znak ostrzegawczy. Każdy z tych elementów coś symbolizuje. Są to
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6

rzeczy istotne dla zleceniodawcy i obdarowywanego. Oni wiedzą
skąd ten znak, oni już po pierwszym spojrzeniu będą rozumieli jaki
był zamysł całego projektu (fot. 8-11).
Do pracy przy szczegółach używam aerografów Iwata HP-CP oraz
HP-CH. Dysza 0.3mm idealnie współpracuje z farbą rozcieńczalnikową. Pozwala to na precyzyjne malowanie i osiągnięcie zamierzonego
efektu finalnego. Kolory biały, niebieski i czerwony to kolory Francji,
stąd też dominują na jednej ze stron kasku. Na drugiej zaś będą elementy w biało czerwone z charakterystycznymi dla naszego kraju
grafikami (fot. 12, 13).
Praca trawa już dobrych kilka godzin, zbliża się noc ale ja wcale nie
zamierzam przestać. Jest coś takiego, co wciąga cię jak wir. Gdy
krok po kroku widzisz kolejny etap, odsłaniasz kolejny fragment
grafiki, która nagle zaczyna tworzyć spójną całość chcesz pracować dalej by w końcu ujrzeć efekt finalny. Jak on wygląda oceńcie
sami (fot. 14-16).
Piotr Parczewski / aerograf.com.pl
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NOWY LAKIER AKRYLOWY

C88 PREMIUM SPEED HS 2:1
Szybkoschnący Wysoki połysk Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Czołg lekki 7tp w malowaniu zatwierdzonym ostatecznie w sierpniu 1938 r.
W tym okresie było ono jednym z najbardziej nowatorskich na świecie (Fot. Łukasz Gładysiak).

dr Łukasz Gładysiak

Barwy września,

czyli słów kilka o malowaniu polskich pojazdów pancernych w 1939 r.
Widmo nowej wojny w Europie spowodowało w naszym kraju wzmożone prace nad unowocześnianiem armii.
Jednym z zagadnień, nad którymi pracowali militarni eksperci było malowanie pojazdów pancernych. Jak się
okazało, wyznaczone w latach trzydziestych wzorce z powodzeniem stosujemy w wojsku do dzisiaj.

Opracowany krótko przed wybuchem II wojny światowej kamuflaż kolorystycznie dopasowany był do polskiej przyrody. Na zdjęciu: replika samochodu pancernego wz. 1934 w czasie widowiska historycznego w Gieczu,
wrzesień 2014 r. (Fot. Archiwum Studio Historycznego Huzar).
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- Nie będzie to przesadą, jeśli stwierdzimy, że kamuflaż polskich
wozów bojowych w chwili wybuchu II wojny światowej był jednym z najbardziej nowatorskich na świecie – mówi „Lakiernikowi” doktorant w Zakładzie Historii Wojskowej UAM w Poznaniu,
zajmujący się między innymi dziejami broni pancernej w XX w.,
Mikołaj Klorek. Zaznacza, że choć przygotowanie Wojska Polskiego do konfliktu było mocno życzeniowe, schematy malowania
opracowano bardzo konkretnie.
Odrodzone w 1918 r. siły zbrojnego państwa, które na ponad
wiek zniknęło z mapy Europy, zlokalizowane między dwoma
potężnymi sąsiadami – ZSRR i Niemcami, zmuszone były w jak
najkrótszym czasie osiągnąć zdolność bojową w każdym zakresie.
– Ujednolicenie parku maszynowego szło w parze z opracowaniem schematów malowania i oznakowania, które z jednej strony
pozwalały własnym oddziałom szybko rozpoznać pojazdy, z drugiej – wspomagały ich zdolność przetrwania na polu walki. Nieodzownym w tym drugim przypadku stały się wzory maskujące
– zaznacza nasz rozmówca.
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W chwili wybuchu II wojny światowej Wojsko Polskie dysponowało
313 czołgami lekkimi, w tym 132 najnowocześniejszymi w rodzimym
arsenale maszynami typu 7tp. Oprócz tego w jednostkach pancernych oraz kawalerii wykorzystywano 574 tankietki rodziny TK oraz
około setki samochodów pancernych Ursus wz. 1929 i wz. 1934.
Liczba niespełna 1 tys. wozów pancernych sprawiała, że Polska plasowała się na 7 miejscu na świecie. Dla porównania, we wrześniu
1939 r. Armia Czerwona miała do dyspozycji 10 tys. porównywalnych pojazdów, a III Rzesza – 3,5 tys.
Polskie czołgi w 1939 r. zebrane były w 3 batalionach i 7 odrębnych
kompaniach (dwie z nich powołano ad hoc w Warszawie już po
rozpoczęciu walk) natomiast tankietki i samochody pancerne w 11
dywizjonach oraz 17 samodzielnych kompaniach czołgów rozpoznawczych. Dodatkowo pojazdami tego typu dysponowały szwadrony zwiadu 10. Brygady Kawalerii oraz Warszawskiej Brygady
Pancerno-Motorowej.
Odrestaurowana tankietka TK-3 ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie. Pojazd posiada odtworzone malowanie zatwierdzone w sierpniu 1938 r. (Fot. Domena Publiczna).

W pierwszej kolejność podpatrywano w tej kwestii najpoważniejszego sojusznika, czyli Francję i to za jej przykładem już w latach
dwudziestych przyjęto system malowania pojazdów odcieniami
zieleni, żółci oraz brązu, gdzie poszczególne plamy rozdzielała czarna obwódka. Jak informuje Mikołaj Klorek, system ten, określany
dziś często jako „wzór japoński”, nie był doskonały, ale wydawał się
na owe czasy najbardziej nowoczesny, a zatem wart naśladowania.
Prace nad malowaniem, podobnie jak finalny etap modernizacji Wojska Polskiego nastąpił wraz ze wzrostem prowojennych
nastrojów u naszego zachodniego sąsiada. – W styczniu 1936
r. specjaliści z Biura Badań Technicznych Broni Pancernych opracowali zupełnie nowy wzór kamuflażu, który doprecyzowana w
dwóch kolejnych latach. Malowanie ochronne składać się miało
odtąd z rozmytych plam piaskowoszarych i ciemnobrązowych
naniesionych w układzie poziomym na oliwkowozielony kolor
bazowy. Posiłkując się doświadczeniami optycznymi stwierdzono, że kolory te bardzo dobrze maskują pojazdy o każdej porze
roku z wyjątkiem śnieżnej zimy, natomiast brak wyraźnych konturów pozwala, zwłaszcza na większym dystansie, lepiej je ukryć
– opowiada Mikołaj Klorek. Poza tym wprowadzono zasadę, że
powierzchnie wozu bojowego, które były dobrze oświetlone, czyli
najbardziej wystawione na widok, pokrywano kolorami ciemnymi
i odwrotnie. Takie rozwiązanie stosowane jest do dnia dzisiejszego na całym świecie. To właśnie Polacy oraz Brytyjczycy, którzy
w latach trzydziestych opracowali tak zwany schemat G.3/G.4,
wprowadzili ten wzór jako pierwsi.

Samochody pancerne Ursus wz. 1929 podczas prezentacji krótko przed
wybuchem II wojny światowej. Wszystkie pomalowane są według wzoru
opracowanego w 1936 r. (Fot. Domena Publiczna).
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Choć głównymi producentami farb olejnych, przeznaczonych dla
armii były w tym okresie zakłady Nobiles we Włocławku oraz Franciszek Szczypiński w Mostach Wielkich, im bardziej realna stawała
się napaść na Rzeczpospolitą, tym więcej wytwórni włączano do
wysiłku zbrojeniowego. – Taki stan rzeczy sprawiał, że poszczególne partie lakierów mogły różnić się od siebie odcieniem. Warto
zaznaczyć, że w tym okresie barwy charakteryzowano w formie
opisowej, nie według stosowanej do czasów współczesnych palety RAL. Wszystko to zresztą mocno utrudnia współczesne próby
odtworzenia, właściwego, polskiego kamuflażu z okresu kampanii
wrześniowej – mówi nasz ekspert.
Odrębną kwestią stało się nanoszenie kamuflażu. – Wszystkie pojazdy, na przykład czołgi, opuszczały fabryki w jednolitym, oliwkowozielonym malowaniu. Plamy według instrukcji Ministerstwa
Spraw Wojskowych nanoszono w pododdziałach remontowych
batalionów pancernych, zatem ich układ czy wielkość mogła się
różnić – opowiada Mikołaj Klorek. Dodaje, że w latach trzydziestych ubiegłego stulecia zaczęto w Wojsku Polskim masowo

Czołgi lekkie 7tp podczas przemarszu w 1939 r. Wszystkie pojazdy posiadają obowiązujący w tamtym okresie kamuflaż trójbarwny o rozmytych
plamach (Fot. Domena Publiczna).
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Odcienie poszczególnych farb maskujących wykorzystywanych w Wojsku
Polskim lat trzydziestych mogły różnić się w zależności od wytwórni. Na
zdjęciu: replika samochodu pancernego wz. 1934 podczas widowiska
historycznego w Gieczu, wrzesień 2014 r. (Fot. Archiwum Studio Historycznego Huzar).

Czołg lekki 7tp podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. Dobrze widoczny jest układ plam kamuflażowych, zgodny z instrukcją opublikowaną
nieco ponad rok wcześniej (Fot. Domena Publiczna).

stosować pistolety lakiernicze, wcześniej wzory tworzono przy
pomocy pędzla.
W sierpniu 1938 r. światło dzienne ujrzała „Instrukcja o malowaniu materiału pancernego i samochodowego oraz numerów
rejestracyjnych i znaków szczególnych” ostatecznie sankcjonująca polskie barwy kamuflażowe. Ciekawostkę stanowi fakt, że
rozmyte plamy w trzech kolorach pojawiać się miały nie tylko
na wszystkich pojazdach mechanicznych sił zbrojnych ale także

artylerii. – Przyjęto zasadę, że każdy obiekt przeznaczony do
holowania za samochodem czy ciągnikiem gąsienicowym traktowany powinien być w kwestii malowania tak jak sam pojazd,
a to, co przeznaczono do trakcji konnej występowało wyłącznie
w kolorze oliwkowozielonym. Sprawiało to, że ten sam rodzaj armaty wykorzystywany w jednostce kawalerii miał inny kamuflaż
niż taki sam egzemplarz w jednostce pancernej – kończy nasz
rozmówca.
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Pani Kasi miłość do detali
Przy pierwszym spotkaniu na twarzy klienta nadal często maluje się wyraz zaskoczenia. W końcu pada pytanie:
To Pani ma się zajmować moim samochodem?
O pasji i radości, którą daje jej praca, opowiada nam Katarzyna Olszewska, właścicielka „Studia Pielęgnacji Samochodów Olszewska”, które prowadzi w rodzinnym Grudziądzu.

Jeszcze do niedawna zaskoczenie widokiem pani Kasi było normą.
„Sama będzie Pani to robić?” – dopytywał klient zaraz po tym, gdy
cierpliwie potwierdzała, że owszem, to w Jej ręce trafia jego auto,
które ma lśnić jakby właśnie wyjechało z salonu. Dziś, gdy poczta
pantoflowa niezawodnie działa, a i prezentacje na facebooku robią swoje, Studiu Pielęgnacji Samochodów Olszewska przybywa
klientów, których nie dziwi już, że to ta filigranowa, śliczna kobieta
zakasuje rękawy, sięga po profesjonalny sprzęt, odpowiednie specyfiki i zaszywa się w Studiu na kilka godzin, czasem przez kilka dni
skupiając się na jednym powierzonym jej aucie.

Miasta w Grudziądzu, startowałam w konkursie Miss Polonia na
szczeblu grudziądzkim, potem w Miss Polski. W tym ostatnim konkursie dostałam się do grona 30 najpiękniejszych Polek. Było miło,
ale jednak to nie było to czego szukałam w życiu.
Kocha zwierzęta. Dlatego po ukończeniu liceum wybrała technikum
weterynarii. – Jednak nic na to nie poradzę, że w moich żyłach
chyba jednak płynie benzyna – tłumaczy ze śmiechem. – W końcu

Na pytanie skąd wzięła się w samochodowym biznesie, śmieje się, że
nie miała wyjścia. Pasją do motoryzacji zarazili Ją starsi bracia: Maciej i Tomasz: – Od najmłodszych lat wolałam budować parkingi dla
resoraków niż bawić się lalkami – mówi. – I to wcale nie z klocków
lego, a z tego co było pod ręką, choćby z kawałka kartonu.
Był czas gdy wydawało się, że wciągnie Ją świat modelingu, fotomodelingu, może nawet showbiznesu. Bo urodę Kasi zaczęła doceniać
nie tylko dumna rodzina. – Średni brat zgłaszał mnie do startu
w konkursach piękności. Byłam druga w wyborach Miss Twojego
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do mnie dotarło, że moje życie to samochody. Na pewno duży
wpływ miał na to starszy brat, z zawodu mechanik. Pomyślałam, że
potrzeba mi innej szkoły i zapisałam się do toruńskiego technikum.
Zostałam technikiem pojazdów samochodowych. Skończyłam obie
szkoły. Mogę więc pomagać zwierzakom i ratować samochody. W
tej chwili moją pasją i źródłem dochodu stało się to drugie.
Swoją firmę założyła krótko po zakończeniu szkoły. – Urząd Pracy
nie miał mi niczego do zaoferowania. Postawiłam wszystko na jedną kartę. Zainwestowałam wszystkie oszczędności. Pomyślałam:
uda się, albo nie. Spróbuję.
Nie chodziło o zwykłą myjnię. – Nie, nie. Nic z tych rzeczy. Bardzo
lubię skupiać się na detalach. Może to jakieś skrzywienie, ale tak
mam. Uwielbiam gdy zaczyna lśnić każda kratka, każde niklowanie, każdy detal samochodu. Gdy skórzana, odbarwiona tapicerka
zaczyna wyglądać jak w aucie, które właśnie wyjechało z salonu
– rozmarza się pani Kasia. – Fajnie gdy auto wygląda świetnie z zewnątrz, ale przecież to w jego wnętrzu spędzamy najwięcej czasu.
Warto więc o nie zadbać. Po co irytować się jakimś porysowanym
panelem, zadrapanym boczkiem, czy zszarganym podłokietnikiem.
Jeśli zareagujemy w odpowiedniej chwili, da się wrócić do fabrycznego wyglądu. Potrafię się w to nieźle wkręcić. Robię wszystko żeby
osiągnąć idealny efekt końcowy. No i mam wyjątkową satysfakcję
gdy po auto przyjeżdża klient, podchodzi do swojego auta z buzią
otwartą z niedowierzania. „To naprawdę mój samochód? No, no…
Nie wierzę…” – mówi. To jest dopiero frajda!
Czy w życiu też jest pedantką? Pani Kasia chwilę się zastanawia: – Na
pewno jeżeli się za coś biorę, to angażuję się na 100 procent. No bo
po co w ogóle cokolwiek zaczynać, jeśli nie mamy zamiaru włożyć
w to maksimum energii?

Jej salon działa od 2,5 roku przy ul. Chełmińskiej 206 w Grudziądzu.
Od początku pracuje w nim sama. Jej klienci rzadko przyjeżdżają
umorusanymi autami. To raczej ludzie, którzy chcą dopieścić swoje
cztery kółka. Nowe i używane. Czasem zabytkowe. – Uwielbiam
stare samochody. Ale moi klienci przyjeżdżają też nowymi, prosto
z salonu. Zawsze proszę wcześniej żeby nie korzystali z jakiejkolwiek
myjni! Sama się wszystkim zajmę. Wyczyszczę, dopucuję, zabezpieczę powłoką ochronną tak, żeby klient długo mógł się cieszyć widokiem wypielęgnowanego samochodu. Nawet i pięć lat . Wszystko
zależy oczywiście od użytych środków. Z przyjemnością podbiję
takiemu nowemu autu jego „look”.
Kompletna korekta lakieru z nakładaniem powłoki ceramicznej oraz
wypielęgnowaniem wnętrza może pochłonąć nawet dwa lub trzy
dni. – Zdarza mi się pracować tak zapamiętale, że przepadam na
wiele godzin. Traci na tym życie towarzyskie, traci narzeczony,
którego niestety nie ma na miejscu, w Grudziądzu. Ale ja jestem
w swoim żywiole. Niedawno przydarzyła mi się śmieszna historia.
Jechałam do pracy w Pruszczu Gdańskim. Przygotowywałam się,
pakowałam sprzęt. Zerkam na odkurzacz i widzę, że jego czarny
dekiel jest porysowany. Ten widok wręcz nie dawał mi spokoju.
Zaczęłam więc go polerować. Potem zastanawiałam się czy to
normalne (śmiech). Możliwe, że to już choroba zawodowa.
Umiejętności zyskiwała na kolejnych szkoleniach i kursach. Doskonale wie jak osiągnąć pożądany efekt. Niedawno przyjechał do Niej
klient z samochodem porysowanym przez pazury zwierzaka. Ot, pies
pogonił kota, który czmychnął przeskakując przez auto: – To wcale
nie takie rzadkie przypadki – podkreśla Pani Kasia. – Spokojnie, z
większości da się wybrnąć bez oddawania auta do lakiernika. Miałam też niedawno klienta, którego samochód padł ofiarą złośliwego
sąsiada. Porysował karoserię gwoździem albo kluczem. Pomogły
odpowiednie systemy polerskie. Samochód znów wygląda pięknie.
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Pani Kasia nie boi się też wielkich samochodowych gabarytów.
Niedawno dopieszczała ciężarową Scanię po nałogowym palaczu.
– Palił mnóstwo. Fabrycznie kremowe plastiki pod wpływem dymu
tytoniowego zrobiły się beżowe itd. O zapachu nie wspomnę. 5
- letni samochód wyglądał na 10 lat starszy. Udało się wszystko
zniwelować. Pan, który odbierał Scanię był bardzo zadowolony.
Na detailing u Pani Kasi decydują się często osoby chcące dobrze
sprzedać swoje auto: – Gdy jest warte kilkadziesiąt tysięcy, klient
kalkuluje, że wydając u mnie kilkaset złotych może oczekiwać od
nabywcy nawet kilku tysięcy więcej – mówi nasza rozmówczyni.
Bywa, że klientów mobilizuje do wizyty w Studiu sentyment: – Bo
na przykład wnuk odziedziczył samochód po dziadku i chce by pamiątka po nim lśniła. Świetnie to rozumiem. Sama mam lekkiego
bzika na punkcie samochodów z duszą. W garażu pracuję nad
swoim wymarzonym samochodzikiem sprzed lat – Golfem I z 1979
roku. Ile tylko mogę, robię samodzielnie.
Co najbardziej lubi w swojej pracy? – Chyba to, że „każdy pacjent
jest inny” – znów słyszymy jej śmiech. – W mojej pracy nie ma monotonii, nie ma nudy. I fajnie jest słyszeć od klienta: „Wow! Tego się
nie spodziewałem! Naprawdę odmieniła mi Pani moje auto!”
Aż trudno nam uwierzyć, że Pani Kasia potrafi znajdować czas na
jeszcze inne pasje. – Od dobrych 6 lat zajmuje się czymś co z angielska nazywa się cardmakingiem – mówi. – To rodzaj rękodzieła.
Tworzenie kartek urodzinowych, trójwymiarowych, czasem w
kształcie pudełek, małych boxów. Na Boże Narodzenie, urodziny
czy chrzciny. Widać mam słabość do takich prac precyzyjnych.
Uwielbiam to. Oprócz kartek tworzę też m.in. bombki 3D i wiele innych ozdób świątecznych. Przygotowuje je dla znajomych, przyjaciół oraz wystawiam na okolicznościowych jarmarkach. Moje prace
można obejrzeć na Facebookowej stronie „KasiArt”.
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Na pytanie kiedy znajduje czas na sen, znów się śmieje: – Nie uwierzycie państwo jak często słyszę to pytanie. Faktycznie śpię mało, a odpoczywam w pracy. Bo mam szczęście robić to, co naprawdę lubię.
Iwona Kalinowska

A

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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moja firma
Coraz więcej firm wprowadza w swej
działalności różnego rodzaju regulaminy. Z
jednej strony mówi się czasem o nadmiernym sformalizowaniu z drugiej zaś trudno
nie zgodzić się
Małgorzata Łukaszewicz

www.lakiernik.com.pl

str. 81

Krzyżówka Lakiernicza

Poziomo: A1 w masce po stłuczce. A3 zapewnia równomierne zużycie opony. A5 Stefan, król Polski. A10 drewniany budynek na siano. A13
Smith, aktor z „Facetów w czerni”. A18 zmniejsza przepływ paliwa. B16
jon z ujemnym ładunkiem elektrycznym. C7 okrzyk, pozdrowienie żeglarzy. E12 dostaje ją pacjent przed operacją. E14 między sprzęgłem a gazem. G9 współrzędna astronomiczna. H5 stary, zdezelowany samochód.
H7 Mediolan po włosku. H16 organizacja z UNESCO. H18 na cztery koła.
I3 przebieg zdarzeń, wypadków. K11 nikt go nie zatrzyma. K13 wieś w
woj. wielkopolskim, gmina Stęszew. L1 pojazd silnikowy na trzech kołach.
M3 drwal wśród ssaków. M15 handel wymienny, towar za towar. N9 kobiecy rower. N18 kłamie jak z nut. O7 imię Bismarcka.
Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób,
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 57
SZYMON PATER
BOBOWA
PIOTR PAŃCZYNIAK
RADOMYŚL
PRZEMYSŁAW OCHMAN KALETY

EMILIAN PACZKOWSKI SKIERNIEWICE
DAMIAN KOWALCZYK NOWA RUDA

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.
Utworzone słowo stanowi rozwiązanie krzyżówki.

Agnieszka Karnecka

Pionowo: A1 auto z NRD. A10 kolej podziemna w USA. C1 zapisek,
krótki tekst zapisany w celu zapamiętania czegoś. C9 do latania, z napędem. E3 kamień szlachetny. F11 samochodowy schowek. G1 składnik
gazu ziemnego. H9 stare, zespute jajko. I1 rodzaj szybkiego pociągu. I14
np.. hamulcowa. K2 kolczaste drzewo z afrykańskiej sawanny. K11 rodzaj
ubezpieczenia samochodu. L9 najważniejsza karta, as. L16 wdychany
nad morzem. M3 środowisko życia organizmów. N9 pośredni lub końcowy
produkt destylacji. P1 uczestnik kursu na prawo jazdy. P11 model terenowego Opla. R2 pojazd do ubijania śniegu na torach narciarskich. R13
część koła samochodu, roweru.

5 osób, które nadeślą
prawidłowe rozwiązania
otrzyma: firmowe koszulki
lub kubki LAKIERNIKA.
Rozwiązania proszę przysyłać
pocztą na adres Trotonu:
Ząbrowo 14a
78-120 Gościno
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