LAKIERNIK

bezpłatny kwartalnik dla lakierników i blacharzy

www.lakiernik.com.pl

nr 60

wrzesień 2018

Pomiary prędkości powietrza
w kabinie lakierniczej
str. 17

Lakiernik kontra
tworzywa sztuczne
str. 32

Lakier z metra
str. 42

ISSN 1509-4774

w numerze
RANGERS 2K poliuretanowy środek ochronny z efektem strukturalnym
jest nowym, wysokiej jakości produktem firmy Troton. W ofercie jest
dostępny w dwóch wariantach: czarnym oraz do barwienia.

Zabawki lakiernika
.......................................................... 4

RANGERS 2K

Spełniając motoryzacyjne
marzenia
.......................................................... 7
Lakierowanie tworzywa
sztucznego
........................................................ 11
Tarcie między lepkości
a tiksotropią
........................................................... 22

Tam, gdzie wzrok nie sięga
........................................................... 23

Rude nieszczęścia
........................................................... 29
RANGERS K2 jest powłoką posiadającą doskonałą odporność chemiczną, mechaniczną,
korozję oraz na działanie warunków atmosferycznych (filtry UV). Do najważniejszych
właściwości należą:
Odporność na zarysowania,
Redukcja hałasu i wibracji,
Uszczelnienie (chroni przed wodą, benzyną, olejami, itp.)
Absorbowanie uderzeń.
RANGERS może być stosowany na wiele różnych podłoży. Proces aplikacji odbywa się w
dwojaki sposób: za pomocą pistoletu UBS lub konwencjonalnego zasilanego grawitacyjnie.
Przykładowa struktura UBS

Przykładowa struktura pistolet HVLP

Od koloru do wady lakierniczej
- okiem kolorysty
........................................................... 39

Lutospawanie karoserii
........................................................... 48

Indukcja w warsztacie
........................................................... 53

Nitowanie karoserii
........................................................... 56

Elementy technologii
........................................................... 59

Zgrzewarki
........................................................... 62

Jak prawidłowo wykonać
polerowanie pastami
Sea-Line?
........................................................... 65

Maciej Karpiński i jego meble
Z Innej Beczki
........................................................... 68
RANGERS 2K uzyskał pozytywne wyniki testów laboratoryjnych, które zostały przeprowadzone w Instytucie Kolejnictwa- Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, Pracownia Chemii i Antykorozji.

Kaski dla prezydenta RP
i Kamila Stocha
........................................................... 71

Normy:
odporność powłoki na zginanie na sworzniu cylindrycznym PN-EN ISO 1519:2012;
odporność powłoki na uderzenie PN-EN ISO 6272-1:2011,p.7.3;
odporność na działanie mediów agresywnych PN-EN ISO 2812-3:2012, PN-EN ISO
4628-1:2016, PN-EN ISO 4628-2:2016.

www.lakiernik.com.pl

Renowacja Malucha Arkadego
Fidlera w ZSS w Radomiu
........................................................... 74

str. 3

strefa lakiernika

Zawód lakiernika, jak każdy, ma swoje tajemnice. Trzeba je znać, ale również mieć wiedzę, wyobraźnię, umiejętności, zdolności manualne... Ale bez odpowiednich narzędzi oraz odpowiednio wyposażonego miejsca pracy,
nic nie da się zrobić. Odkrywamy tajemnice pistoletu, szlifierek, programów komputerowych, spektrofotometrów, wag, mieszalników, pędzli i takich tam.
Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

Zabawki lakiernika
Miejsce pracy lakiernika nie może zatruwać
środowiska, musi mieć wydajną wentylację
(wyposażoną w filtry), powinno być jasne,
przestrzenne oraz łatwe do utrzymania w
czystości. Wszędzie tam, gdzie elementy
są szlifowane bądź natryskiwane, musi być
sprawnie działające odkurzanie. W czasie
szlifowania wskazane jest używanie szlifierek z odsysaniem pyłów. Odpowiedni przepływ powietrza, usuwaniu pyłu z podłogi
i urządzeń i zatrzymywanie odkurzu na
filtrach pozwala uniknąć większości wtrąceń w powłoki zewnętrzne, dzięki czemu
ich wycinanie będzie wymagało znacznie
mniej pracy.
SZPACHLOWANIE
Zawsze przygotowuje się jak najmniejszą
ilość szpachli tak, aby wystarczyło na cienką warstwę. Szpachlę przygotowuje się na
specjalnej podkładce bądź odpowiednio
przyciętym kartonie. Podłoże podczas
mieszania musi być twarde. Można też
mieszać na dwóch szpachelkach japoń-
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skich, ale to trzeba umieć, więc wcześniej
należy trochę poćwiczyć. Najważniejsze
aby masa po wymieszaniu była jednorodna. Niektóre narzędzia ręczne są przystosowane do pracy z odsysaczem (niektórzy
producenci oferują papiery na rzep z
perforacją do łatwego oddzielenia z rolki)
natomiast wszystkie maszyny są przystosowane do odsysania pyłów – pod warunkiem prawidłowego osadzenia papieru na
podkładce. Zasadą szlifowania powinno
być stosowanie zawsze dwóch gradacji (co
sto) oraz odtłuszczanie i usuwanie pyłów
ścierką antystatyczną po położeniu każdej
warstwy wyrównującej. Zawsze na koniec
dnia należy przedmuchać szlifierki. Nie
robi się tego na hali, a w pomieszczeniu
w którym jest sprawny wyciąg po to, aby
pyły nie przemieszczały się tam, gdzie wykonuje się natryski.
PODKŁADOWANIE
Aplikuje się zawsze w miejscu osłoniętym,
ale z właściwą wymianą powietrza. Jeżeli

jest to możliwe i zgodne z informacją
techniczną dla produktu to, po odparowaniu, warto suszyć z podczerwienią, co
skraca czas naprawy.
Zasady przy szlifowaniu – taka, jak dla szlifowania szpachli, czyli papier w gradacji co
sto i czyszczenie. Często pada stwierdzenie, że podkłady szlifuje się na mokro, bo
to będzie dokładniej. Nie jest to prawda.
Stosując właściwe materiały pomocnicze
wszystko można przeszlifować na sucho. I
warto, bo podkład nie wchłania wody i nie
trzeba go dodatkowo suszyć.
NATRYSKIWANIE, CZYLI CZYM I CO?
Pistolety powinny być cztery lub pięć. Dlaczego? Jeden pistolet z wymiennymi dyszami i głowicami, nawet jeśli wykorzystuje
się dobre urządzenia do mycia, to niebezpieczeństwo pojawienia się kilku kropek
innego koloru na właśnie lakierowanym.
Dlatego do różnych etapów i rodzajów
natrysków powinny być różne pistolety.
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Podstawą jest pistolet do bazy wodnej,
osobny do natrysku podkładu mokre na
mokre bądź bazy organicznej (kolory
specjalne). Czyli już potrzebne są dwa
pistolety. Aby uniknąć wtrącenia innego
koloru na lakierze bezbarwnym powinny
być osobne pistolety do lakierów bezbarwnych i do lakierów akrylowych.Czyli
w warsztacie powinny być już cztery
pistolety. Piąty pistolet jest niezbędny do
nanoszenia podkładów wypełniających.
Pięć pistoletów to spore koszty, ale dzięki
używaniu dedykowanych do różnych prac
narzędzi, minimalizuje się ryzyko usterki i
kosztów oraz czasu na jej usuwanie.
Jeżeli warsztat jest wyposażony w mieszalnik baz, to można postarać się o dodatkowe urządzenia wspierające dobór kolorów.
Należy porozumieć się z producentem
lakierów, który dysponuje programem
wsparcia dla lakierników.
SPRAWDZANIE KOLORÓW
SPEKTROFOTOMETREM
Kolor do dorobienia zawsze sprawdza się
jak najbliżej miejsca, na które będzie nakładana przygotowana baza. Miejsce to
musi być oczyszczone i wypolerowane,
a procedura przeprowadzania pomiarów
jest dokładnie opisana w instrukcji obsługi.
Zazwyczaj w pierwszym pomiarze uzyskuje się 50% do 70% trafności. Według
receptury przygotowanej pigmentami z
mieszalnika przygotowuje się próbkę do
natrysku w celu porównania z oryginałem.
Jeśli jest odpowiednia, to po opisaniu
(dane samochodu, model, rok produkcji,
data przygotowania próbki, receptura)

należy umieścić ją we własnej bibliotece
kolorów – do wykorzystania w przyszłości.
Jeżeli próbka nie odpowiada, to wykonuje
się krok korekcyjny, ponownie dokonując
pomiaru na próbce. System porównuje z
bazą danych i podaje kolejna recepturę.
Zawsze są dwa sposoby korzystania z bazy
– poszukiwanie z całej bazy koloru zbliżonego do zmierzonego lub, bardziej precyzyjny, do bazy konkretnej marki (modelu)
samochodu
PROGRAM MIESZANIA LAKIERÓW
Systemy podpowiedzi z programu mieszania ułatwia wyszukanie właściwego koloru,
podając na jakich modelach i w których
latach dany kolor występował. Posiadając
dane samochodu można wybrać odpo-

wiedni. Gdy brakuje tych informacji, można wyszukiwać np. po kolorze wpisując
kolor, typ lakieru oraz markę samochodu.
Możliwości wyboru jest wiele.
POWIETRZE DO LAKIEROWANIA
Musi być czyste i bez oleju, a to oznacza właściwą filtrację oraz konstrukcję
kompresora. Sprężone powietrze musi
być pozbawione wilgoci (niezbędny jest
osuszacz). Wydajność kompresora musi
gwarantować właściwą pracę pistoletu, to
jest około 300 – 500 l na minutę. Wymogi
te oznaczają zastosowanie kompresora z
silnikiem o mocy co najmniej 5 kW.
MIEJSCE DO LAKIEROWANIA
Kabina lakiernicza to ideał – pytanie jaki
typ?
Do zakładów z liczbą napraw do 20-50
najlepsza jest kabina bez konieczności kopania kanałów i niecki dla przepływającego
powietrza z odsysem na tylnej ścianie.
Kabiny są konstruowane odpowiednio do
liczby napraw oraz do rodzaju pojazdów,
jakie będą lakierowane.
Drugim parametrem jest oświetlenie; odpowiednio rozmieszczone lampy ułatwiające obserwację podczas pracy powinny
dawać minimum 1000 Lux (aktualnie
kabiny posiadają 1200 i więcej).
Bardzo ważne jest zachowanie czystości,
co oznacza, iż samochody oraz elementy
zawsze wprowadza się i wyprowadza przy
pracującej kabinie. W ten sposób zabezpiecza się kabinę przed wsysaniem pyłów
do wewnątrz.
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MetalPasja to marka, która powstała w 2011 roku z pasji do motosportu, przede wszystkim w wersji 4x4. Jej
narodzinom towarzyszyła też chęć zmiany przekonania o tym, jak powinna wyglądać „terenówka”.

MetalPasja
Spełniając motoryzacyjne marzenia
Współwłaściciel, Ilona Jantarska, wspomina: - W czasie, kiedy tworzyliśmy naszą
markę, inspirowaliśmy się między innymi
realizowanymi z rozmachem modyfikacjami
Wranglerów, prezentowanymi na SEMA
Show w Stanach Zjednoczonych. W Polsce
wówczas branża doposażeń off road wciąż
raczkowała, a właściciele aut 4x4 bardziej
skupiali się na użytecznej, niż na wizualnej
stronie swoich pojazdów. My postanowiliśmy to zmienić.

Z tego przekonania narodziła sie filozofia
marki MetalPasja, której misją jest zmiana
oblicza off roadu, czyli kreowanie pojazdów
nie tylko użytecznych, ale takich, obok których nie przechodzi się obojętnie. Realizacje
MetalPasji przekonują, iż design jest równie
istotny, jak jakość i bezpieczeństwo. Realizowane projekty odznaczają się innowacyjnym, agresywnym stylem i technologiami,
z jakich nie korzystają inni oraz jakością i
precyzją wykonania.

INNOWACJE W LAKIEROWANIU
Aby sprostać wymogom jakościowym,
wciąż należało ulepszać procesy technologiczne. Lakierowanie proszkowe, dotychczas najpopularniej stosowane na produktach of road, szybko się zweryfikowało.
MetalPasja potrzebowała „pancernych”
powłok ochronnych, które zabezpieczyłyby
doposażenia użytkowane w trudnych terenowych warunkach, w ciągłym kontakcie z
błotem i wilgocią.
Współwłaściciel, Piotr Jantarski, szukał
rozwiązania tego problemu: - Z trójki
właścicieli marki, to ja jestem najbardziej
otwarty na innowacje. Szukałem rozwiązań
oferujących doskonałą jakość i trafiłem na
amerykański produkt Line-X. Szybko namówiłem wspólników do wdrożenia tej
technologii na naszych produktach i tak
zaczęła sie przygoda MetalPasja z powłokami ochronnymi.
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CHCIEĆ WIĘCEJ
Klientom spodobał się nowy produkt, który
nadaje się także do stosowania na karoseriach pojazdów. Lakierowanie ochronne
pojazdów 4x4 szybko zdobyło popularność,
gdyż eliminowało problem zarysowania
auta w terenie, dając przy tym bardzo
ciekawy efekt wizualny. Niestety z uwagi
na fakt, iż technologia jest kosztowna, nie
każdy mógł z niej skorzystać. Problemem
była też bardzo ograniczona dostępność
kolorów, a apetyt rynku rósł.
NOWE MOŻLIWOŚCI
Pojawienie sie powłok ochronnych 2K
zrewolucjonizowało branżę off road. W porównaniu do tradycyjnych lakierów, powłoki
2K odznaczają się dużo większą odpornością na zadrapania, otarcia i inne podobne
uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu
doskonale sprawdzają się na pojazdach
terenowych. Ponadto są odporne na działanie olejów, warunków atmosferycznych,
promieniowania UV, a także soli drogowej i
korozji. Aplikacja powłok dedykowanym pistoletem umożliwia otrzymanie struktury o
zróżnicowanym stopniu chropowatości.
PAKIET STYL
Matowe, „drapieżne” struktury
nadają
mężny wygląd pojazdom 4x4. Dostępne są
we wszystkich odcieniach palety RAL.
Dla marki MetalPasja ich wprowadzenie na
rynek, stało sie szansą na realizację spersonalizowanych pod względem kolorystycznym projektów.
- Technologia aplikacji powłok 2K pozwala
na dowolne łączenie kolorów na jednym
elemencie, dzięki czemu auto może być
pomalowane np. w popularny wzór camo
przy zachowaniu chropowatości struktury.
Ponadto umożliwia także nanoszenie na
karoserię dowolnych logotypów, co nie
jest możliwe przy powłokach Line-X. Dzięki
takim możliwościom jesteśmy w stanie nie
tylko spersonalizować pojazd pod względem kolorystycznym, ale również nanieść
nań reklamę firmy lub logo klubu” - mówi
Piotr Jantarski.
Doświadczenie zdobyte podczas licznych
aplikacji powłok ochronnych na pojazdy
terenowe i transportowe, pozwoliło MetalPasji na stworzenie oferty wielowariantowej, dopasowanej do potrzeb oraz budżetu
klientów.
Podstawowy pakiet to lakierowanie całej
karoserii w jednolitym kolorze wyłącznie
z zewnątrz. Wówczas jednak po otwarciu
drzwi widzimy oryginalny lakier.
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Właściciele aut 4x4 najczęściej wybierają
rozbudowany pakiet łączony- lakierowanie
pojazdu na sposób fabryczny, czyli aplikację
powłok nie tylko na zewnętrzne partie karoserii, ale również we wszystkich wnękach
drzwiowych, pod maską, klapą bagażnika,
połączone z pakietem multi kolor.
Pakiet wielokolorowy stwarza możliwość
np. polakierowania dolnych partii karoserii
w kolorze czarnym, reszty nadwozia w wybranym w/g palety RAL odcieniu i akcentów w innym odcieniu lub wspomnianym
wcześniej, pakiecie graficznym.
Najciekawsze realizacje umieszczone są na
stronie internetowej www.metalpasja.pl
MetalPasja w krótkim czasie stała się krajowym liderem w dziedzinie aplikacji powłok
2K, oferując kompleksową usługę, sprzedaż
produktu oraz szkolenia, czym zwróciła na
siebie uwagę marki Troton. Troton Polska
przed wprowadzeniem na rynek swoich
powłok ochronnych, poszukiwał firmy posiadającej duże doświadczenie w aplikacji
powłok 2K, która mógłaby przeprowadzić
finalne testy nowego produktu. Technik
marki Troton odwiedził siedzibę MetalPasji,
w której wspólnie przeprowadzono testy

nowych powłok. Wkrótce nowy produkt
otrzymał nazwę Rangers i był gotowy do
wprowadzenia na rynek.
Duża dostawa Rangers’a od razu pojechała
do MetalPasji, gdzie lakiernicy rozpoczęli
prace z nowym produktem:
- Nie tylko cena jest atrakcyjniejsza w porównaniu do podobnych produktów, które
stosowaliśmy wcześniej – mówi Piotr Jantarski. - Rangers lepiej się rozprowadza na
materiale, niż inne powłoki 2K. Produkt jest
bardziej wydajny i daje możliwość uzyskania
ładniejszej struktury.
Rangers jest dostępny w MetalPasji w
formie kompleksowej usługi lub jako produkt do samodzielnej aplikacji w gotowym
zestawie.
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Jak zapewnić przyczepność i obniżyć koszty lakierowania elementów
z tworzywa sztucznego w warsztacie lakierniczym?

Lakierowanie tworzywa sztucznego
Zapewne pojawiające się od czasu do czasu reklamacje dotyczące
utraty przyczepności powłoki lakierowej do elementów z tworzyw
sztucznych oraz niedoszacowane koszty roboczogodzin przygotowania takich elementów do lakierowania skłaniają wielu zarządzających i właścicieli warsztatów lakierniczych do refleksji.
Dla warsztatu lakierniczego ze względu na różnorodność tworzyw sztucznych najtrudniejszym przypadkiem jest lakierowanie
elementu, który jest dostarczony w stanie surowym (bez podkładowania fabrycznego OEM). W przemyśle motoryzacyjnym powszechnie używanych jest zaledwie ok. 13 tworzyw sztucznych, z
czego wiodący jest polipropylen – PP (37% produkcji), poliuretany
- PUR (17%), ABS (12%), układy kompozytowe (11,5%), poliwęglan
– PC (7%). W praktyce zatem mamy największe prawdopodobieństwo, że np. zderzak, spojler, który trafi do lakierowania będzie
wykonany z polipropylenu bądź modyfikowanego polipropylenu
np. kauczukiem etylenowo-propylenowym. Z ABS zetkniemy się
podczas lakierowania obudowy lusterek czy kołpaków, a na mieszaniny PC/PBT lakierując błotniki, tylne klapy.
GENEZA PROBLEMU
Przyczyną trudności z uzyskaniem przyczepności do tworzywa
jest jego niskie napięcie powierzchniowe. Powstaje pytanie co to
właściwie jest napięcie powierzchniowe?
Aby uzyskać przyczepność do czystego tworzywa sztucznego jego
powierzchnia musi zostać zwilżona przez podkład czy lakier. Doświadczalnie miarą zwilżania jest kąt zwilżania - kąt pomiędzy płaszczyzną ciała stałego, na którym osadzono kroplę rozpuszczalnika,
a powierzchnią styczną do kropli w punkcie jej zetknięcia z ciałem
stałym. Im większa wartość kąta zwilżania tym mniejsze szanse na
uzyskanie dobrej przyczepności powłoki do tworzywa sztucznego.

Wysokie napięcie powierzchniowe
- duży kąt graniczny
- słabe zwilżenie powierzchni

Niskie napięcie powierzchniowe
- mały kąt graniczny
- dobre zwilżenie powierzchni

Proces zwilżenia zachodzi jeżeli napięcie powierzchniowe podkładu
jest mniejsze niż napięcie powierzchniowe tworzywa. Niestety najczęściej tak nie jest.
Przykładowe wartości napięcia powierzchniowego tworzyw sztucznych:

Tab. 1. Wartości napięcia powierzchniowego w zależności od rodzaju tworzywa
sztucznego

www.lakiernik.com.pl

Aby uzyskać dobrą przyczepność podkładu do tworzywa musimy
osiągnąć napięcie powierzchniowe w granicach min. 44-56 mN/
m. Dopiero zastosowanie w podkładzie lub lakierze specjalnych
środków zwilżających lub dobór odpowiednich rozcieńczalników
pozwala na zwiększenie napięcia powierzchniowego tworzywa do
stopnia, który jest w stanie zapewnić właściwą przyczepność.
W lakierni problem przyczepności najczęściej jest rozwiązywany na
drodze stosowania promotorów adhezji. I o tym więcej za chwilę.
JAK TO ROBIĄ W FABRYKACH?
Aby zapewnić właściwą przyczepność warstwy lakierowej do powierzchni w produkcji seryjnej elementów takich jak np. zderzaki
najpowszechniej stosuje się następujące sposoby aktywacji:
obróbka płomieniowa (aktywacja powierzchni następuje przez
opalenie powierzchni palnikiem zasilanym propanem),
gruntowanie podkładami chemicznymi (najczęściej stosuje się
chlorowane poliolefiny – szkodliwe dla środowiska przez dużą
emisję substancji lotnych (LZO).
Istnieje oczywiście wiele innych metod aktywacji powierzchni tworzywa, które są stosowane fabrycznie jak: koronowanie, plazma
niskociśnieniowa, plazma atmosferyczna, fluorowanie.
MOŻLIWOŚCI W LAKIERNI
Tak jak wcześniej wspomniano, najwięcej problemów w lakierowaniu niestety sprawiają tworzywa najbardziej rozpowszechnione,
czyli polipropylen i jego modyfikacje. W tym przypadku rozwiązaniem są środki zwiększające przyczepność (promotory adhezji).
Pozostałe najpowszechniej używane tworzywa: ABS, PC, PC/PBT
uznane są za lakierowalne bez promotorów adhezji. Choć w
praktyce wiele zakładów lakierniczych przyjmuje zasadę, że lepiej
zawsze używać środka zwiększającego przyczepność niż ponosić
koszty ewentualnej poprawki lakierniczej, które są o wiele wyższe niż koszt użycia promotora adhezji. Zadaniem promotorów
adhezji jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego na granicy
tworzywo–podkład. Posiadają one doskonałe właściwości penetrujące i bez problemu zwilżają powierzchnię tworzywa zapewniając
znakomitą przyczepność.
Rozwiązania zapewniające przyczepność do tworzyw sztucznych:
1. Promotor adhezji aplikowany jako oddzielny podkład na powierzchnie tworzywa sztucznego (np. podkład zwiększający
przyczepność SPECTRAL PLAST 705)
2. Promotor adhezji dodawane jako dodatek do pokładu (np.
dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych
SPECTRAL PLAST 825)
3. Specjalistyczne podkłady dedykowane do lakierowania tworzyw
sztucznych
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KTÓRE ROZWIĄZANIE JEST ZATEM NAJLEPSZE?
Względy techniczne
Pod względem technicznym każde z przedstawionych rozwiązań
pozwala na uzyskanie bardzo dobrej przyczepności do tworzywa
sztucznego. Główną zaletą stosowania promotorów w postaci
dodatku do podkładu lub podkładu dedykowanego na tworzywa
jest znaczne skrócenie czasu lakierowania dzięki uniknięciu dodatkowej operacji aplikacji podkładu na przyczepność.

dzięki skróceniu czasu w procesie 1-etapowym. Wymienione argumenty powinny być wystarczające żeby przekonać zarządzających
warsztatem do przejścia na proces 1-etapowy z wykorzystaniem
dodatku zwiększającego przyczepność bądź specjalistycznego
podkładu na tworzywa sztuczne. Skala oszczędności oczywiście
rośnie jeżeli w strukturze napraw przeważają naprawy elementów
z tworzyw sztucznego.
Co jeszcze jest ważne ?
Promotory adhezji (niezależnie od stosowanego wariantu technologicznego) są bardzo ważną składową gwarantującą uzyskanie
przyczepności do tworzywa sztucznego. Równie ważną składową
jest właściwe przygotowanie powierzchni m.in. użycie zmywacza
do tworzyw sztucznych o właściwościach antystatycznych, właściwy dobór materiałów ściernych, stosowanie elastycznej szpachlówki do tworzyw sztucznych, plastyfikatorów do dopasowania
elastyczności powłoki do podłoża, itp. – patrz technologia do napraw tworzyw sztucznych i dodatki z serii PLAST w linii SPECTRAL.
Przestrzeganie zaleceń technologicznych podczas lakierowania
tworzyw sztucznych to brak reklamacji, spokojny sen właściciela i
możliwość długofalowej budowy renomy warsztatu lakierniczego.
dr inż. Tomasz TOMCZYK
v-ce Dyrektor
Działu Szkoleń NOVOL

Względy ekonomiczne
Możemy poruszyć drugi wątek artykułu, czyli jak obniżyć koszty
lakierowania tworzyw sztucznych? Wizyty w lakierniach i dane
sprzedażowe wskazują, że najbardziej powszechną technologią
(wg mojej oceny ponad 90% przypadków) jest używanie oddzielnego podkładu mającego rozwiązać problemy z przyczepnością do
tworzyw sztucznych.
Źródło oszczędności dla warsztatu lakierniczego to możliwość
skrócenia czasu aplikacji przez przejście z procesu 2-etapowego
do procesu 1-etapowego.
W Tab. 2 zestawiono potencjalne koszty jakie niesie ze sobą dodatkowa aplikacja podkładu zwiększającego przyczepność pod
względem czasu (zużycia energii w kabinie lakierniczej) i ilości
roboczogodzin. Przyjęto założenie lakierowania 2 elementów z
tworzywa sztucznego dziennie w odrębnych cyklach pracy komory lakierniczej.

Aplikacja podkładu zwiększającego przyczepność (SPECTRAL
PLAST 705) – proces 2-etapowy

Tab. 2. Potencjalne oszczędności czasu i koszt roboczogodzin w zależności od ilości
cykli technologicznych przy przejściu na proces 1 etapowy (dodatek na przyczepność
stosowany do podkładu lub specjalistyczny podkład na tworzywa sztuczne)

Analiza danych z Tab. 2 pokazuje, że sumarycznie z pozornie małych oszczędności czasowych (15 min na 1 cyklu) w ciągu roku
zbierają się pokaźne ilości godzin. Przykładowo przy założeniu, że
dziennie wykonujemy wspomniane 2 naprawy w których lakierujemy elementy z tworzywa (np. nowy zderzak, naprawa miejscowa)
w ciągu roku zyskujemy czasowo 120h. Każdy właściciel wie jakie
są koszty roboczogodzin w jego warsztacie i może łatwo przekalkulować sobie potencjalne oszczędności. Do tego powinniśmy dołożyć możliwość zwiększenia przepływu aut przez kabinę uzyskaną
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Aplikacja podkładu akrylowego w wariancie mokro na mokro z
dodatkiem zwiększającym przyczepność (SPECTRAL PLAST 825)
– proces 1-etapowy
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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!
Arka Medical Spa w Kołobrzegu to wyjątkowe miejsce, o czym świadczy przepiękne położenie zaledwie 50
metrów od piaszczystej plaży w sąsiedztwie Ekoparku Wschodniego, bogata oferta pobytowa, która zaspokoi nawet
najbardziej wybredne gusta, a także szereg atrakcji dla dorosłych i dzieci, poczynając od aktywnego wypoczynku poprzez
romantyczne kolacje w restauracji A’la Carte z widokiem na morze, a kończąc na odprężającym masażu wykonywanym
przez fantastyczne mieszkanki Bali – Daju oraz Nur, które egzotycznym masażem i zapachem unoszących się olejków
przeniosą Cię w świat, o jakim marzysz – spokoju, wyciszenia oraz całkowitego relaksu.

Znajdująca się w naszym hotelu Galeria SPA to oaza harmonii i wyciszenia oferująca różnorodne masaże
odprężające, rozluźniające i modelujące. Mimo utartego przekonania, że z zabiegów korzystają Panie, Panowie również
znajdą coś dla siebie. My ze swojej strony polecamy masaż balijski przywracający witalność i dobre samopoczucie. Masaż
głęboko stymuluje mięśnie, poprawia krążenie i przepływ limfy, a wykonująca zabieg balijka wprowadza niepowtarzalny
klimat wprowadzając zmysły w świat otoczony zapachami, dźwiękami i dotykiem. Po relaksującym masażu warto udać się
do sauny fińskiej, która wspaniale wzmocni jego działanie. O wspaniałych właściwościach sauny fińskiej wie chyba każdy, ale
nie każdy wie, że w Arka Medical Spa jest kameralne miejsce do saunowania w pojedynkę lub we dwoje. Intymna atmosfera
z dala od gwaru i towarzystwa obcych osób - brzmi wspaniale, prawda?

Hotel jest idealnym miejscem zarówno na długi rodzinny wyjazd, jak i weekendowe naładowanie akumulatorów
między codziennymi obowiązkami, także nie ma czasu do namysłu. Weź oddech od pracy i odwiedź nasze progi!

Z ap r a s z a my !

Hotel Arka Medical SPA****
– morze atrakcji…
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Pomiary prędkości powietrza
w kabinie lakierniczej
Czasami pojawiają się dyskusje czy prędkość powietrza należy mierzyć w pustej kabinie, czy wokół umieszczonego w środku samochodu. Aby rozwiać wątpliwości należy zajrzeć do normy PN-EN
13355+A1:2010 lub jej angielskiej wersji BS-EN 13355:2004+A1:
2009. Załącznik B zawarty w normie definiuje sposoby pomiarów
prędkości powietrza w zależności od konstrukcji kabiny lakierniczej. Jednak zamieszczone w normie opisy rysunki na początku
bywają niezrozumiałe.
Na pewno nie umieszcza się pojazdu wewnątrz kabiny na czas pomiarów. Kabina powinna pracować w normalnych warunkach czyli
trybie lakierowania wraz z załączonym ogrzewaniem powietrza
w chłodnych okresach. Wszystkie drzwi i inne elementy mające
wpływ na zmianę obiegu powietrza powinny być zamknięte. Opis
warunków, jakich przeprowadzono pomiary powinien znajdować
się w protokole pomiarów. Zdefiniowano również wymogi dla termoanemometru:
musi być wykonany do pomiarów kierunkowych i pozwala
na pomiar z niepewnością mniejszą lub równą 0,05m/s przy
zakresie pomiarowym obejmującym przedział od 0,25m/s do
0,5m/s;
próg pomiaru 0,1m/s;
wyświetlanie dwóch miejsc po przecinku;
zakres pomiarowy jak najbliżej zakresu wartości mierzonych;
obliczanie średniej prędkości powietrza;
kompensacja wpływu wahania temperatury.
Ponadto stosowane urządzenie powinno być skalibrowane w ciągu
ostatniego roku. Należy rozważyć, w jaki sposób określić płaszczyznę pomiarów oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych.
Najczęściej używane są kabiny z wertykalnym obiegiem powierza.
Dla takiego sposobu wentylacji w rozdziale B.2.1 załącznika do
normy, zawarto regulacje dla przepływu powietrza w przedzia-
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le od ±45O do pionowego. Płaszczyzna pomiarowa zazwyczaj
powinna być równoległa do płaszczyzny filtrów wywiewnych, w
tym przypadku równoległa do podłogi. Krawędzie wyznaczające
pole pomiarowe powinny znajdować się w odległości 0,25m
od ścian kabiny. Następnie pole pomiarowe dzieli się na równe
prostokąty lub kwadraty o długości boków w przedziale od 1m
do 1,5m. Zalecane są wartości bliższe 1,5m. Środki prostokątów
wyznaczają punkty pomiarowe. Dla małych kabin lakierniczych
ustalono minimalną liczbę prostokątów po dwa wzdłuż szerokości i długości kabiny. Rozważając dla przykładu kabinę o szerokości 4m i długości 7,2m, wymiary pola odległego od ścian
kabiny o 0,25m będą wynosić 3,5m x 6,7m. Dzieląc to pole na
prostokąty uzyskuje się trzy rzędy po pięć prostokątów o wymiarach a=1,17m x b=1,44m. Podział przedstawiono na rysunku
1. Odległość punktów pomiarowych od ścian bocznych wynosi
0,835 m oraz 0,97m od ścian frontowej i tylnej, zapewnia to
uniknięcie niskich prędkości warstwy przyściennej ogólnie znanej z mechaniki płynów. W normie nie umieszczono wysokości
pola pomiarowego nad podłogą.

Rys. 1 Podział punktów pomiarowych w kabinie z pionowym kierunkiem przepływu powietrza
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Dla kabin o kierunkach przepływu powietrza od poziomego (horyzontalnego) do +45O zawarto wymogi w oddzielnym rozdziale
załącznika do normy B.2.2. W opisie rozważa się otwartą kabinę.
Pole pomiarowe jest w płaszczyźnie pionowej, równolegle do filtra
wywiewnego umieszczonego w tylnej ścianie kabiny. Wymiary pola
oraz jego podział jest podobny jak dla kabiny z pionowym przepływem powietrza. Odległość krawędzi od ścian bocznych, podłogi i
sufitu wynosi 0,25m oraz podział pola na prostokąty o wymiarach
boków a i b z przedziału od 1m do 1,5m, z dążeniem do wartości
bliższych 1,5m. Liczba prostokątów nie mniej niż po dwa w pionie
i poziomie. Położenie pola pomiarowego od wlotu powietrza do
kabiny uzależnione od tego, czy pracownik znajduje wewnątrz lub
na zewnątrz kabiny. W przypadku pracownika wewnątrz odległość
pola od wlotu powietrza wynosi 0,5m, a jeżeli pracownik znajduje
się poza kabiną pole pomiarowe zlokalizowane jest bezpośrednio
na wlocie powietrza do kabiny.

Norma nie uwzględnia również pomiarów w kabinie z semi wertykalnym obiegiem powietrza. Przy takiej konstrukcji kabiny filtry nawiewne znajdują się w górnej części kabiny. Filtry wywiewne umieszczone
są po obu stronach w dolnych częściach ścian bocznych, na całej ich
długości. Określenie pola pomiarowego oraz wybór punktów pomiarowych można przeprowadzić w sposób identyczny jak dla kabiny z
wertykalnym kierunkiem powietrza. Nie określono jednak wysokości
na jakiej powinno się przeprowadzić pomiary. Intuicja podpowiada,
że punkty pomiarowe powinny znajdować się powyżej górnych krawędzi filtrów wywiewnych. Wzorem wcześniejszych wartości można
przyjąć, że pomiary powinny być wykonywane w płaszczyźnie znajdującej się h=0,5m powyżej górnej krawędzi filtrów wywiewnych.

Rys. 4 Pole pomiarowe w kabinie z semi wertykalnym kierunkiem
przepływu powietrza

Rys. 2 Pomiary prędkości powietrza w otwartej kabinie z pracownikiem w środku
W normie nie uwzględniono zamkniętej kabiny lakierniczej z poziomym kierunkiem przepływy powietrza. Zazwyczaj konstrukcja
takich kabin polega na tym, że filtr wywiewny podobnie jak w
otwartej kabinie umieszczony jest w tylnej ścianie, natomiast filtr
nawiewny znajduje się we frontowej części sufitu kabiny. Ze względu na poziomy kierunek wentylacji, można zastosować identyczne
pole pomiarowe jak w poprzednio omówionej kabinie otwartej. Należy zastanowić się w jakiej lokalizacji powinna się ona znajdować.
Oczywiste jest, że płaszczyzna pomiarowa powinna być za częścią
nawiewną, lecz nie zdefiniowano odległości. Można się pokusić
o interpretację zapisu, że odległość powinna wynosić L=0,5m od
„płaszczyzny wlotu powietrza” a więc krawędzi filtrów nawiewnych. Na rysunku 3 przedstawiono pole pomiarowe w zamkniętej
kabinie z poziomym kierunkiem przepływu powietrza.

Rys. 3 Pole pomiarowe w zamkniętej kabinie z poziomym kierunkiem przepływu powietrza
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Norma opisuje punkty pomiarowe dla pionowo wentylowanej kabiny, opracowanej dla tylko jednego, dużego, dobrze zdefiniowanego
obiektu. Z zmieszczonych w normie rysunku oraz opisu można
wnioskować, że w tym przypadku pomiary przeprowadza się z
obiektem umieszczonym wewnątrz kabiny. Odległość punktów od
obiektu wynosi 0,5 m. Odległość pomiędzy punktami pomiarowymi
wokół obiektu powinna być jednakowa wzdłuż oraz wszerz, zakres
wartości zawiera się pomiędzy 1m a 1,5m. Dla tego przypadku
określono również wysokość punktów pomiarowych równą 1m na
podłogą. Nie wspomniano nic na temat odległości punktów pomiarowych od ścian kabiny.
Wzięto również pod uwagę rozmieszczenie punktów pomiarowych
dla pionowo wentylowanej kabiny
zagłębieniem roboczym, rozkłada
się wzdłuż podłużnej roboczej
osi zagłębienia. Odległość między
nimi powinna być mniejsza lub
równa 1,5 m. Odległość punktów
pomiarowych od końca stanowiska
roboczego powinna być mniejsza
lub równa 0,5m, (z wyłączeniem
schodów). Pomiary należy przeprowadzić na wysokości 1m powyżej podłogi w kanale roboczym.
W artykule zawarłem analizę wytycznych przeprowadzania pomiarów prędkości powietrza wewnątrz kabiny lakierniczej oraz własne
rozważaniami dotyczące nieujętych w normie rozwiązań kabin
lakierniczych oraz brakujących informacji w opisach.
Piotr Nikończuk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
Katedra Klimatyzacji I Transportu Chłodniczego
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Przeglądając karty techniczne produktów do renowacji lakierniczej możemy znaleźć dużo parametrów oraz
właściwości produktów. Producenci prześcigają się w uzyskiwaniu coraz to lepszych właściwości swoich produktów, aby ułatwić i skrócić czas pracy lakierników.

Tarcie między lepkością a tiksotropią
Pewnie mało kto zastanawia się jak bardzo wpływa na końcowy
czas lakierowania samo przygotowanie mieszanki do natrysku.
Sama czynność mieszania z pozoru prosta i łatwa ma ważne znaczenie dla uniknięcia ewentualnych błędów po lakierowaniu, a w
przypadku kolorów może wpłynąć na odcień lakieru.
Każdy, kto próbował szpachlować lub lakierować samochód na
pewno zauważył, że w informacjach technicznych produktów
podawany jest jeden z podstawowych parametrów, czyli lepkość.
Ale w kontakcie z handlowcem zapewne nie raz można usłyszeć
zdania: „Ten produkt ma bardzo dobre właściwości tiksotropowe”
Czy to że produkt jest tiksotropowy wpływa na jego lepkość?
LEPKI TEMAT
Zacznijmy więc od odpowiedzi czym w takim razie jest lepkość.
Najprościej mówiąc jest to tarcie wewnętrzne wynikające z
przesuwania się względem siebie cząsteczek. Stosunek lepkości
dynamicznej do gęstości płynu określa jego lepkość kinematyczną.
To właśnie lepkość kinematyczna decyduje o właściwościach produktu lakierniczego. Dla przykładu możemy spróbować pomieszać
na początku grunt epoksydowy a następnie dla porównania lakier
bazowy, która substancja będzie stawiała większy opór?
Pewno podkład będzie stawiał większy opór przez to, że jest
gęsty, czyli następuje większe upakowanie cząsteczek co sprzyja
większej masie danego produktu. Lepkość będzie się zmieniała
zależnie od temperatury – latem będzie niższa (produkt jest
rzadszy) a zimą wyższa - dlatego tak ważne jest utrzymywanie
stałej temperatury zwłaszcza w okresie kiedy na dworze dominują
temperatury minusowe.
Produkty wykorzystywane w trakcie napraw naszych samochodów
(między innymi podkłady, szpachle, lakiery) są przedstawicielami
cieczy reologicznych, czyli zmieniających się w czasie, pod wpływem. Im dłuższy czas działa naprężenie ścinające (w tym przypadku nasze mieszanie), tym większe następują zmiany struktury.
OPÓR MALEJE W MIARĘ MIESZANIA
Gdy zaczynamy mieszać ciecz reologiczną, na początku zmagamy
się z dużym oporem (wysoką lepkością), po pewnym czasie opór
maleje (uzyskujemy odpowiednią lepkość), dzięki temu zjawisku
możemy lakierować bądź szpachlować duże powierzchnie nie
obawiając się o zacieki. Można by się teraz zastanowić, skoro
poprzez mieszanie rozpadają się wiązania, produkt po pierwszym
mieszaniu jest już zniszczony. Nic bardziej mylnego, okazuje się, że
dana ciecz posiada pamięć, dzięki której po zaprzestaniu mieszania
powraca (po pewnym czasie) do stanu początkowego i to właśnie
ta pamięć jest właściwością nazwaną tiksotropią. Zależna jest
od czasu i szybkości ścinania, a także od zjawisk mechanicznych
zachodzących w materiale. Profil reologiczny - tiksotropowy produktu można otrzymać w wyniku dodania różnorodnych eterów
celulozy, polikwasów akrylowych itp.
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A JAK WYGLĄDA BADANIE WŁAŚCIWOŚCI TIKSOTROPOWYCH
W LABORATORIUM?
Podczas ścinania cieczy tiksotropowej, np. w wiskozymetrze rotacyjnym, następuje niszczenie struktury cieczy. Końcem niszczenia
struktury jest moment wytworzenia przy danej prędkości ścinania szczątkowej struktury cieczy. Porównanie krzywej płynięcia,
wykreślonej przy wzrastającej szybkości ścinania, z krzywą przy
malejącej szybkości ścinania, umożliwia określenie zakresu niszczenia struktury tiksotropowej. Jeżeli przed rozpoczęciem wyznaczania krzywej (kiedy wartość szybkości ścinania jest jeszcze mała)
substancję podda się przez pewien czas ścinaniu przy określonej
maksymalnej szybkości, to naprężenie styczne, odpowiadające
tej szybkości zmniejszy się proporcjonalnie do rozpadu struktury
tiksotropowej.
JAK WYKORZYSTAĆ TO W PRAKTYCE
Z punktu widzenia naszej branży, lakiernikowi zależy na otrzymaniu
produktu, który jest łatwy w aplikacji, łatwo się go nanosi przy
pomocy pistoletów natryskowych – dlatego bardzo ważna jest
lepkość natryskowa. Z drugiej strony chcemy, aby po natrysku
lakier nie spływał z powierzchni (nie tworzył zacieków) oraz abyśmy mogli nałożyć grubą warstwę w jednym przejściu – zwiększyć
siłę krycia. Korzystając z poznanego zjawiska możemy wytworzyć
lakiery o takich właściwościach. Prace należy rozpocząć już na
etapie projektowania produktu, jest to zadanie bardzo trudne,
ponieważ zależy nam na tym aby produkt końcowy łączył w sobie
wiele zalet, które często są trudne do pogodzenia ze względu na
właściwości pojedynczych składników. W trakcie procesu produkcji
materiałów lakierniczych jak widać niezwykle ważne są znajomości
reologii układu, tylko to pozwoli na pełny świadomy proces oraz
planowanie produkcji. Połączenie optymalnej lepkości natryskowej
i wysokiej siły krycia jest prawdziwym wyzwaniem z punktu widzenia producenta.
Sylwia Łowicka,
Specjalista ds. receptur – kolorysta.
Mulitchem Sp z o.o. producenta
lakierów marki Profix
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Tam, gdzie wzrok nie sięga
Klient otrzymując samochód nie zdaje sobie sprawy z ilości warstw
jakie dają nam końcowy efekt. Dlatego tak często nie jest rozumiana praca lakiernika, bo przecież wystarczy przemalować w kilka
minut i oddać klientowi. Ale dobrze wiemy, że na cenę końcową
dobrze wykonanej naprawy lakierniczej oprócz kosztów roboczo
godziny, która jest najdroższa składają się wysokiej jakości produkty
i to nie tylko te które widać gołym okiem jak baza nadająca kolor czy
lakier bezbarwny nadający połysk i głębie kolorów zwłaszcza tych z
pigmentami efektowymi. Na samym początku należy zadbać, aby
kształt elementu był wiernie odwzorowany, czasami nawet przy
pomocy odrobiny szpachli, ale często wystarczy to na czym chciała
bym się skupić, czyli podkład. To on ma najważniejsze właściwości
których nie widzimy, ale w czasie eksploatacji to on zapobiega powstawaniu ognisk rdzy czy odpadaniu kolejnych warstw od blachy.
Na początek warto przypomnieć z czego się obecnie buduje karoserie samochodów. Jest to głównie stal ocynkowana jak i metale
nieżelazne (aluminium) ale również materiały polimerowe jak i kompozytowe. Tutaj należy podkreślić, że przy doborze podkładu należy
zwrócić uwagę na rodzaj materiału, na którym będzie dokonywana
naprawa. Złe dobranie materiału do przeprowadzonej pracy zniweczy naszą nawet najlepszą pracę.
Wiec, skoro już wiemy z jakiego materiału mamy wykonaną część
karoserii idzie z górki. Mając nowy element z blachy stalowej lub
aluminiowej najlepiej zastosować grunt reaktywny który tworzy
cienką, ale skuteczną warstwę antykorozyjną. Na to nakładamy podkład akrylowy który w zależności od potrzeby jest albo bardziej lub
mniej wypełniający co daje nam możliwość wyrównania powierzchni
delikatnie przerysowania. Tutaj należy wspomnieć, żeby nigdy nie
nakładać na głębsze ubytki szpachli poliestrowej bezpośrednio na
podkład reaktywny, ponieważ wtedy doprowadzimy do gryzienia się
dwóch produktów co zniweczy nawet naszą najlepszą pracę. Dlatego aby po zastosowaniu szpachli należy odciąć tę warstwę cienką
warstwą podkładu zazwyczaj epoksydowego.
Mając element plastikowy należy go zidentyfikować, ponieważ są
rodzaje polimerów nie stosowanych w naprawach lakierniczych. Kiedy element jest z odpowiedniego plastiku lub z kompozytu należy
pamiętać, aby zadbać o dobrą przyczepność wtedy wskazany jest
zastosowanie podkładu do plastiku jakim jest np. CP 390. Na niego
spokojnie możemy nakładać dowolny podkład, którego właściwości
wykazują przyczepność do podłoży plastikowych. Następnie możemy zastosować podkład akrylowe albo epoksydowy dzięki czemu
uzyskujemy warstwę izolującą na którą możemy zastosować bazę
1K lub 2K. W razie większych ubytków w karoserii stosujemy szpachle przeznaczaną specjalnie do tego typu elementów, ponieważ
następują tutaj odmienne naprężenia a nie chcieli byśmy zobaczyć
spękań. Tutaj dla wszystkich elementów jest jeden wspólny mianownik jakim jest odcięcie warstwy szpachli za pomocą podkładu
od kolejnych z kolorem. Jest to wymuszone możliwością przebicia
się szpachli w formie plam po jakimś czasie. Jest to szczególnie widoczne w jasnych kolorach szczególnie tam, gdzie dodano za dużą
ilość utwardzacza.
Często spotykamy się z określeniem lakierowanie mokro w mokro. Ale czy każdy podkład możemy stosować w tej metodzie?
Odpowiedź brzmi nie. Metoda, o której wspomniałem polega na
zastosowaniu odpowiedniego podkładu, który ani nam za szybko
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nie wyschnie ani nie będzie to trwało zbyt długo. Dzięki temu po
aplikacji uzyskujemy idealną powierzchnię ze znaczną oszczędnością
czasu. Bardzo ważna rzecz przy podkładach w metodzie „mokro na
mokro” jest gładkość uzyskiwanej powłoki. Najlepiej uwidacznia się
to przy aplikacji lakieru akrylowego na podkład w wyżej opisywanej
metodzie. Idealnie dobrany podkład gwarantuje nam zachowanie
najwyższy połysk lakieru i gładkość powłoki jak to mam miejsce w
przypadku podkładu CP 385 „Wet on Wet” marki Profix.
Obok podkładu akrylowego często używany jest także podkład
epoksydowy. Podkład epoksydowy i akrylowy stworzone są odpowiednio na bazie żywicy epoksydowej i akrylowej, cechujących
gwarantujących otrzymanie powłoki o doskonałych właściwościach
barierowych, świetnych parametrach mechanicznych oraz bardzo
dużej odporności chemicznej. Prócz żywicy w ich skład wchodzą
wypełniacze: w epoksydowych podkładach wypełniających – więcej napełniacza gruboziarnistego, a dla akrylowych w technologii
mokro na mokro układy mniej wypełnione z ultradrobnym wypełniaczem; dodatki antykorozyjne, promotory adhezji i inne dodatki,
np. rozlewcze. Podkład epoksydowy jest podkładem, który można
stosować na podłoże z blachy surowej, aluminiowe i twarde tworzywa sztuczne. Nałożona warstwa podkładu epoksydowego pomaga
uniknąć późniejszych problemów ze zwarzeniem się lakieru tworząc
warstwę izolacyjną od starych powłok, a ponadto w miejscach
przeszlifowanych do gołego metalu zabezpiecza przed korozją i
odpowiednio izoluje. Zaletami podkładu epoksydowego są: niezawodna izolacja podłoża, dobre właściwości wypełniające, bardzo
dobra przyczepność do stali i metali nieżelaznych oraz tworzyw
sztucznych. Nie jest natomiast łatwy do zeszlifowania i nie tworzy
gładkiej powierzchni. Tego problemu możemy uniknąć stosując podkład epoksydowy mokro na mokro, który nie wymaga szlifowania,
a lakier bazowy może być nałożony bezpośrednio po nałożeniu
podkładu.
W przypadku jednak gruntu epoksydowego należy pamiętać, że
w porównaniu z akrylowym czas schnięcia jest dłuższy. Dlatego
pamiętajmy o dokładnych wytycznych zawartych w kartach technicznych. Dłuższy czas odparowania w połączeniu ze zbyt grubą
warstwą może powodować uwięzienie warstw spodnich podkładu
przez szybkoschnące lakiery wierzchnie a to już prosta droga do
wady lakierniczej.
Anna Nowicka
Laboratorium Badawczo – Rozwojowe
Multichem Sp. z o.o. producent lakierów marki Profix
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Rzeźba Spirit of freedom z 2009 r. uświetnia
popularne wśród studentów Uniwersytetu
Telawiwskiego miejsce odpoczynku.
Autor zdjęcia: Shaula Haitner

David Gerstein tworzy kolorowe trójwymiarowe rzeźby, które mają zachować swoją świetność przez dziesięciolecia. Właśnie dlatego ten izraelski artysta korzysta z produktów marki Standox.

David Gerstein
– współczesny rzeźbiarz i malarz –
polega na produktach marki Standox
David Gerstein
aplikuje lakier
pędzlem lub
wałkiem.
Autor zdjęcia:
David Gerstein

Dzieła
autorstwa
Davida
Gersteina wystawiane są w
galeriach i współtworzą przestrzeń publiczną w różnych
miejscach na całym świecie.
Ich cechą charakterystyczną
są jasne tęczowe kolory, które stały się również znakiem
rozpoznawczym
73-letniego
artysty. Aby zapewnić swoim
rzeźbom skuteczną ochronę
przed działaniem warunków
atmosferycznych,
Gerstein
korzysta z systemów lakierniczych Standox.

Na początku artysta i jego zespół laserowo wycinają w metalu odpowiednie kształty. Tak też było w przypadku postaci tworzących Peloton Wave – rzeźby w charakterystycznych żywych kolorach, umieszczonej na dużym stalowym łuku. Aby osiągnąć trwały połysk, Gerstein
pokrywa podłoże lakierem bazowym Standohyd Plus Basecoat, który
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Postacie tworzące rzeźbę Peloton Wave zostały wycięte laserem, polakierowane
jasnymi kolorami i umieszczone na dużym stalowym łuku.
Autor zdjęcia: David Gerstein

aplikuje pędzlem lub wałkiem. Następnie w kabinie lakierniczej aplikuje lakier bezbarwny Standocryl Clear zapewniający rzeźbom nie tylko
ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi, lecz także wysoki połysk.
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„Lakiery Standox wyróżniają
się zarówno znakomitym połyskiem, jak i wyjątkową odpornością. Bardzo cieszymy się,
że dzięki naszym produktom te
zjawiskowe rzeźby zachowają
żywe kolory na lata” – mówi
Olaf Adamek, Standox Brand
Manager na Europę, Bliski
Wschód i Afrykę.

Sky is the Limit w Ramat Gan, Izrael,
2009 r. Autor zdjęcia: Avishai Teicher

Dzieła Davida Gersteina można
obejrzeć na stronie www.davidgerstein.com. Więcej informacji
na temat marki Standox można
znaleźć na stronie www.standox.pl

O marce Standox
Standox, jedna z globalnych marek renowacyjnych systemów
lakierniczych Axalta Coating Systems pomaga swoim klientom uzyskiwać najlepsze wyniki dzięki najwyższej jakości produktom i kompleksowemu doradztwu. Jako wiodąca europejska marka lakierów
renowacyjnych z Wuppertalu, Niemcy, Standox oferuje innowacyjne systemy lakiernicze oraz doskonałe technologie doboru koloru.
Aprobaty wszystkich głównych producentów pojazdów samochodowych odzwierciedlają pozycję marki jako wiodącego partnera na
rynku motoryzacyjnym. Standox pomaga profesjonalnym warsztatom lakierniczym osiągać doskonałe wyniki za każdym razem.
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Rzeźba Momentum z 2007 r. wewnątrz dużego centrum handlowego w Singapurze.
Autor zdjęcia: Jimmyweee / Russavia
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Podstępna, okrutna i zła – taka jest ruda. Wkrada się cichcem w niewidoczne zakamarki karoserii i niszczy co
się da. Jeśli ruda zostanie poskromiona, to nic zniszczy, a przecież o to właśnie chodzi. O samochód bez rdzy.
A jak poskromić rudą. kiedy już się pojawi?

Rude nieszczęścia
Najczęściej korozję zauważamy, gdy się pojawia niewielka chropowatość powłoki, niepiękny bąbel z nalotem rdzawym, bądź nawet
brzydka skorodowana rdzawa blacha otoczona spękaną resztką
powłoki. Najczęściej pojawia się to w miejscach szczególnie narażonych na erozję mechaniczną, na przedniej części pokrywy silnika,
atrapie, przednim zderzaku, dolnej części błotników, w okolicach
progów oraz w dolnej części zderzaków tylnych.
Występują trzy kategorie usterek – odprysk lakieru bezbarwnego,
odprysk lakieru bezbarwnego z kolorem od podkładu oraz uszkodzenie do materiału nośnego.
Każda z nich z czasem prowadzi do korozji podłoża. To tylko kwestia czasu – jak w komorze solnej – latem proces trwa dłużej, zimą
jest zdecydowanie przyspieszany przez katalizatory: środki przyspieszające rozpuszczanie śniegu i lodu na jezdniach oraz ogromne
ilości piasku, nie zawsze właściwie rozdrabnianego przy rozrzucaniu, a dodatkowo, w suche dni, przewiewanego przez wyprzedzane
i mijające się pojazdy.
Mechanizm korozji jest następujący: uszkodzony lakier bezbarwny
umożliwia kontakt wody z dodatkami do warstw spodnich, a te
wchłaniając wodę, spulchniają się jak gąbka i pozwalają na penetrację w głąb i pod powierzchnię lakieru bezbarwnego. Dlatego widzimy najpierw zmarszczenie powłoki postępujące aż do korodującej
warstwy nośnej, jeśli jest z metalu, i łuszczącej się, jeśli warstwą
nośną będzie tworzywo sztuczne.
Metoda naprawy jest jedna – lakierowanie. Jeśli uszkodzony jest
tylko bezbarwny na małej powierzchni, to awaryjnie można nałożyć
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Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

Narzędzia:
ręczne narzędzia,
szlifierki,
polerka,
niekiedy specjalne narzędzia do małych napraw
Materiały okołolakiernicze:
taśmy do oklejania,
szmatki elektrostatyczne,
odtłuszczacz, zmywacz antysilikonowy,
podkład akrylowy,
papiery ścierne,
folie oraz papiery do oklejania,
pasty polerskie,
materiały dedykowane do tworzyw sztucznych
– plastyfikatory, podkłady, wypełniacze
małym pędzlem warstwę lakieru bezbarwnego jako krótkotrwałe
zabezpieczenie. Właściwa naprawa odbywa się u lakiernika.
Prace należy rozpocząć od dokładnego umycia całego elementu
wodą z dodatkiem detergentu. Po wysuszeniu należy powierzchnię odtłuścić rozpuszczalnikiem do usuwania zanieczyszczeń
olejowych, tłuszczów i silikonów. Najlepiej zastosować zmywacz
antysilikonowy. Wskazane jest dwukrotne użycie zmywacza i wycieranie powierzchni czystą szmatką. Po całkowitym odparowaniu
powierzchnię należy zmatować, głębsze uszkodzenia rozszlifować.
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I te szlifowania będą różne w zależności od rodzaju uszkodzenia.
Gdy uszkodzony jest tyko lakier bezbarwny, to do zmatowania bazy
używa się #P 400. Gdy uszkodzony jest lakier bezbarwny z bazą.
to trzeba szlifować do podkładu, tak jak poprzednio #P 400. Gdy
uszkodzony jest podkład, to samo miejsce uszkodzenia szlifuje się
#P240, a otoczenie #P 360, a końce szlifowania należy matować.
Jeśli okaże się, że uszkodzenie występuje powyżej zderzaków. to
taka naprawa nie ma prawa być niezauważona i należy malować
cały element. Ten sam problem jest z pokrywą silnika – nie można
wykonać jedynie zaprawek, bo będą widoczne, naprawiać trzeba
cały element. Nie ma metody obejściowej, trzeba przelakierować. A
to powoduje koszty i irytację właściciela samochodu...
Przy zaprawkach stosuje się nakładanie metodą mokre na mokre
bez szlifowania. Na przygotowaną powierzchnię można kłaść
warstwę koloru (oczywiście po wcześniejszym przeprowadzeniu
procesu dopasowania koloru) i na koniec, lakier bezbarwny. Lakiery
muszą być elastyczne – odpowiednio do elastyczności naprawianego elementu. Podczas lakierowania tworzyw sztucznych należy
zastosować dodatek powiększający elastyczność lub użyć lakieru
przygotowanego przez producenta specjalnie do pokrywania tworzyw sztucznych.
Z uwagi na fakt, iż tworzywo, zależnie od przeznaczenia, może
być bardzo miękkie i elastyczne albo twarde i sztywne należy ilość
dodatku uelastyczniającego dostosować do rodzaju materiału.
Stosuje się tu podkłady akrylowe z dodatkami dostosowującymi
plastyczność oraz lakiery bazowe. Dokładność i staranność w
czasie poszczególnych etapów pracy zawsze procentuje dobrymi
efektami, w przypadku lakierowania tworzyw sztucznych należy
pamiętać, aby zależnie od rodzaju tworzywa, używać odpowiednich materiałów dedykowanych do tego tworzywa. W ostatnich
latach pojawiły się w samochodach europejskich elastyczne błotniki
przednie których naprawę wykonuje się tak samo, jak w przypadku
dotychczasowych tworzyw sztucznych.
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Ważne aby podczas takich napraw, niezależnie od materiału, z jakiego wykonany jest element, na każdym etapie pracy pamiętać o
minimalizacji powierzchni przeszlifowanych i właściwym obszarze
zachowanym do cieniowania.
Zdarza się niewidoczna korozja wewnątrz profili zamkniętych
oraz od wewnętrznej strony elementów. Tę drugą można usuwać
mechanicznie, np. tzw piaskowanie, lecz zawsze trzeba zachować
ostrożność w rozmachu czyszczeni. Nietrudno bowiem spowodować, żeby powierzchnia naprawy na tyle się rozrosła, że trzeba
lakierować cały element. Nie zaleca się w miejscach widocznych
usuwania korozji specjalnymi środkami chemicznymi wiążącymi się
z produktami korozji, z dwóch powodów. Po pierwsze będą spore
trudności z usuwaniem pozostałości środków chemicznych, a to
utrudnia późniejsze lakierowanie. Po drugie powstaje nierównomierna powłoka – zazwyczaj produkty te nanosi się pędzlem. co
zwiększa powierzchnię i utrudnia lakierowanie. W przypadku korozji
profili zamkniętych, niestety, konieczna jest ingerencja w konstrukcję i wycinanie uszkodzonych elemenów. Po wstawieniu nowych
naprawa przebiega z zachowaniem całego procesu technologicznego, obowiązującego przy wymianie elementów.
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Karoseria samochodu to nie tylko polakierowane, blaszane poszycie, ale również wiele powierzchni plastikowych. Naprawa takich elementów wymaga zastosowania nieco innych materiałów. Różnica w odcieniu czy
fakturze błotnika, zderzaka czy lusterek w zasadzie dyskwalifikuje naprawę.
Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

Lakiernik kontra tworzywa sztuczne
Najczęściej uszkodzeniom ulegają zderzaki, błotniki, drzwi i... lusterka. Pozornie prosta naprawa może być zmorą lakiernika. Kłopot w tym, że w motoryzacji stosowane są różne rodzaje tworzyw
sztucznych. Ustalenie z jakiego materiału wykonany jest naprawiany element może wymagać sięgnięcia do informacji producenta samochodu, oryginalne elementy posiadają oznaczenie tworzywa od
wewnętrznej strony w postaci jego literowego nadlewu. Ustalenie
rodzaju tworzywa jest ważne albowiem, elementy samochodów
wykonane z różnych tworzyw wymagają użycia nieco innych materiałów lakierniczych. Jeżeli do lakierowania przeznaczony jest nowy
element, to konieczne jest bardzo dokładne usunięcie substancji,
które pozostały po produkcji. Najczęściej są to różnego rodzaju
materiały ułatwiające wyjęcie elementów z formy, które trzeba

Narzędzia:
ręczne narzędzia,
szlifierki,
polerka,
Materiały okołolakiernicze:
taśmy do oklejania,
szmatki elektrostatyczne,
odtłuszczacz, zmywacz antysilikonowy,
podkład akrylowy,
papiery ścierne,
folie oraz papiery do oklejania,
pasty polerskie,
materiały dedykowane do tworzyw sztucznych
– plastyfikatory, podkłady, wypełniacze
całkowicie usunąć. Tworzywa sztuczne mają tę cechę, że bardzo
łatwo się elektryzują, dlatego też w czasie prac przygotowawczych
należy używać ściereczek elektrostatycznych. Najlepiej używać
materiałów dedykowanych do tworzyw sztucznych jednego producenta. Chodzi o to, aby poszczególne podkłady, plastyfikatory,
wypełniacze, bazy i lakiery bezbarwne do siebie pasowały i nie
kasowały wzajemnie zadanych parametrów. Takie linie produktów
są wynikiem badań i doświadczeń, dodatki są tak dobrane, by zapewnić optymalne właściwości i trwałość powłoki. Przy naprawie
elementów z tworzyw sztucznych stosuje się podobną technolo-
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gię, jak przy naprawie elementów metalowych, przy czym warto
pamiętać o tym, że zderzaki najczęściej są uszkadzane i później
naprawiane, nie zawsze we właściwy sposób. Istnieją skuteczne
technologie naprawcze tworzyw sztucznych stosowanych w motoryzacji, tak więc wykorzystywanie elementów naprawianych – pod
warunkiem, że właściwie – nie jest błędem. Przed rozpoczęciem
naprawy należy skontrolować otrzymany element pod względem
jakości powłoki istniejącej (próba rozcieńczalnikowa), czy nie ma
pęknięć lub ubytków tworzywa sztucznego. Jeżeli są uszkodzenia,
to trzeba to miejsce rozszlifować tak, aby usunąć całkowicie pęknięcie – zazwyczaj trzeba to wykonać do tworzywa sztucznego.
Usuwanie powłok rozdzielających na nowych elementach
Środki rozdzielające na zewnętrznej powłoce elementów nowych na bazie wosku i oleju. Można je usunąć ręcznie przy
pomocy właściwych organicznych rozcieńczalników i maty szlifującej.
Środki rozdzielające we wnętrzu tworzywa, to produkty będące
składnikiem tworzywa pochodne stearynianów. Przed czyszczeniem konieczne jest ich wygrzanie. Czyszczenie przy użyciu
organicznych rozpuszczalników lub rozcieńczalników tylko przy
użyciu maty szlifującej.
Środki rozdzielające z roztworem alkoholu poliwinylowego w
wodzie. Tego typu elementy można łatwo rozpoznać po nierównej powierzchni od wewnątrz. Alkohol poliwinylowy usunąć można tylko przy pomocy wody, nie rozpuszcza się w organicznych
rozpuszczalnikach.

Najbardziej wymagające są naprawy elementów wykonanych z
tworzyw o symbolach PP (polipropylen), PP/EPDM (polimer dwucząsteczkowy etylo-propylen) i PC (poliwęglany). Te tworzywa wymagają bardzo starannego przygotowania powierzchni i stosowania dedykowanych podkładów oraz dodatków uelastyczniających
warstwy lakieru barwnego i bezbarwnego. Prace należy rozpocząć
od dokładnego umycia całego elementu wodą z dodatkiem detergentu. Po wysuszeniu należy powierzchnię odtłuścić rozpuszczalnikiem do usuwania zanieczyszczeń olejowych, tłuszczów i
silikonów. Najlepiej zastosować zmywacz antysilikonowy. Wskazane
jest dwukrotne użycie zmywacza i wycieranie powierzchni czystą
szmatką. Po całkowitym odparowaniu powierzchnię należy zmatować, ewentualne drobne uszkodzenia wyrównać szpachlówką do
tworzyw sztucznych. Szlifowanie szlifierką wstępnie P220/P240
wstępnie, następnie P320/P400. Pył usuwa się za pomocą sprężonego powietrza i ponownie należy powierzchnie dokładnie odtłuścić zmywaczem antysilikonowym. Kolejnym etapem jest nałożenie
warstwy zwiększającej przyczepność fachowo nazywanej aktywatorem adhezji. Kolejną warstwą jest podkład akrylowy z dodatkiem
substancji zwiększającej elastyczność, Nakładając tę warstwę należy
przestrzegać reguł wskazanych w karcie produktu. Podkład szlifuje
się według ogólnych zasad przygotowania powierzchni pod lakier,
które opisywaliśmy we wcześniejszych tekstach. Jeżeli stosuje się
nakładanie metodą mokre na mokre wtedy podkładu szlifować nie
trzeba.Na przygotowaną powierzchnię można już kłaść warstwę
koloru (po przeprowadzeniu procesu dopasowania koloru) i, na koniec, lakier bezbarwny. Lakiery muszą być elastyczne – odpowiednio
do elastyczności naprawianeW ostatnich latach pojawiły się
go elementu. Dlatego należy
w samochodach europejskich
zastosować dodatek poelastyczne błotniki przednie z
nowego tworzywa NORYL GTX™
większający elastyczność lub
PPE (polifenyloeter) + PS (poużyć lakieru przygotowanego
listyren) +PA (poliamid) których
naprawę wykonuje się tak samo,
przez producenta specjalnie
jak w przypadku wymienionych
do pokrywania tworzyw
wcześnie tworzyw.
sztucznych.
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Przygotowanie powierzchni elementów wykonanych z tworzyw
takich, jak PC (poliwęglan), PPO (politlenek fenylenu), ABS (polimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy), PA (poliamid), PBTP
(politereftalan butylenu) wykonuje się tak samo, jak w przypadku
wymienionych wcześnie tworzyw. Ważne jest, aby użyć materiałów
z dodatkami powodującymi należytą przyczepność, odpowiednią
elastyczność oraz odporność na odkształcenia charakterystyczne
dla tworzyw sztucznych.
W przypadku PVC (polichlorek winylu) wystarczy starannie odtłuścić
powierzchnię i po zmatowaniu można lakierować specjalnymi lakierami (typ plandeki). Tworzywo to, zależnie od przeznaczenia, może
być bardzo miękkie i elastyczne albo twarde i sztywne. Stosuje się
tu podkłady akrylowe z dodatkami dostosowującymi plastyczność
oraz lakiery bazowe i bezbarwne również z tymi dodatkami.
Aby uniknąć podnoszenia powłoki naprawianych elementów wykonanych z poliuretanów spienianych twardych (PUR ) należy użyć
podkładu do tworzyw sztucznych, który bardzo dobrze wiąże się z
tym tworzywem i zapewnia właściwą przyczepność.

Elementy z żywic poliestrowych (często z dodatkami włókien szklanych) mają dobrą przyczepność warstw lakierniczych. Nie trzeba
więc dodawać gruntów, które zwiększą przyczepność. Po dokładnym umyciu i równie starannym odtłuszczeniu powierzchnię się
szlifuje i pokrywa podkładem akrylowym z niewielkim dodatkiem
plastyfikatora. Jeśli element jest bardzo sztywny można ten dodatek pominąć. Na powierzchnię przygotowaną ze szlifowaniem lub
metodą mokre na mokre nanosi się lakier bazowy lub kolor akrylowy. Jeśli trzeba, również z dodatkiem poprawiającym elastyczność.
Dokładność i staranność w czasie poszczególnych etapów pracy
zawsze procentuje dobrymi efektami, w przypadku lakierowania
tworzyw sztucznych należy pamiętać, aby zależnie od rodzaju
tworzywa, używać odpowiednich materiałów dedykowanych do
tego tworzywa.
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Axalta Coating Systems przedłuża współpracę
z zespołem Movistar Yamaha MotoGP

Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i
proszkowych, został oficjalnym sponsorem
zespołu Movistar Yamaha MotoGP podczas
Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP
2018 organizowanych od 16 marca do 18
listopada 2018 r. Podpisana we Włoszech
umowa sponsorska rozpoczyna dziewiąty
z rzędu rok współpracy z Cromax – jedną z marek lakierniczych premium firmy
Axalta. Lakiery Cromax są stosowane na
ciężarówkach serwisowych, skrzynkach
narzędziowych, stołach warsztatowych i
pozostałym wyposażeniu pit lane. Produkty
tej marki zdobią również garaże i strefy dla

gości, a logo marki widnieje na motocyklach
Yamaha YZR-M1, którymi jeżdżą Valentino
Rossi i Maverick Vinales.
Współpraca z zespołem Movistar Yamaha
MotoGP jest niezwykle ważna dla firmy
Axalta w kontekście jej wieloletniego zaangażowania w wyścigi na całym świecie.
Strategiczne partnerstwo pozwala firmie
na zaprezentowanie technologii oraz innowacyjnych produktów oraz ugruntowuje
jej pozycję w świecie sportów motorowych
– od Formuły 1, NASCAR, WEC po wyścigi z
serii Formuła Student.
„Ta umowa nie tylko cementuje relacje
pomiędzy firmami Axalta i Yamaha, lecz

także stanowi doskonały przykład współpracy opartej na wspólnych wartościach,
takich jak: innowacyjność, dynamika, produktywność, najnowsze technologie oraz
wydajność pracy” – powiedział Marco Riva,
General Manager w firmie Yamaha Motor
Racing Srl.
„Axalta ma bogatą tradycję sportów motorowych i – podobnie jak zespół Movistar
Yamaha MotoGP – z pasją podchodzi do
innowacji. Jako wieloletni oficjalny sponsor
zespołu z niecierpliwością wyczekujemy
emocji, jakich z pewnością dostarczy nam
nadchodzący sezon” – dodał Marco Brioschi, Country Leader Refinish Italy Axalta.

Podkład CP 385 idealny
w metodzie „mokro na mokro”
Opracowany przez dział badawczo rozwojowy firmy Multichem skład podkładu CP
385 HS „WET ON WET” wpływa na idealne
rozlanie a co za tym idzie tworzy idealnie
gładką powierzchnię. Stanowi doskonałe
podłoże pod lakiery bazowe Profix zarówno przy wymalowaniach częściowych jak i
całościowych. Produkt charakteryzuje się
doskonałą przyczepnością do stali, ocynku
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czy aluminium. CP 385 HS marki Profix zawiera składniki antykorozyjne gwarantując
wieloletnią ochronę powłoki. Dzięki zastosowaniu podkładu CP 385 HS w metodzie
„mokro na mokro” oszczędzamy czas, także ze względu na krótki czas odparowania
międzywarstwowego. Produkt dostępny w
kolorze szarym.
Więcej o produkcie na www.multichem.pl
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Cromax wspiera zespół Formuły Student
Cromax® – jedna z trzech marek renowacyjnych premium należących do Axalta
Coating Systems, wiodącego globalnego
dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych,
ogłasza współpracę ze szwajcarskim zespołem rajdowym Academic Motorsports
Association of Zurich (AMZ). Zespół został
założony w 2006 r. przez studentów Politechniki Federalnej w Zurychu – jednej z
dziesięciu najlepszych uczelni na świecie.
Każdego roku AMZ Racing opracowuje
prototyp bolidu, który bierze udział w Formule Student – serii konkursów i wyścigów
organizowanych w całej Europie i uznanych
na arenie międzynarodowej, w których
uczestniczą studenci z uczelni z całego
świata. W 2010 r. zespół AMZ, pierwszy
reprezentant Szwajcarii, zaczął startować
w Formule E – wyścigach samochodów
elektrycznych.
Elektryczny samochód wyścigowy stworzony przez AMZ w 2018 r. – eiger, którego
nazwa pochodzi od słynnego szczytu w
szwajcarskich Alpach, lakierowali technicy
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Axalta w centrum szkoleniowym firmy,
w szwajcarskim Pratteln. Wzmocnione
włóknem węglowym nadwozie z tworzywa
sztucznego pokryto podkładem nawierzchniowym marki Cromax - NS2602, niewymagającym szlifowania. Następnie auto
polakierowano Samochodowym Kolorem
Roku Axalta 2018. StarLite - perłowy biały
kolor, na który studenci zdecydowali się natychmiast po obejrzeniu próbki, został uzupełniony specjalnym perłowym czerwonym.
Całości dopełniły bezbarwny lakier CC6600
Cromax Pro Star Clear oraz logo Cromax,
które będzie widnieć na bolidzie podczas
wszystkich wyścigów.
„Pracujemy w bardzo zaawansowanym
środowisku inżynierskim. Dzięki AMZ mamy
możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. W ten sposób zdobywamy
umiejętności z zakresu zarządzania, innowacyjności i pracy w zespole. Co więcej,
technicy z firmy Axalta stworzyli niezwykle
pozytywną i przyjazną atmosferę, która
udzieliła się nam wszystkim” – powiedział
Nirushan Arumugam, CEO of AMZ Racing i
student wydziału inżynierii.
„Największym wyzwaniem z punktu widzenia marki Cromax było zrealizowanie projektu bez nadmiernego zwiększania masy
pojazdu, co negatywnie wpłynęłoby na wyniki. W efekcie po aplikacji innowacyjnych
produktów marki Cromax waga nadwozia
wzrosła jedynie o 320 g, co jest naprawdę

fantastycznym osiągnięciem” – mówi Clint
Kaufmann, Technical Leader marki Cromax
w Szwajcarii.
Bolid eiger zaprezentowano 14 maja
2018r. w szwajcarskim Dietikon w siedzibie firmy EKZ – jednego z największych
dostawców energii elektrycznej w kraju,
którego celem jest zrównoważony rozwój
oraz opracowywanie technologii odnawialnych źródeł energii.
Zespół AMZ – składający się z 65 studentów
szwajcarskich uniwersytetów – planuje wystawić bolid eiger w kilku wyścigach sezonu
z serii Formuła Student, które rozpoczynają
się w lipcu 2018 r.
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Kiedy pojawia się defekt lakierniczy, szukając przyczyny jego powstania, automatycznie, w pierwszej kolejności
bierzemy pod uwagę dwie możliwości. Po pierwsze podejrzewamy, że wada wiąże się z zastosowanym produktem, a po drugie, że spowodowało ją niewłaściwe jego użycie. Gdy coś pójdzie nie tak, większość z nas winić
będzie użyte materiały, odsuwając myśl, że mogła zawinić niedostateczna znajomość lakierniczego fachu. Łatwiej jest obwiniać materiały lakiernicze niż jakość wykonania. Materiały są namacalne, jakość wykonania nie.
Materiały mogą być sprawdzane i badane nawet po zastosowaniu, z efektem pracy lakiernika, czy kolorysty
jest już gorzej. O tym, na czym polegają najczęstsze błędy lakiernicze, możemy znaleźć sporo publikacji. Ze zdobyciem wiedzy na temat tego, jaki wpływ na powstałą wadę miał sam „kolor” będzie już znacznie trudniej.

Od koloru do wady lakierniczej
- okiem kolorysty
Analizując wadę lakierniczą, nie można oczywiście zignorować użytych materiałów. Ale należy również sprawdzić, w jakim stopniu
ta wada może być wynikiem stanu lakierowanej powierzchni, dozowania materiałów, odpowiedniego stosowania tych materiałów,
czasu między nakładanie kolejnych warstw, przygotowania pistoletu. Wszystko to ma duży wpływ na efekt końcowy, czyli uzyskanie
pożądanego koloru.
Zarówno przy wyborze materiałów, jak i koloru, trzeba pamiętać
o kilku istotnych rzeczach. W przypadku kolorystyki, powinniśmy
zachować szczególną ostrożność rozważając użycie kilku kolorów.
Kolor biały - musimy brać pod uwagę co może stać się z kolorem
białym za kilka lub kilkanaście lat. Tak, dobrze podejrzewacie, może
zżółknąć. Szacując, że około 37% używanych obecnie samochodów jest w kolorze białym i kolor ten od wielu lat wiedzie prym
w rankingach (słynny dziennikarz motoryzacyjny Jeremy Clarkson
przewidział to już w roku 2005), będzie on częstym gościem w
naszym warsztacie. Mając to na uwadze, pamiętajmy o zastosowa-
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niu i doborze odpowiedniego lakieru bezbarwnego, który już sam
w sobie jest odporny, długotrwały i nie charakteryzuje się żółtym
odcieniem (np. lakier bezbarwny CP 2016 VHS marki Profix). Pamiętajmy również o bardzo dokładnym odlewaniu kolejnych tonerów z receptury. Trzy krople więcej mogą mieć ogromny wpływ
na efekt finalny.
Kolor żółty - nie jest powszechnie spotykany (może to i dobrze,
no, chyba że ma się Lambo). W przypadku żółci pamiętajmy o zastosowanym podkładzie i dobrej pasowalności koloru. Wersje jasne
grożą zielenią, a ciemniejsze brązowieją.
Kolor czerwony i pomarańczowy – niezbyt lubiane przez lakierników
z prostego powodu: niższej siły krycia. To oznacza konieczność
zastosowania podkładu. Bezwarunkowo sprawdzamy natryskiem
próbnym pasowalność koloru. Nie ma tutaj miejsca na pomyłkę
(podobnie jak w kolorze białym). Czerwony nie wybacza. Zwykle
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jest to kolor, którego rodzajów na mieszalniku znajdziemy najwięcej. Łatwo widać na nich chmury. Starajmy się wylać odpowiednią
ilość materiału, koniecznie pamiętając o „droppingu” w kolorach
efektowych. Jeśli kolor dobarwiamy, uważajmy na zjawisko metamerii (im więcej składników będziemy dodawać, tym kolor nie
tylko stanie się bardziej brudny, ale będzie też bardziej podatny
na światło). Jeżeli mamy do czynienia z żywym czerwonym i jest
on dla nas nieco za ciemny, rozjaśniamy go kolorem wyjściowym.
Ostrożnie z białym, zbyt duża ilość może przyprawić nas o różowy
zawrót głowy.
Kolor niebieski - dobarwiając go starajmy się nie dodawać dużej
ilości składników (szczególnie koloru żółtego i czerwonego. Połączenie ich w równych proporcjach daje czerń, u nas kolor będzie
brudny i ciemniejszy). Pamiętamy o dobrym dobrze lakieru bezbarwnego. Dzięki niemu możemy wyłowić z pozoru niewidoczną
głębię kolorów niebieskich.
Kolor zielony – tu uważajmy na łączenie go z bielą. Taka mieszanka
może niemal dosłownie pozbawić zieleń życia. Ważne, aby kolor
oglądać pod różnym oświetleniem (o czym później), najlepiej pod
światłem D65 (jest to temperatura barwy bieli najbardziej zbliżona
do światła dziennego), ponieważ D50 może powodować pozorne
wrażenie, że kolor jest żółtawy.
Kolor czarny - kolor, na którym wdać wszystko. Szczególnie brud.
Dbajmy więc o czystość kabiny, oszczędzi nam to wiele czasu i
pieniędzy.

Przy wszelkiego rodzaju kolorach metalicznych potrzeba dużej
wprawy. Odpowiednie wylanie materiału to warunek, by nie mieć
problemów z ułożeniem ziarna. Kolor bardzo łatwo staje się zbyt
ciemny od oryginały w wyniku zastosowania zbyt dużej ilości materiału. Światło bardzo nam pomaga, ale będzie nieubłagane, gdy
popełnimy błędy. Defekty po odbiciu światła będą widoczne. Czasem wystarczy zmienić proporcje pigmentów metalicznych bez
korygowania pigmentami typu solid. Kwestia ziaren metalicznych
wygląda w przybliżeniu tak, że drobne ziarna są jasne na wprost, a
ciemniejsze pod kątem, natomiast grube ziarna są jaśniejsze pod
kątem, a ciemniejsze na wprost. Jeżeli odejmiemy z receptury ziarna, którego jest najwięcej i będzie to drobne ziarno, to kolor się
przyciemni na wprost, ale kąt pozostanie bez zmiany.
Pamiętajmy, że kolory w programie recepturowym odnoszą się
do kolorów fabrycznych, nie zawsze uwzględniają wpływ czasu i
warunków atmosferycznych na kolor.
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O CZYM RÓWNIEŻ NALEŻY PAMIĘTAĆ
Temperatura: wpływa przede wszystkim na efektywność lakierowania. Ma wpływ na szybkość przebiegu prac lakierniczych. Posiłkujmy się kartami technicznymi, są one często bardzo pomocne
w kwestii wymaganych temperatur. Miejmy jednak na uwadze, że
niektóre podawane zalecane temperatury odnoszą się do elementu, nie zaś do otoczenia.
Odpowiednie oświetlenie w trakcie pracy to często klucz do sukcesu. Kolor na taśmie produkcyjnej, według zaleceń, powinien
być sprawdzany pod światłem D65. Postarajmy się o takie źródła
światła, by jak najlepiej odtworzyć wykonywaną powłokę. Sprawmy
by oświetlenie pokazało nam więcej zapewniając komfort i skuteczność naprawy. Światło odgrywa kluczową rolę przy doborze
lakieru. Kolor najlepiej jest oceniać przy świetle zbliżonym do światła dziennego, czyli do światła naturalnego. Powinniśmy zatem
posłużyć się lampami emitującymi właśnie takie światło (D65).
Do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad lakierniczych przyczynia się właściwy stan pistoletu. Czy zdarzyło wam się
kiedyś, że podczas nakładania lakieru bazowego lub bezbarwnego
wyleciały z pistoletu niepokojące wtrącenia? To nic innego jak zbierające się pozostałości lakierów na ściankach pistoletu. Dlatego po
każdym malowaniu przemywajmy pistolet. Jeśli mowa o pistolecie,
to i o filtracji sprężonego powietrza. Nasza instalacja powinna
posiadać filtry oczyszczające powietrze z wody i oleju. Czystość
powietrza można sprawdzić
bardzo znanym, nie wymagającym specjalistycznego sprzętu,
sposobem. Należy wpiąć w
wąż złączkę męską i dmuchać
powietrzem na lusterko. Jeżeli
nie zauważymy na nim żadnych
zanieczyszczeń, oznacza to że
powietrze jest ok.
Jakub Tomaszewski
Specjalista ds. receptur
i kolorysta
Multichem Sp. z o.o. producent
lakierów marki Profix
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Folia zamiast lakieru? Producenci folii i firmy oferujące usługi oklejania zachęcają do tej technologii argumentując, że jest to bardzo dobra metoda ochrony karoserii, a nawet może zastępować lakierowanie. Co warto
wiedzieć o foliach samochodowych?

Lakier z metra
Czy ta technologia zastępuje tradycyjne usługi lakiernicze? Zrozumiałe, że warsztaty oferujące usługi oklejania samochodów przekonują, iż tak właśnie jest, ale to, oczywiście, marketing. Jednak
są sytuacje, kiedy wykorzystanie folii jest rozwiązaniem jedynym.
Dotyczy to na przykład floty firmowych samochodów, które poza
funkcją transportową, mają przekazywać również informację reklamową. Również nabywcy drogich samochodów nierzadko zlecają oklejanie folią, już to jako zabezpieczenie oryginalnej powłoki,
już to dla zmiany koloru auta. Czy to oznacza, że folie mogą być
zagrożeniem dla lakierni? Absolutnie nie. Jednak dla firm prowadzących usługi lakiernicze, nakładanie folii może być możliwością
rozszerzenia oferty, zwłaszcza że prace przygotowawcze są bardzo
podobne dla obu rodzajów powłok karoseryjnych. Są to jednak
różne technologie i ich stosowanie zależy od potrzeb i celów, jakie
chce osiągnąć klient.

Narzędzia:
opalarka
rakle
będzie mocne podgrzanie starej folii za pomocą opalarki lub pary
wodnej. Po zdjęciu folii na karoserii mogą pozostawać resztki kleju,
które należy usunąć zmywaczem, rozpuszczalnikiem zawierającym
ksylen lub benzyną ekstrakcyjną. U sprzedawców folii dostępne są
też specjalne zmywacze. Ważne, aby środek nie wchodził w reakcję
z powłoką lakierniczą, dlatego warto używać wcześniej przetestowanych produktów.

Do oklejania samochodów używa się jednego z trzech rodzajów
folii. Różnią się elastycznością, trwałością i ceną. Najtańsze, są
samoprzylepne folie monomeryczne ogólnego stosowania. Używane do produkcji najróżniejszych naklejek i etykiet. Nie można
ich formować, zatem nadają się wyłącznie na płaskie powierzchnie.
Folie te są również najmniej trwałe. Stosować je można na samochodach dostawczych, do krótkotrwałych reklam lub przekazów
informacyjnych. Sprawdzają się jako nośniki grafik wektorowych
lub wydruków solwentowych. Po dwóch, trzech latach folie te, pod
wpływem światła, zmian temperatury i procesów starzenia stają
się kruche i usuwanie może sprawić trochę kłopotów. Pomocne
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Większą trwałość mają folie polimerowe, ich przydatność określa
się na czas dwukrotnie dłuższy od omawianych wcześniej, na sześć,
siedem lat. Folie polimerowe często stosuje się do oklejania samochodów z uwagi na umiarkowaną cenę. Nadają się do nakładania na
powierzchnie bez głębszych przetłoczeń, takie jak dach czy maska,
bardzo trudno aplikować je na zderzakach, błotnikach czy detalach
przestrzennych.
Przeznaczone specjalnie do oklejania samochodów są tzw. folie
wylewane. Najdroższe, ale też pozwalające na oklejanie dowolnych
kształtów. Ich trwałość producenci określają nawet na kilkanaście
lat. Nakładanie wymaga dużej staranności, pewnej wiedzy oraz
doświadczenia, gdyż są bardzo delikatne. Ich grubość to około 100
µm. Są dość odporne na uszkodzenia mechaniczne, mogą być zadrukowane pełnokolorową grafiką. Dostępne są w dowolnych kolorach, z efektami nabłyszczania, matu, chromu, oraz strukturalnymi.
Cechy folii wylewanych powodują, że ich usuwanie jest stosunkowo
łatwe, a ryzyko uszkodzenia powłoki lakierniczej niewielkie. Zawsze,
po zdjęciu folii, konieczne jest staranne odtłuszczenie i, w większości przypadków, delikatne spolerowanie powierzchni.
Przygotowanie powierzchni do aplikacji folii w zasadzie nie różni się
od przygotowania do lakierowania. Należy usunąć (uzupełnić i/lub
zeszlifować) wszelkie nierówności, zmyć pozostałości po środkach
zabezpieczających (woski, silikony) i dokładnie odtłuścić powierzchnie. Do nakładania folii potrzebna jest gumowa rakla, opalarka do
podgrzewania folii (folie są termoplastyczne), ostry nóż i nożyczki
do odcinania nadmiaru nakładanej powłoki. Naklejając folie na powierzchnie naprawiane lakierniczo, należy się liczyć z możliwością
ich uszkodzenia przy usuwaniu okleiny. Może się bowiem okazać,
że wraz z folią, miejscami, usunie się warstwę lakieru. Dlatego tego
rodzaju zabiegi należy wykonywać jedynie na wyraźne życzenie
klienta uprzedzonego wcześniej o ryzyku.
Zasadniczo proces jest całkowicie odwracalny, lakier pod folią nie
zmienia barwy, a powłoki położone zgodnie ze sztuką lakierniczą

nie ulegają destrukcji w czasie odklejania. Ci, którzy zlecili oklejenie nowego samochodu w celu jego zabezpieczenia, po kilku
latach będą mogli (o ile unikną kolizji czy poważniejszych spotkań
z przyrodą) sprzedawać samochód wyglądający jak nowy. Ci,
którzy pragną zmiany wyglądu auta, również nie będą rozczarowani. Oferta świetnych jakościowo folii jest tak duża, że można w
sposób nieograniczony puścić wodze wyobraźni. Dowolne kolory,
powierzchnie błyszczące lub matowe, kropki, kwiatki, fotografie,
każdy element w innym odcieniu – wybór jest ogromny. Naprawa
drobnych uszkodzeń, obcierek czy rys powstających w czasie normalnej eksploatacji auta nie stanowi większego problemu, wystarczy zdjąć folię z uszkodzonego fragmentu, nałożyć nową – kilka
godzin pracy i po kłopocie.
Trzeba jednak postawić sprawę jasno – poza zrozumiałymi potrzebami promocyjnymi i reklamowymi oklejanie samochodów jest
pewną modą i, nie zawsze racjonalną, potrzebą. Niemniej skoro
klient sobie takich usług życzy, to nie ma powodów, aby ich nie
zaoferować. A przynajmniej wiedzieć, dlaczego tego nie robić.
Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

Technologia firmy umożliwia warsztatom lakierniczym znaczne skrócenie czasu realizacji
napraw oraz obniżenie zużycia energii

Axalta podnosi ceny lakierów
renowacyjnych w krajach europejskich
Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, podnosi ceny
lakierów renowacyjnych na rynkach europejskich. Podwyżka wchodzi w życie w
trzecim kwartale 2018 r.
Zmiana dotyczy lakierów: Cromax CC6700
Ultra Performance Energy Clear, Spies Hecker Permasolid HS Speed Clear Coat 8800,
Standox Standocryl VOC Xtreme Clear
K9580 oraz produktów powiązanych.
„Zdecydowaliśmy na podniesienie cen o
około 10%, aby móc nadal inwestować
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w rewolucyjną technologię, dzięki której
warsztaty znacząco zwiększają rentowność i obniżają zużycie energii” – powiedział Adrien Schrobiltgen, Vice President
for Refinish Systems na Europę, Bliski
Wschód i Afrykę.
Ze względu na znaczny wzrost cen surowców Axalta zweryfikuje również ceny innych produktów na rynkach europejskich,
co planowane jest pod koniec 2018 r.
„Blisko współpracujemy z dostawcami,
tak aby klienci jak najmniej odczuli efekty

wzrostu cen surowców. Niestety, pomimo
naszych wysiłków, Axalta nie może już
samodzielnie ponosić tych kosztów, ponieważ mogłoby to negatywnie odbić się na
wysokiej jakości usług i produktów, jakich
oczekują klienci i jakie zobowiązaliśmy się
im zapewniać. Dlatego nasi klienci częściowo odczują efekt tego wzrostu cen”
– powiedział Schrobiltgen.
Axalta będzie kontaktować się z klientami
w tej sprawie.
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Szybkie, poręczne i dokładne urządzenie bezprzewodowo łączy się z oprogramowaniem kolorystycznym,
co przyspiesza pracę warsztatów lakierniczych

Axalta świętuje sprzedaż
50 tysięcy spektrofotometrów
Axalta (NYSE: AXTA), wiodący dostawca kompleksowych cyfrowych narzędzi kolorystycznych w branży lakierniczej, od
wprowadzenia pierwszego mobilnego urządzenia w 2005 roku
sprzedał na całym świecie 50 000 spektrofotometrów. Spektrofotometry to urządzenia, które umożliwiają łatwe i szybkie dopasowywanie kolorów już za pierwszym razem, co optymalizuje
procesy w warsztatach lakierniczych i oszczędza czas.
Aby uczcić ten sukces, BYK-Gardner –światowy lider w dziedzinie pomiaru kolorów – zaprezentował limitowaną edycję
spektrofotometrów polakierowanych Samochodowym Kolorem
Roku 2018. StarLite to nowoczesny, jasny lakier o wysokim połysku, który opracowano specjalnie z myślą o pojazdach tworzonych dziś i jutro. Kolor aplikuje się w trzech warstwach tak, aby
uzyskać atrakcyjny perłowy efekt.
Pierwsze urządzenie z limitowanej serii otrzymał z rąk Franka
Wagnera, Prezesa firmy BYK-Gardner, Joe McDougall, Axalta
President of Global Refinish and EMEA. Ceremonia odbyła się w
Monachium podczas IBIS Global Summit 2018.
„Fakt, że sprzedaliśmy 50 000 spektrofotometrów potwierdza,
jak ważne dla lakierników jest dokładne i szybkie dopasowanie kolorów. Dzięki technologii zastosowanej w tym małym
urządzeniu oferujemy klientom innowacyjne rozwiązania w
dziedzinie dopasowywania kolorów. Zarówno same urządzenia,
jak i opatentowana technologia powstały, aby umożliwiać lakiernikom dopasowywanie kolorów w sposób dokładny, wydajny
i niezawodny. Spektrofotometry wraz z naszym najnowszym
oprogramowaniem kolorystycznym tworzą kompleksowe rozwiązanie ułatwiające prace warsztatów. Dążymy do tego, aby
nasi klienci mogli bez większych problemów przejść z tradycyjnych systemów zarządzania kolorami na cyfrowe” – powiedział
McDougall.
„Liczba warsztatów, które dostrzegają korzyści płynące ze stosowania tych urządzeń wciąż rośnie. Lakiernicy naprawdę doceniają narzędzia ułatwiające im pracę. Jesteśmy niezwykle dumni,
że współpracując z firmą Axalta możemy oferować innowacyjne
rozwiązania w branży lakierniczej. Z niecierpliwością czekamy na
to, co przyniesie przyszłość” – dodał Wagner.
W 1994 roku Axalta jako jedna z pierwszych firm produkujących
systemy lakiernicze wprowadziła na rynek urządzenie do pomiaru kolorów oraz odpowiednie oprogramowanie stworzone
specjalnie dla lakierników. W 2005 roku nawiązała współpracę z
BYK-Gardner, aby opracować i wyprodukować nową generację
spektrofotometrów – pierwszych przenośnych trzykątowych
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urządzeń wyposażonych w diody emitujące światło. W 2011
r. firma Axalta jako pierwsza zaoferowała klientom urządzenie
umożliwiające pomiar zarówno koloru, jak i ziarna lakieru. Obecnie przyrządy są znacznie mniejsze i jeszcze bardziej funkcjonalne: wyposażone w Wi-Fi, ekran dotykowy i stację dokującą.
W regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) spektrofotometry oferują trzy globalne marki lakiernicze premium
i są dostępne pod nazwami: ChromaVision Pro Mini (Cromax®),
Color Dialog Phoenix (Spies Hecker) oraz Genius iQ (Standox).
Oprogramowanie kolorystyczne każdej z marek– ChromaWeb,
Phoenix i Standowin iQ – umożliwia wyszukiwanie spośród tysięcy receptur kolorów producentów samochodów z całego świata. Najnowocześniejsze spektrofotometry marek Cromax, Spies
Hecker i Standox są również dostępne w Ameryce Północnej i
regionie Azji i Pacyfiku pod nazwą Acquire™ Quantum EFX.
Więcej informacji na temat firmy Axalta oraz informacje dla
prasy można znaleźć na stronie www.axalta.pl. Więcej informacji na temat firmy BYK-Gardner można znaleźć na stronie
www.byk.com.
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Najtrudniejsza do obróbki jest blacha stalowa z domieszką boru (USIBOR), ale i inne stosowane obecnie materiały konstrukcyjne wymuszają zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki oraz łączenia. W niniejszym
artykule poruszone zostaną podstawowe zagadnienia związane z jedną z ciekawszych technologii łączenia
blach wysokogatunkowych metodą: lutowania twardego MIG.

Lutospawanie karoserii
RÓŻNICE POMIĘDZY SPAWANIEM MAG A LUSPAWANIEM MIG
Podstawową różnicą jest sposób wykonywania połączenia. W przypadku spawania tradycyjnego materiał łączony ulega częściowemu nadtopieniu, a połączenie powstaje przez dodanie stopionego
spoiwa. W przypadku lutowania twardego spoiwo jest nakładane
w miejsce spajania, a materiał łączony nie ulega nadtopieniu. Jest
to analogia do lutowania miękkiego stopami cyny stosowanego
np. w dekarstwie lub elektronice. Do osłony podczas spawania
tradycyjnego drutem stalowym zwykle stosuje się gaz aktywny
bez domieszek (Co2) lub z domieszką bazu obojętnego (Co2/Ar),
natomiast do lutospawania konieczne jest zastosowanie czystego
gazu obojętnego bez domieszek (np. argonu).

Wprowadzanie kolejnych nowych metod łączenia i rozłączania
elementów karoserii wynika ze zmian w konstrukcji karoserii samochodowej. Zarówno stosowanie materiałów o wyrafinowanych
parametrach wytrzymałościowych przy jednoczesnym ciągłym
obniżaniu ich masy jak i różnorodność tych materiałów powodują,
że konieczne jest np. stosowanie bardzo wysokich prądów przy
znacznym docisku elektrod zgrzewających jak i obniżenie temperatury łączenia elementów w procesie spawania.
ZALETY POŁĄCZEŃ LUTOSPAWANYCH:
niska temperatura łączenia,
odporność spoiny na korozję,
łatwa obróbka mechaniczna spoiny,
zmniejszenie strefy podgrzania,
zmniejszenie ubytków topnienia powłok antykorozyjnych,
zmniejszenie występowania odprysków.
Temperatura lutospawania twardego to zaledwie połowa temperatury spawania drutem stalowym i zwykle nie przekracza
1000°C. Takie obniżenie temperatury łączenia elementów karoseryjnych chroni w znacznym zakresie strukturę stali przed
uszkodzeniem. Co prawda temperaturą graniczną w której nie
następują zmiany strukturalne jest ok. 600°C to biorąc pod uwagę, że ciepło podczas procesu łącznie rozchodzi się w obrabianym elemencie możliwe jest znaczne zmniejszenie ryzyka strat
we własnościach wytrzymałościowych materiału. Zmniejsza również ryzyko odkształceń oraz nie powoduje uszkadzania powłok
ochronnych (np. cynkowych).
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Rys. 2 Podstawowe różnice połączeń wykonanych: a) z przetopem
materiału łączonego, b) bez przetopu metodą lutospawania.
LUTOSPAWARKA
Podczas spotkań z pracownikami serwisów blacharsko-lakierniczych, szkoleń oraz obserwując fora internetowe czy też grupy na
Facebooku można odnieść wrażenie, że znaczna większość zainteresowanych nadal nie potrafi samodzielnie wybrać odpowiedniego
urządzenia do spawania czy też lutospawania. Kolejny raz opisane
zostaną podstawowe kryteria wyboru urządzeń spawalniczych do
naprawy karoserii samochodowych.
Spawanie blach stalowych o niskiej wytrzymałości:
Dotyczy raczej tzw, „klasyków” i „zabytków”.
Prąd minimalny – 30 A
Prąd maksymalny – nie istotny
Napięcie jałowe U0 – maks. 12V przy 30A
Średnica drutu – 0,8 mm (opcjonalnie również 0,6 mm)
Automatyczny dobór posuwu drutu – opcja
Spawanie blach stalowych o wysokiej i b. wysokiej wytrzymałości:
Dotyczy 99,9% samochodów obecnie używanych
Prąd minimalny – 15 A (im mniejszy tym lepiej)
Prąd maksymalny – nie istotny
Napięcie jałowe U0 – maks. 12V przy 30A
Średnica drutu – 0,8 mm (opcjonalnie również 0,6 mm)
Automatyczny dobór posuwu drutu
Kontrola temperatury lutospawania – opcja
Puls - opcja
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Lutospawarka jest to nic innego jak półautomat spawalniczy podobny do tych jakie stosuje się do spawania tradycyjnego, lecz o
specjalnych parametrach. W związku z tym, że do lutospawania
stosuje się temperaturę znacznie niższą niż do spawania drutem
stalowym to i minimalna moc pracy urządzenia musi być odpowiednia. Prąd spawania blach karoseryjnych drutem stalowym
wynosi ok. 50 A, natomiast przy lutospawaniu wynosi od ok. 10 A.
MIG/MAG o tak niskim prądzie spawania. Dodatkową funkcję jaką
powinny posiadać lutospawarki jest automatyczny dobór pewnych
parametrów pracy. Przykładem może być automatyczny dobór
prędkości posuwu drutu spawalniczego.

Fot. 3 Na panelu sterującym lutospawarki wybiera się rodzaj i
średnicę drutu. Po wybraniu żądanego prądu pracy prędkość
posuwu drutu dobierana jest automatycznie. T3 GYS AUTO. (GYS)

Rys. 3 Wykres porównania wytrzymałości połączeń.

Na rynku pojawiły się nowoczesne lutospawarki z możliwością
lutowania pulsacyjnego co pozwala na uzyskanie jeszcze lepszej
jakości spoin. Są to jednak na razie urządzenia stosunkowo drogie, a ich stosowanie nie jest konieczne. Dodatkowo niektóre z
nich wyposażono w system kontroli temperatury lutospawania
pozwalający uniknąć przegrzania połączenia. Ciekawostką jest
wyposażenie jednego z urządzeń we oprogramowanie pozwalające na automatyczne obliczanie kosztów wykonywanych prac
spawalniczych. Do systemu wprowadzane są dane określone przez
operatora spawarki, a urządzenie po zakończeniu wykonywania
spoiny podaje jaki jest koszt jej wykonania.

Fot. 4 Lutospawarka z najnowszym systemem kontroli temperatury pracy (TELWIN)
Podsumowując rozważania na temat lutospawania nietrudno zauważyć, że jest to technologia nieodzowna do naprawy
współczesnych nadwozi samochodowych. Nie jest to już ekstrawagancja właściciela warsztatu, ale nie jest to również tak
znaczny wydatek jak na początku wprowadzania tej technologii.
Współczesne lutospawarki można już zakupić za kilka tysięcy
złotych, a niedawno był to wydatek minimum kilkunastu tysięcy.
Zauważalne jest coraz większe zainteresowanie zarówno dużych
serwisów jak i tych najmniejszych, gdyż bariera cenowa nowa
prawie przestała istnieć.
Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Wielu osobom nagrzewanie indukcyjne może kojarzyć się z popularnymi coraz bardziej kuchniami indukcyjnymi stosowanymi do podgrzewania potraw. Bardziej profesjonalne zastosowania to szeroko pojęty przemysł
metalowy. Od kilku lat można również spotkać urządzenia do podgrzewania indukcyjnego zaprojektowane
do stosowania warsztatowego. Coraz większe uznanie zyskują one również w warsztatach samochodowych,
zarówno mechanicznych jak i blacharsko-lakierniczych.

INDUKCJA w warsztacie
Na rynku można już spotkać sporo różnych urządzeń wykorzystujących technologię indukcyjnego podgrzewania metalowych
elementów. Jest to czysta i szybka metoda podgrzewania zgodna
również z aktualnymi trendami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Zasadniczą zaletą tej technologii jest fakt, że
ciepło nie jest doprowadzane z zewnątrz do podgrzewanego
przedmiotu lecz wytwarzane jest w samym przedmiocie. Zwykle
podgrzewacze indukcyjne stosowane były wyłącznie w w serwisach napraw powypadkowych samochodów ciężarowych po
to aby ułatwić proces prostowania elementów konstrukcyjnych
ram pojazdów. Wadą jednak była bardzo duża masa i znaczne
gabaryty tych urządzeń. Niebagatelny problem stanowił również
pobór energii elektrycznej, gabaryty oraz duża moc pobierana z
sieci elektrycznej. Po wielu latach na rynku pojawiły się urządzenia
o niższej mocy, mniejszych gabarytach i nowoczesnej konstrukcji pozwalające na stosowanie ich zarówno do powypadkowych
napraw pojazdów do 3,5 t jak i do prowadzenia wszelkich prac
mechanicznych. Podgrzewacze doskonale sprawdzają się przy
demontażu śrub oraz innych elementów złącznych jak i podczas
regulacji geometrii kół pojazdów.
JAK TO DZIAŁA...
Zgodnie z prawami fizyki, wokół przewodnika elektrycznego
(przez który przepływa właśnie zmienny prąd elektryczny), powstaje zmienne pole magnetyczne, które po wzmocnieniu po-
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woduje rozgrzewanie znajdujących się w pobliżu przedmiotów
wykonanych z metali. Bezpośrednim sprawcą tego rozgrzewania
jest działanie na strukturę metalu prądów wirowych, które wytwarzają się po wzmocnieniu pól magnetycznych. Dzięki temu
można uzyskać metodę podgrzewania bezkontaktowego przedmiotów metalowych (na odległość). Największy problem stanowi
jednak wytworzenie pola magnetycznego o odpowiedniej mocy
oraz odpowiednie umieszczenie strefy wytwarzającej to pole w
pobliżu przedmiotu, który ma być rozgrzany. Zwykle jest to rozwiązane w postaci specjalnej końcówki w kształcie pętli., która to
stanowi bezpośredni element roboczy służący do punktowego
lub strefowego rozgrzewania.
PROBLEMY TECHNOLOGICZNE
Bezpośrednia końcówka robocza narażona jest na nagrzewanie
ciepłem pochodzącym z rozgrzewającego się przedmiotu co wymaga zastosowania odpowiednich materiałów jak i specjalnej konstrukcji tego elementu. Dla bezpieczeństwa elementów roboczych
konieczne jest zastosowanie systemu chłodzenia cieczą w cyklu
wymuszonym. W celu wytworzenia odpowiednio silnego pola elektromagnetycznego prąd w induktorze musi mieć wartość od ok.
0,8 kA do nawet 12 kA. Dlatego też chłodzenie końcówki (cewki)
roboczej cieczą jest wręcz niezbędne. Nie tylko moc decyduje o
skuteczności pracy urządzeń indukcyjnych. Dodatkowym sposobem na zwiększenie pola elektromagnetycznego jest zastosowanie
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generatorów częstotliwości. Poprzez podwyższanie częstotliwości
wzrasta wydajność grzania urządzeń wykorzystujących zjawisko
indukcji. W polskiej sieci energetycznej częstotliwość wynosi 50
Hz natomiast zakres częstotliwości występujących podczas podgrzewania indukcyjnego waha się pomiędzy 50 Hz, a 1MHz! Warto
tutaj zauważyć, że różne metale wymagają zastosowania prądów
o różnej częstotliwości, a ich umiejętne dopasowanie wraz mocą
stanowi o jakości oraz skuteczności.
ZASTOSOWANIE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM
Indukcja podczas napraw samochodów użytkowych jak i osobowych staje się coraz bardziej popularna. Warto zatem zastanowić
się jakie argumenty przemawiają za jest stosowaniem. Dlaczego
indukcja jest lepsza od palnika gazowego? Oto kilka argumentów:
1. Szybkość (skuteczność) rozgrzewania. Grzanie następuje jednocześnie na całej objętości materiału. Nie powierzchniowo jak to ma
miejsce w przypadku palnik gazowego.
2. Precyzja dozowania ciepła. Dotyczy to zarówno wartości ciepła
jak i „punktowości” jego dozowania co w przypadku prostowania
konstrukcji ma kapitalne znaczenie ponieważ chodzi o to aby rozgrzać jedynie strefę prostowaną.
3. Bezpieczeństwo pracy. W celu wyprostowania lub odkręcenia elementów złącznych wystarczy rozgrzać element do temperatury
ok. 600°C. Z resztą w przypadku stopów stalowych przekroczenie
tej temperatury powoduje nieodwracalne zmiany w strukturze
materiału i jest niedopuszczalne, szczególnie w przypadku stali o
podwyższonej wytrzymałości.
Podgrzewanie indukcyjne pozwala na rozgrzewanie w sposób w
pełni kontrolowany, bezpieczny i niezwykle szybki. Współcześnie
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oferowane urządzania są łatwe w obsłudze bezpieczne i coraz bardziej dostępne, również ze względu na niewygórowana cenę. Warto
przeanalizować potrzeby warsztatu pod kątem ewentualnego zastosowania podgrzewacza do własnych potrzeb codziennej praktyki
warsztatowej. Ile razy zdarza się, że śruba się ukręca lub demontaż
innego elementu okazuje się prawie niemożliwy? To nie są okazjonalne przypadki. Można powiedzieć, że jak podczas demontażu
wszystko idzie łatwo i przyjemnie, to jest właśnie wyjątek. To właśnie codzienność każdego pracownika warsztatu samochodowego.
Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Czy to przemysł samochodowy, lotniczy czy też budowa maszyn, obowiązuje wspólny trend, którym jest
projektowanie i produkcja coraz lżejszych konstrukcji. Materiały powinny ważyć coraz mniej, a jednak
konstrukcja musi zachować sztywność i odpowiednie parametry wytrzymałościowe.

Nitowanie karoserii
Trend dążenia do lekkiej, sztywnej konstrukcji jest szczególnie widoczny w przemyśle samochodowym. Coraz więcej wyposażenia
związanego z komfortem pasażerów jak i bezpieczeństwem biernym powoduje wzrost masy pojazdów. Konieczne staje się szukanie oszczędności dotyczącej masy karoserii samochodowej. Coraz
częściej lekkie materiały, takie jak aluminium, tworzywa sztuczne
wzmacniane magnezem i włóknami (FRP) zastępują klasyczne stopy stalowe w samochodach. Dodatkowo łączone są ze sobą różne
materiały takie jak aluminium, tworzywa sztuczne oraz stale o wysokiej wytrzymałości. Dotychczas stosowane połączenia spawane,
lutowane oraz zgrzewane coraz częściej niestety nie mogą być
wykorzystywane do łączenia ze sobą tak różnych materiałów. Co
prawda długo jeszcze zgrzewanie i lutospawanie nie zniknie z procesów produkcyjnych karoserii samochodowych to coraz bardziej
powszechne staje łączenie elementów karoserii w technologii „na
zimno”. Oznacza to wprowadzenie do powszechnego stosowania
klejenia oraz nitowania karoserii.
Połączenia nitowane, a w szczególności mieszane: nitowanie wraz
z klejeniem wykazuje znakomite parametry mechaniczne, a co
najważniejsze wykonywane jest bez dostarczania ciepła, które
niekorzystnie wpływa na zachowanie jakości stosowanych materiałów. Poza technicznymi właściwościami połączeń dochodzi
jeszcze aspekt ekonomiczny. Okazuje się, że połączenia nitowane
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są tańsze od laserowego spawania blach wykonanych ze stopów
aluminiowych. W praktyce dzięki nitowaniu można połączyć blachę ze stali wysokogatunkowej, ze stali nierdzewnej, powlekane i
niepowlekane, ocynkowane, ze stopów aluminium dwie lub więcej
warstw nawet do 9 mm całkowitej grubości. Cały proces łączenia może odbyć się w jednej operacji bez wstępnego wykonania
otworów. Wstępne wiercenie otworów w blachach przed nitowaniem zastąpiono procesem dziurkowania w momencie nitowania.
Stosuje się matrycę do wciskania nitów, która zapewnia optymalne
łączenie elementu.
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Urządzenia do nitowania podczas produkcji karoserii samochodowej są podobne do tych, które stosowane są w warsztatach
naprawczych podczas wymiany elementów. Oczywiście w fabryce
inne jest ich mocowanie oraz specjalne oprzyrządowanie pozwalające na możliwie znaczną mechanizację procesu produkcyjnego
lecz sama część robocza jest bardzo podobna. Samo urządzenie
nitujące to jeszcze nie wszystko. Konieczne jest stosowanie
odpowiedniego oprzyrządowania, które pozwala na obsługę
pojazdów wielu marek. Na
wyposażeniu podstawowym nitownic zwykle znajduje się wyposażenie uniwersalne, a specjalizowane do poszczególnym
marek i modeli trzeba dokupić.
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Najbardziej popularne końcówki specjalizowane są przeznaczone
do: BMW, VW Group, Mercedesa, Forda, Tesli, Jaguara-Land Rovera. W przypadku tzw. ASO nie ma większego problemu ponieważ zwykle wystarczy zaopatrzenie się w zestaw do danej marki
i ewentualne uzupełnianie w przypadku pojawienia się nowych
typów nitowania. Gorzej jak jest to serwis obsługujący wiele marek
pojazdów....

Jeszcze na dobre w polskich warsztatach nie zadomowiły się
technologie typu lutospawanie czy też zgrzewanie blach wysokogatunkowych, a tu konieczne staje się zaprzyjaźnienie z
kolejnymi nowościami. Oby nitowanie znalazło swoje miejsce
szybciej niż poprzednio wprowadzane technologie.
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Poza technologiami napraw panelowych wykonywanymi standardowo w warsztatach blacharskich stosowane
są ciekawe technologie uzupełniające. Dotyczy to zarówno elementów technologicznych stanowiących uzupełnienie napraw panelowych jak i ich specyficznej wersji czyli napraw bez lakierowania czyli PDR.

Elementy technologii
OBKURCZANIE BLACHY - elektrodą węglową i miedzianą
Metoda usuwania nadmiaru blachy oraz usztywniania jej w miejscu
naprawy przy zastosowaniu elektrody węglowej oraz spottera
blacharskiego zwiększa znacznie efektywność pracy oraz daje
gwarancję uzyskania pożądanych efektów końcowych. Metoda
ta w pełni zastępuje tradycyjne obkurczanie przy zastosowaniu
palnika gazowego. Dodatkowo jest znacznie łatwiejsza, bardziej
bezpieczna oraz co najważniejsze nie powoduje uszkodzenia
blachy karoseryjnej. Różnica polega głównie na tym, iż w przypadku stosowania palnika blacha rozgrzewa się na całej objętości
i w obszarze znacznie większym niż jest to pożądane. Rozgrzanie
blachy do temperatury powyżej 1000°C powoduje nieodwracalne
zmiany własności mechanicznych elementu. Stosowanie elektrody
węglowej sterowanej ze spottera blacharskiego umożliwia precyzyjne dozowanie energii cieplnej co jest niemożliwe w przypadku
płomienia palnika. Dodatkową wadą starej metody jest to, iż aby
uzyskać efekt obkurczenia trzeba zastosować szybkie schłodzenie
zaraz po podgrzaniu. W metodzie z zastosowaniem elektrody węglowej nie stosuje się żadnego dodatkowego chłodzenia zewnętrznego. Chłodzenie, które powoduje obkurczenie blachy następuje w
wyniku naturalnego procesu chłodzenia.
Rys.1. Obkurczanie punktowe oraz powierzchniowe. W obu przypadkach blacha nie przegrzewa się tak jak w przypadku stosowania palnika gazowego. (HERKULES)
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Rys.2. Obkurczanie powierzchni naprawy wykonuje się najczęściej
rysując elektrodą linię w kształcie ślimaka. (HERKULES)

str. 59

strefa blacharza
Przy pomocy elektrody miedzianej można dokonywać obkurczania
punktowego. Bardzo przydatne jest ono podczas usuwania wypukłości powstałych w wyniku nadmiernego wyciagnięcia wgnieceń.
Aby zastosować tę metodę do obkurczania powierzchni blachy karoseryjnej należy wykonać serię operacji podgrzewania punktowego.
Jest to również proces obkurczania niskotemperaturowego, które
nie powoduje uszkodzenia i zmian w strukturze blachy karoseryjnej.

zdolności manualnych człowieka nic nie znaczy… Już wiele warsztatów w Polsce zakupiło narzędzia do napraw bez lakierowania i
są przez wiele lat nieużywane gdyż nikt w firmie nie potrafi nimi
pracować. Trening, szkolenia, cierpliwość i jeszcze raz trening. To
jest jedyna droga, która może doprowadzić do sukcesu w tej trudnej, ale bardzo opłacalnej i ciekawej dziedzinie napraw karoserii.
Powyższe uwagi dotyczą również metody wyciągania wgnieceń
metodą klejową choć wydaje się ona trochę łatwiejsza do nauczenia oraz stosowania. Na zdjęciu przedstawiono przykładowy
profesjonalny zestaw narzędzi i materiałów do napraw klejowych
niemieckiej firmy EZ-DENT SYSTEM (Fot.2).

Rys.3. Obkurczanie elektroda miedzianą.
Usztywnianie powierzchni blachy.
Nowoczesne spottery blacharskie posiadają funkcję obkurczania
pulsacyjnego. Polega ona na impulsowym podgrzewaniu blachy,
trzy, czterokrotnym w ok. 1 sekundowych odstępach. W przypadku gdy spotter nie posiada funkcji umożliwiającej stosowanie
elektrody węglowej, do obkurczania niewielkich powierzchni należy
zastosować elektrodę miedzianą. Wykonuje się serię obkurczeń
punktowych w miejscu naprawy.
NAPRAWY BEZ PONOWNEGO LAKIEROWANIA
Technologie usuwania wgnieceń w karoserii, powstających zwykle
w wyniku gradobicia oraz punktowego uszkodzenia w trakcie eksploatacji samochodu można w niektórych przypadkach usunąć bez
zbytniego uszkodzenia powłok lakierowych. Powszechnie stosuje
się dwie technologie usuwania wgnieceń bez lakierowania:
1. Wyciąganie – metoda klejowa (ang. Glue)
2. Wypychanie – m.in. z zastosowaniem łyżek
Metoda wypychania wymaga wielogodzinnego treningu i bardzo
dużego doświadczenia. Stosuje się zwykle zestawy narzędzi oferowane przez firmy zajmujące się wyposażeniem warsztatów blacharskich, ale nierzadko spotyka się fachowców wprowadzających innowacyjne narzędzia własnej konstrukcji. Godne polecenia są zestawy
startowe oferowane przez dystrybutorów narzędzi, ale nie obejdzie
się bez fachowego szkolenia. Jednym z prekursorów wdrażania metod napraw bez lakierowania jest firma CARBON. Zestawy startowe
oferowane są również prze niemiecką firmę EZ-DENT SYSTEM.

Fot.2. Profesjonalny zestaw narzędzi i materiałów do napraw
klejowych GLUE SET MAXI firmy EZ-DENT.
Proces naprawy wymaga zachowania staranności, czystości oraz
bezwzględnego przestrzegania procesu technologicznego. Podstawową rzeczą jest właściwa ocena uszkodzenia: jego zakres, gatunek blachy z której wykonany jest naprawiany element karoserii
i wybór właściwych narzędzi do jego naprawy.

Fot.3. Uchwyty metody klejowej montowane w miejscu uszkodzenia. (EZ-DENT)

Fot.1. Zestaw startowy narzędzi do napraw bez lakierowania.

Należy zwrócić również uwagę na to czy element posiada oryginalną powłokę lakierniczą lub czy powłoka renowacyjna jest właściwie
wykonana. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że podczas naprawy
powłoka lakiernicza zostanie oderwana od podłoża, a następstwie
tego zamiast naprawy element zostanie poważnie uszkodzony i konieczne będzie jego lakierowanie... Dlatego przed przystąpieniem
do naprawy najlepiej sprawdzić grubość powłoki lakierniczej na
naprawianym elemencie specjalistycznym przyrządem.

Nawet najlepszy zestaw najdroższych narzędzi bez przygotowania
teoretycznego i wielogodzinnego treningu oraz odpowiednich

Przykładowy proces naprawy wgniecenia elementu karoserii metodą klejową z zastosowaniem systemu EZ-DENT:
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Fot.4. Proces naprawy bez lakierowania metodą klejową
(EZ-DENT).
1. Lokalizacja i oznaczenie uszkodzenia.
2. Odtłuszczenie z zastosowaniem specjalnego aktywatora.
3. Nałożenie kleju na końcówkę z tworzywa sztucznego.
4. Przyklejenie końcówki w miejscu uszkodzenia.
5. Wyciąganie Easy Pullerem lub młotkiem bezwładnościowym.
6. Naniesienie preparatu ułatwiającego usuwanie kleju.
7. Usunięcie kleju.
8. Usunięcie resztek kleju.
9. Ewentualna korekta przy pomocy punktaków teflonowych.
10. Sprawdzenie jakości naprawy.
Najważniejsze czynniki wpływające na skuteczność i jakość napraw
z zastosowaniem techniki klejowej:
czystość,
temperatura otoczenia oraz elementu,
jakość powłoki lakierniczej,
odpowiednie parametry pracy pistoletu (temperatura kleju),
jakość i dobór odpowiedniego kleju,
dobór kształtu i wielkości końcówki,
odpowiednie oświetlenie,
wprawa.

Czynnikiem, który wymaga osobnego omówienia jest problematyka oświetlenia naprawianego elementu. Nie chodzi tu wyłącznie
o standardowe oświetlenie miejsca pracy lecz o takie oświetlenie
karoserii, które ułatwi obserwowanie kształtu uszkodzenia oraz
stwierdzenie jego całkowitego usunięcia (Fot. 2, 3).
Stosuje się do tego celu specjalne lampy z filtrem wyświetlające
na powierzchni elementu karoserii zestaw linii których kształt dokładnie wskazuje wszelkie odchylenia płaszczyzny. Stosuje się dwa
rodzaje lamp:
1. Stacjonarne, ustawiane obok pojazdu lub naprawianego elementu.
2. Przenośne, ustawiane na elemencie karoserii, mocowane za
pomocą próżni.
Zdecydowanie zaleca się stosowanie lamp mocowanych próżniowo
do elementu karoserii. Powiązanie podstawy lampy z naprawianym
elementem daje najlepsze efekty podczas naprawy elementów
lakierowanych karoserii samochodowej
Bogusław Raatz
www.raatz.pl

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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Omówienie tego problemu warto rozpocząć od analizy momentu demontażu elementu połączonego metodą
zgrzewania. Każdy kto próbował rozłączyć zgrzeiny współczesnego samochodu przekonał się, że dotychczasowe metody, czyli np. wiertarka z „niby” frezem, nie daje sobie rady. Konieczne staje się zastosowanie albo
specjalnych frezarek albo frezów o bardzo dużej twardości, najlepiej zainstalowanych w specjalnych maszynach pneumatycznych. Jaka jest przyczyna tak twardych połączeń zgrzewanych?

Zgrzewarki
Główna przyczyna to zastosowanie do
budowy karoserii samochodowych nowoczesnych gatunków stali o bardzo wysokich
wytrzymałościowych parametrach mechanicznych. 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 dochodzi do 650 daN. Podczas procesu zgrzewania wykonywanego przy zastosowaniu
tak ekstremalnych parametrów pracy oraz
biorąc pod uwagę własności mechaniczne
blach borowych oraz HSS i UHSS, powstają
spoiny o bardzo dużej twardości, niepozwalające na obróbkę mechaniczną skrawaniem
tradycyjnymi metodami. Tutaj warto zadać
sobie pytanie: skoro w procesie produkcji
konieczne jest zastosowanie tak wysokich parametrów, to jakich należy użyć w
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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.
JAK WYBRAĆ ZGRZEWARKĘ?
Wybór marki zgrzewarki to sprawa bardziej
reklamy i handlu. Wybierając maszynę do
zgrzewania współczesnej karoserii samochodowej należy przede wszystkim skupić
się na sprawdzeniu podstawowych parametrów jakie posiada urządzenie. Z praktyki wiadomo, że mało kto samodzielnie
potrafi skutecznie przeanalizować nawet
wybrane najważniejsze parametry pracy
jakimi są: prąd zgrzewania oraz docisk
elektrod. Najczęściej można usłyszeć, że
blacharz czy też właściciel warsztatu wybrał dane urządzenie bo przeczytał w ulotce reklamowej lub usłyszał od sprzedawcy,

że to jest świetne, niedrogie urządzenie
i można nim zgrzewać nawet 2 blachy o
grubości 3 mm... no i oczywiście „po co
przepłacać” za drogie zgrzewarki innych
producentów. Niestety najczęściej to fikcja
bo urządzenia te nie posiadają możliwości
zgrzewania przy odpowiednio wysokich
prądach jak i najczęściej nie mają możliwości wymuszonego docisku (np. pneumatycznego) elektrod zgrzewających.
PODSTAWOWE PARAMETRY ZGRZEWANIA:
1.Maksymalny prąd zgrzewania - min.12 kA
2.Docisk elektrod – min. 350 daN
W przypadku stosowania tak wysokich
prądów podczas procesu łączenia blach
wysokogatunkowych wydzielają się znaczne ilości energii cieplej. Dotyczy to zarówno
elektrod zgrzewarki w miejscu wykonywania połączenia jak i części składowych
samego urządzenia zgrzewającego. W celu
uzyskania połączeń o odpowiedniej jakości
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strefa blacharza
ści blach jak i własności mechanicznych
stopu stalowego. Urządzenie na ułamek
sekundy przed wykonaniem zgrzeiny
dokonuje analizy łączonych elementów i
automatycznie dobiera prąd zgrzewania,
siłę docisku jak i czas.
SPOTER Z MOŻLIWOŚCIĄ ZGRZEWANIA...
Czy to jest w ogóle możliwe? Tak, ale spoter musiałby posiadać możliwość wygenerowania prądu zgrzewania powyżej 10 kA
oraz wymuszony docisk elektrod min 300
daN. Niestety niektórzy nieświadomi (lub
nieuczciwi) sprzedawcy takich rozwiązań
od wielu lat oferują spotery o parametrze
zgrzewania 3-4 kA jako zgrzewarki, które po
doposażeniu w ręcznie dociskane kleszcze
zgrzewające maja rzekomo być wystarczające do zgrzewania współczesnej karoserii
samochodowej.

i wytrzymałości zgrzewarka musi posiadać
system chłodzenia cieczą w obiegu wymuszonym. Chłodzone są zarówno elektrody
zgrzewarki i części składowego samego
agregatu zgrzewarki.
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Dodatkowo warto aby zgrzewarka wyposażona był w fabryczny system inteligentnego doboru odpowiednich parametrów
zgrzewania w zależności od łączonych
elementów. Dotyczy to zarówno grubo-

Warto wykazać zainteresowanie i we
własnym zakresie drążyć temat od strony technicznej aby nie dać się oszukać i
podczas doboru odpowiedniego urządzenia kierować się wyłącznie pragmatyczną
wiedzą techniczną, nie ulegając zbytnio
chwytom marketingowym.
Bogusław Raatz
www.raatz.pl
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Jak prawidłowo wykonać polerowanie
pastami Sea-Line?
Prawidłowo wykonane polerowanie ułatwi usunięcie defektów z powierzchni i pozwoli w pełni wykorzystać
właściwości pasty oraz głowic polerskich Sea-Line®. Stosując podstawowe zasady polerowania, polerowanie
stanie się szybsze i łatwiejsze do wykonania.
Poleruj według następujących zasad:
1. Po zakończonym szlifowaniu odmuchaj sprężonym powietrzem,
a następnie umyj dokładnie powierzchnię z zanieczyszczeń.
2. Oczyść mechanicznie głowicę / futro polerskie z zanieczyszczeń i
pozostałości starej, wyschniętej pasty polerskiej. Oczyszczenie
mechaniczne zaleca się wykonywać również w trakcie polerowania.

3. Nie nakładaj zbyt dużej ilości pasty polerskiej.
Pasta polerska Sea-Line® powinna pokryć całe miejsce przeznaczone do polerowania, jednak jej zbyt duża ilość spowoduje:
a. wydłużenie czasu pracy
- dłuższy czas konieczny
do roztarcia/ wypracowania pasty.
b. zaklejanie się futra polerskiego - obniżenie jego
agresywności i zmniejszenie siły cięcia pasty.
c. zwiększenie zużycia pasty polerskiej.
4. Ustaw maszynę polerską na śr. obroty: 1200 ~ 1500 obr/min.
5. Nie dociskaj głowicy do powierzchni. Dociskanie głowicy powoduje niebezpieczne podniesienie temperatury na powierzchni.
6. Wykorzystując całe futro polerskie Sea-Line®. Poleruj fragment
na który została nałożona pasta. Prawidłowe polerowanie powinno przebiegać według schematu:

Prowadzenie maszyny wzdłuż schematu powtarzamy do uzyskania połysku na powierzchni, oznaczającego roztarcie się pasty
polerskiej.
7. Maszynę polerską prowadź równomiernym, wolnym tempem,
pozwalającym na skuteczne usuwanie defektów powierzchni
przez pastę oraz futro.
Wykonywanie zbyt szybkiego ruchu lub nieregularnych ruchów
po polerowanej powierzchni zmniejsza efektywność polerowania
i wydłuża czas pracy.
8. Na powierzchniach płaskich wykorzystaj całą powierzchnię
futra polerskiego:

Zwiększenie powierzchni aktywnej futra przyspiesza proces polerowania, pozwalając jednocześnie w pełni wykorzystać pastę oraz
głowicę polerską Sea-Line®.

9. W celu zwiększenia połysku w końcowym etapie roztarcia pasty
dopuszczalne jest zwiększenie obrotów maszyny polerskiej do
maksymalnie 1800 obr/min.
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10. Pozostałości pasty usuń z powierzchni za pomocą miękkiej
szmatki. W razie konieczności czynności powtarzamy na całej
powierzchni lub punktowo (w miejscu niedokładnie wypolerowanym).
11. Aby sprawdzić jakość polerowania i podnieść połysk prawidłowo wypolerowanych powierzchni użyj płynu Sea-Line S3.

WAŻNE UWAGI
Jeżeli futro polerskie jest zaklejone resztkami wyschniętej lub
nieroztartej pasty polerskiej – oczyść futro mechanicznie.
Wysokie obroty maszyny polerskiej nie przyspieszają usuwania
uszkodzeń z powierzchni.
Wysokie obroty maszyny polerskiej mogą powodować uszkodzenia żelkotu przez podniesienie jego temperatury.
Prawidłowe prowadzenie maszyny polerskiej pozwala w pełni
wykorzystać futro oraz pastę polerską
Wykorzystywanie tylko fragmentu futra polerskiego wydłuża
czas polerowania przez nie wykorzystanie całej powierzchni
roboczej.
Wykorzystywanie tylko fragmentu futra polerskiego połączone
z jego dociskiem powoduje powstawanie uszkodzeń jak smugi
i kręgi polerskie.
Zbyt duża ilość pasty wydłuża czas pracy niezbędny do jej roztarcia.
Duża ilość pasty nie przyspiesza usuwania defektów z powierzchni.
Więcej informacji o polerowaniu na www.jachtowe.com.pl
Sea-Line®

NOWY LAKIER AKRYLOWY

C88 PREMIUM SPEED HS 2:1
Szybkoschnący Wysoki połysk Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Ma zaledwie 24 lata, ale pomysłów i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań można mu pozazdrościć. Maciej
Karpiński ze Świecia lubi nadawać przedmiotom, zwłaszcza tym, zadawałoby się niepotrzebnym, nowe przeznaczenie. Dwa lata temu dostrzegł wielki potencjał w zwykłych, blaszanych beczkach. Robi z nich fantastyczne meble, w których zakochali się wielbiciele motoryzacji i profesjonalni przedstawiciele tej branży.

Maciej Karpiński i jego meble Z Innej Beczki
Śmieje się, że ostatnio ma fart, bo jego pomysły na biznes chwytają natychmiast. A tak się składa, że wszystkie kręciły się wokół
wystroju wnętrz. – Kiedyś pomyślałem, że mógłbym spróbować
robić płytki z rozbiórkowych cegieł. Od razu wszystko mi się
zgrało. Od źródła, w którym zdobywałem materiał, po transport
i oczywiście klientów. Te beczki, tak jak i cegły, to był właściwie
przypadek. Pozakładałem sobie konta na różnych zagranicznych
stronach z designem i zaglądałem tam od czasu do czasu. Beczki
przerobione na meble, o ile pamiętam wypatrzyłem na stronach
brazylijskich, argentyńskich. Wyglądały świetnie. Pomyślałem, że
u nas tego jeszcze nie ma. Może potrafiłbym? To było dwa lata
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temu. Zacząłem szukać miejsca, w którym mógłbym takie beczki
znaleźć. Wrzuciłem pytanie do internetu i okazało się, że 40 km
ode mnie jest zakład przetwórstwa miodu, który pozbywa się
beczek w cenie złomu. Był weekend, pojechałem, kupiłem jedną,
zapakowałem w samochód i rozpocząłem eksperyment. Najpierw
porządne mycie beczki, cięcie. Potem użyłem farb w spreyu.
Wyszło całkiem fajnie. Kolega, który działa w branży reklamowej
podpowiedział, że takie meble można by zdobić grafiką, malować
logo firm itd. Założyłem konto na facebooku, wydałem ok. 50 zł
na reklamę i w ciągu jednego dnia napisało do mnie ze 100 osób!
– opowiada z rozbawieniem. – Właściwie do tej pory non stop
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mam nowe zlecenia. Muszę się nieźle nagimnastykować, żeby to
ogarnąć. Bez pomocy ludzi, z którymi współpracuję byłoby bardzo trudno.
Pierwszym meblem był barek. Wyszedł dobrze, ale dopiero gdy
nawiązał współpracę z tapicerem i zobaczył swoją pierwszą sofę,
pierwsze fotele z pięknymi siedziskami, powiedział sobie to jest
to! – Zwłaszcza, że tapicer to prawdziwy fachowiec, potrafi też
zrobić kanapę wzorowaną na konkretnym modelu samochodu. Ja
przygotowuję resztę.
Dwa lata temu nauczył się posługiwać lakierniczym pistoletem.
– Chyba jednak mam do tego smykałkę, bo gdy znajomi lakiernicy,
z którymi teraz współpracuję, oglądali moje prace, nie mogli się
nadziwić, że dwa mam tak krótką praktykę. Jasne, że nie porwałbym się na samochód, ale beczki wychodzą mi nieźle.
Jego klienci to najczęściej duże firmy, które kupują zestawy (sofa
, dwa fotele, stolik, barek) jako wyposażenie salonów, czy na firmowe eventy. Maciej Karpiński polakieruje swoje beczki jak tylko
klient sobie życzy. - Zdarza mi się używać materiałów tak drogich,
że znajomi pytają: „a ty co? Ferrari robisz?” Dostałem kiedyś
pytanie: „a lakieru carbonschwarz, to pan pewnie nie nałoży?”
Oczywiście, że nałożę, odpowiedziałem.
Jego facebookowy profil Z Innej Beczki, polubiło już blisko 5 tys.
osób. Zamówienie spływają też od klientów indywidualnych: Czasami sami podpowiadają co mógłbym jeszcze z tych beczek
zrobić. Mam na koncie m.in. szafkę pod umywalkę. Ktoś pytał np.
o kołyskę, bo wypatrzył gdzieś w internecie. Ostatnio usłyszałem
– „a zrobiłby pan mi taczkę?”. No nie, tego nie zrobię. Proszę o
ambitniejsze zadanie – śmieje się nasz rozmówca. Co ciekawe,
beczkowy biznes wykonuje tylko w wolnym czasie. Bo na co
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dzień pracuje w wytwórni tektury. – W systemie trzyzmianowym
– mówi. - W wolnej chwili schodzę do mojego warsztatu.
Wykonanie zestawu: kanapa, fotele i stolik zajmuje mu ok. 5
dni. Dziś nie miałby czasu na mycie beczek po miodzie. Kupuje
fabrycznie nowe. Bez „wyposażenia” w wszelkie uszczelki itd. - Na
nowych lakier lepiej się trzyma – mówi. - Nie mają wgnieceń itd.
Mogę gwarantować wysoką jakość swojego mebla.
Maciej Karpiński od początku pracuje używając przede wszystkim
produktów firmy Troton. – Proszę bardzo, w warsztacie stoją: te z
linii Inter Troton, Master, a do finiszowania Brayt. Dwa lata temu
na podkłady, klar z Trotonu i itd. natrafiłem w pierwszym sklepie,
do którego zajrzałem. Tam też znalazłem numer Lakiernika, waszą
gazetę. Czytałem, dowiadywałem się wielu praktycznych rzeczy.
W końcu dopiero zaczynałem.
Zaczął jeździć na targi motoryzacyjne. Na każdych robi furorę, bo
jego meble idealnie trafiają w gust fanów motoryzacji. – Proszę
mi wierzyć, że kiedy widzę ich reakcje, albo czytam komentarze
po pokazaniu kolejnego mebla na zdjęciu, to mam taką satysfakcję, że nawet pieniądze, które za ten mebel zarobię przestają być
takie ważne.
24 – latka ze Świecia i jego meble zobaczymy niebawem w TVN
Turbo. Kamery odnotują jak przywozi zamówione meble do
warsztatu słynnych braci Collins. - Cieszę się bardzo, że ten pomysł tak chwycił – mówi Maciej Karpiński. – Zdarzyły mi się nawet
pytania z Niemiec, z Norwegii. Nie wiem jak długo będzie na nie
zapotrzebowanie. Może kiedyś będę mógł się skupić wyłącznie na
nich? A jeżeli zainteresowanie w końcu spadnie, to … - zawiesza
głos na chwilę.- … to nowu coś wymyślę – kończy z uśmiechem.
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Piotr Parczewski, to postać doskonale znana tym, których pasją lub sposobem na życie stała się aerografia. Jemu
samemu, udało się połączyć jedno i drugie. Wśród jego klientów znajdziemy motocyklistów, pilotów F-16 i mistrzów podniebnych akrobacji. U Piotra Parczewskiego swoje kaski malują polscy skoczkowie narciarscy z Kamilem
Stochem na czele. Kask ozdobiony malunkami autorstwa mistrza aerografu z Elbląga, zakłada sam prezydent RP
Andrzej Duda, gdy uda mu się oderwać od obowiązków głowy państwa i wyjeżdża na narty. Piotra Parczewskiego
odwiedziliśmy w jego pracowni, przywożąc mu do przetestowania produkty firmy Troton, system polerski BRYT.

Kaski dla prezydenta RP i Kamila Stocha.
Hełmy dla pilotów F-16
Ten były prawnik, to od lat właściciel firmy o nazwie Aerograf Piotr
Parczewski. Zajmuje się dystrybucją materiałów lakierniczych i - co
jak podkreśla, nieustająco sprawia mu ogromną pasję – grafiką i
aerografią. Nad zleceniami pracuje wspierając się dwuosobowym
zespołem. Wszystkie projekty tworzy jednak absolutnie sam. – To
oczywiste. Tego oczekują ode mnie moi klienci – mówi. A gdy opowiada, jak rodzi się pomysł, wizja tego, w jaki sposób ozdobi np.
ukochany motocykl klienta, domyślamy się, że oprócz talentu, wiedzy i pewnej ręki, przydaje mu się umiejętność słuchania i wcielania
się przez chwilę w rolę psychologa. - Rzadko kiedy klient pojawia
się z bardzo ściśle określanym projektem, czy sprecyzowaną wizją
– mówi. - Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że ktoś opisuje
coś, co gdzieś już widział, spodobało mu się i chciałby mieć pracę w
tym stylu, ale jednak indywidualną. Wtedy pora na moją rozmowę
i wyciąganie informacji na temat tego, czym mój klient się zajmuje, co jest jego pasją, czy wydarzyły się mu w życiu przełomowe
momenty, które chciałby utrwalić w swoim, bardzo osobistym
przekazie. Gdy już mam tę wiedzę, przystępuję do wykonania wi-
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zualizacji komputerowej. Spodoba się, bierzemy się do pracy. Jeśli
klient uzna, że to nie do końca to, o co mu chodziło, szukamy dalej.
Najwspanialsze są właśnie projekty poparte historią właściciela. Dla
kogoś niewtajemniczonego, obraz, który zobaczy będzie po prostu
ciekawą, estetyczną grafiką. Dla właściciela będzie to emocjonalna
opowieść o jego życiu.
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Gdy skakał z lotniczą szachownicą na kasku, ujął polskich lotników.
Zaprosili go na przelot samolotem F-16 i wręczyli prezent – hełm
wykonany przez Piotra Parczewskiego. Kilka miesięcy później, grafik
odebrał telefon. Rozmówca przedstawił się: - Tu Kamil Stoch.

Co ciekawe, są pomysły, na które Piotr Parczewski reaguje grzecznym, acz stanowczym „nie”. – Nie namaluję tzw. gołej baby, albo
jakiegoś wilka wyjącego do księżyca. Ten pierwszy motyw bardzo
lubię, ale nie na baku – tłumaczy z uśmiechem. – Malowanie takich
projektów mnie nie kręci i nie robię tego. Są osoby, które taki komunikat przyjmują „na klatę” i koniec końców wychodzą nam genialne,
osobiste projekty. Ale są i tacy, którzy czują się urażeni. Trudno. Nie
pracuję tylko dla pieniędzy. Oczywiście, że są ważne, ale praca musi
też dawać frajdę.
Na ozdobienie np. motocykla przez Piotra Parczewskiego czeka się
w kolejce ok. czterech miesięcy, czasem trochę dłużej. O tym, że
warto uzbroić się w cierpliwość można się przekonać oglądając jego
dzieła np. na facebooku. Zobaczymy tu m.in. motocykl inspirowany
szwajcarskim zegarkiem TAG Heuer. –W tym projekcie udało się połączyć dwie pasje klienta: motocykle i świetne zegarki.
Nazwisko Parczewski to znana marka. Wśród klientów eks-prawnika
są też m.in. piloci samolotów F-16, piloci akrobaci, piloci MIG-ów,
którzy ozdobili sobie jego pracami lotnicze hełmy. Przez pilotów,
zwrócił na niego uwagę nasz mistrz, skoczek narciarski Kamil Stoch.
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Skomplementował pracę wykonaną na lotniczym hełmie i zamówił
kask. – Bodaj przed zawodami Falun w Szwecji – mówi Piotr Parczewski. – Od tej pory miałem przyjemność zrobić dla Kamila kilka
innych kasków, w tym na Igrzyska Olimpijskie w Piongczangu.
Kask ozdobiony przez Piotra Parczewskiego mają także Dawid
Kubacki i Maciej Kot. Zupełnym zaskoczeniem i wyjątkowym wyróżnieniem było zamówienie u grafika z Elbląga kasku narciarskiego dla
prezydenta Andrzeja Dudy.
Gdy pytamy Piotra Parczewskiego o plany na przyszłość, mówi:
- Wiem już z doświadczenia, że w tym fachu nie ma rzeczy niemożliwych. Pod warunkiem, że zdajemy sobie sprawę z tego jak wymagający jest aerograf – wymaga perfekcjonizmu w każdym calu. Inna
rzecz to otwarta głowa. Otwarcie się na świat. Akcja rodzi reakcję.
Ludzie bezbłędnie wyczuwają od nas pasję. Bo tu nie chodzi po prostu o pomalowanie motocykla, hełmu, czy kasku. My przekazujemy
czym pasjonują się nasi klienci, ale sami również robimy to z pasją.
Piotra Parczewskiego odwiedzili szkoleniowcy firmy Troton. Zaprezentowali mu produkty tworzące system polerski BRYT. – Mówiąc
szczerze podchodziłem do tego spotkania bez szczególnych oczekiwań, zakładając, że pewnie i tak skupimy się na towarzyskim spotkaniu, wspólnej kawie i rozmowie, bo produktów do polerowania
na rynku jest mnóstwo, zresztą podobnej jakości – słyszymy. – Ale
zupełnie szczerze przyznaję, że pasty polerskie BRYT, mam na myśli
produkt One Step, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Powiedziałem wyraźnie: interesuje mnie pasta, która będzie miała ścierniwo i
faktycznie będzie polerowała, a nie tylko nabłyszczała. I dokładnie to
dostałem. Jestem bardzo zadowolony.
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ludzie i wydarzenia

Obecnie w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu trwa renowacja samochodu fiat 126p w ramach
projektu Akademii Renowacji.

Renowacja Malucha Arkadego Fidlera
w ZSS w Radomiu
Przygodę z klasykami uczniowie radomskiej samochodówki rozpoczęli kilkanaście lat temu od renowacji skody octavii z 1964r.
Następnym odnowionym pojazdem była syrenka. Ponadto w
szkolnych zasobach znajdują się dwa maluchy, duży fiat, kilka
motorowerów i motocykli. Wszystkie można podziwiać podczas
szkolnych imprez i wystaw.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż nie jest to pierwszy projekt
realizowany wspólnie z Akademią Renowacji i Akademią Novol.
Pierwszym był projekt Komar, który odnowiony prezentowany
był w trakcie targów Retro Motor Show w Poznaniu w ubiegłym
roku. Przebieg renowacji Komarka można zobaczyć na stronie
www.zssradom.edu.pl.
Maluch trafił do szkoły w listopadzie ubiegłego roku z propozycją
przygotowania pojazdu do podróży dookoła Ameryki. Wyzwanie
było bardzo trudne, ale nasza doświadczona kadra nauczycielska
wraz z uczniami podjęła się tego zadania. Początkowo zakres
prac do wykonania wydawał się niewielki, ale po przeprowadzeniu demontażu malucha okazało się, że samochód wymaga
kompleksowych prac blacharsko-lakierniczych. Odnawiany pojazd został całkowicie zdemontowany. Wymontowane zostały
z wnętrza fotele, zdemontowane szyby, zderzaki, maska i reszta
elementów nadwozia. Wymontowany został także silnik z układem napędowym i instalacja elektryczna. Trudności przysporzyło
usunięcie z nadwozia naklejek reklamowych, ale i z tym proble-
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mem poradziliśmy sobie doskonale. Na tym etapie renowacji
została wykonana wstępna kontrola stanu poszczególnych podzespołów podwozia i nadwozia. Był to etap, kiedy stwierdzono,
które części auta będzie trzeba, odnowić lub po prostu dokupić.
Sporządzono listę brakujących elementów i przeprowadzono
segregację poszczególnych części. Maluch to samochód, który
od kilkunastu lat nie jest produkowany, ale części do jego odnowienia cały czas są dostępne.
Rozbiórkę przeprowadzali uczniowie pod okiem nauczycieli tak,
by elementy, które są w dobrym stanie technicznym, na kolejnych etapach renowacji można było zamontować z powrotem. W
trakcie demontażu okazało się, że wszystkie przewody hamulcowe
wymagają wymiany. Po prostu czas zrobił swoje, a wykonanie tej
operacji wpłynie na bezpieczeństwo podróży. Po demontażu pojazd trafił na stanowisko blacharni, gdzie miejsca korozji zostały
wycięte i uzupełnione nową blachą. Ten zabieg dotyczył głównie
podłogi. Istotnym elementem odbudowy malucha było piaskowanie podwozia, dzięki czemu dalsza odbudowa była łatwiejsza. W
trakcie prac blacharskich okazało się, że niezbędne jest umieszczenie maluszka na ramie naprawczej i wykonanie korekty bryły
nadwozia.
Często sami znajdujemy rozwiązania problemów i zagadek konstrukcyjnych, jak w przypadku wykonywania wzmocnienia pod
resor przedniego zawieszenia. Wymiany wymagał także pas pod
przednią i tylną szybą, wstawione zostały reperaturki przednich i
tylnych błotników, jak również talerze pod sprężyny tylnego zawieszenia. Były to prace o dużym stopniu trudności, wymagające
dużej precyzji.
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Nie jest to nasz pierwszy taki projekt. Nauczyciele pracujący przy
renowacji malucha są to ludzie z pasją, którzy w swoją pracę wkładają nie tylko swój czas i umiejętności, ale także serce, zarażając
tym młodych pasjonatów motoryzacji, czyli naszych uczniów. Ci
już dziś mogą pochwalić się ciekawymi eksponatami, jakie przechowują w swoich garażach.
Obecnie fiat 126p jest przygotowywany do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia i elementów zawieszenia
pojazdu. Zabieg ten pozwoli na jego długotrwałą eksploatację. Już
dziś nie możemy doczekać się etapu końcowego. Mamy nadzieję,
że efekt naszej pracy spodoba się zarówno właścicielowi pojazdu,
jak i wszystkim sympatykom tej marki. O dalszych etapach renowacji będziemy systematycznie informowali na naszym forum. Jak
przebiega proces renowacji malucha zobaczcie sami na zdjęciach.
Materiały oraz pomoc techniczną nad pracami zapewnia Akademia
Novol. Prace te mają nie tylko wzbudzać zainteresowanie szkołą
zawodami mechanika czy lakiernika, ale przyczynić się do poszerzania wiedzy jak i umiejętności.
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Krzyżówka Lakiernicza

Poziomo: A2 stalowy pilnik o grubych nacięciach. A8 dawna miara płynów,
ósma część beczki. A10 karciana wróżba. A16 przednia część cylindra silnika
spalinowego. A18 niejadowity wąż z naszych lasów. B12 urządzenie do laminowania żywicą syntetyczną. C6 kontrola stanu zdrowia pacjenta. C14 nauka o naturalnej pielęgnacji włosów. D4 wygładzić drzewo lub kamień. G1 wynalazł turbinę parową. G8 paliwo wzorcowe, składnik ropy naftowej. G16 do pieczętowania
listów. H10 drink pity na rozpoczęcie przyjęcia. K3 pamięć komputerowa stała.
L6 osłona błotnika. L12 przyrząd urologa. L18 podróżowanie lub przewożenie
ludzi i towarów drogami wodnymi. M8 motyl w ciuchach. M15 powalający cios w
boksie. N2 krzepkie warzywo. N4 jaszczurka, której ciało pokryte jest kolcami.
Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób, które
otrzymały upominki od firmy TROTON:

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 59

KRYSTIAN PASZKOWSKI BIAŁYSTOK
MICHAŁ BURA
BIAŁYSTOK
KRZ. BIALKOWSKI
WŁADYSŁAWOWO

EMIL ZAKLIKA
MARCIN ŚLIWA

NAŁĘCZÓW
STARACHOWICE

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

Agnieszka Karnecka

Pionowo: A1 przyrząd do mierzenia średnic otworów. A13 marka samochodu. C1 system kontroli ruchu samochodu. C6 ładunkowy na statku. C14
srebrna moneta rzymska. D8 sygnał ostrzegający przed niebezpieczeństwem.
E1 zrzesza ekspertów ropy naftowej. E6 basen portowy. G1 naczynie laboratoryjne w kształcie miseczki do odparowania wodnych roztworów. G11 wyspa na
Oceanie Spokojnym u wybrzeży Rosji. I1 nowa wersja starego filmu. J7 urządzenie do utylizacji przedmiotów jednorazowego użytku. L1 główna część świątyni greckiej. L16 baryczny, przynosi opady. M5 metal w stopach łożyskowych.
M10 na głowie Araba. N15 rosyjskie imie męskie. P1 narzędzie ogrodnicze do
spulchniania gleby. P11 Estadio Santiago... R1 garnek wykonany z żelaza lub
miedzi. R10 urządznie służące do wystrzeliwania pocisków rakietowych.

5 osób, które nadeślą
prawidłowe rozwiązania
otrzyma: 5 kompletów
poliuretanowych powłok
ochronnych RANGERS.
Rozwiązania proszę przysyłać
pocztą na adres Trotonu:
Ząbrowo 14a
78-120 Gościno
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