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Numer ten jest specjalny z jeszcze jednego 

powodu. Część z artykułów , które w nim 

znajdziecie powstała na Waszą prośbę. 

W ten sposób współautorami Lakiernika 

zostali: Maciej Lipiński, Artur Kręcichwost, 

Robert Szojda, Artur Jędraszko i Piotr Pa-

jestka. Nasi redakcyjni koledzy Mirosław 

Rutkowski i Sieczkowski z wielkim zaanga-

żowaniem starali się je spełnić. Czy się im 

to udało, przeczytacie sami w artykułach 

o cynowaniu, lakierowaniu z efektem 

chromu czy też w artykule poświęconemu 

zmianom w polskiej branży lakierniczej na 

przestrzeni ostatnich 40 lat. 

Kiedy w 1999 przygotowaliśmy pierwszy 

numer LAKIERNIKA byliśmy pełni obaw 

czy ten pomysł ma sens. Dziś wiemy, że 

tak. Nakład pisma osiągnął 16.000 eg-

zemplarzy, a w bazie prenumeratorów 

znajdziemy już 8500 osób i firm.

Możemy więc śmiało powiedzieć, że 

jesteśmy jednym z największych pism 

branżowych poświęconych blacharstwu i 

lakiernictwu samochodowemu. Nie tylko 

w Polsce, ale i w Europie.

Warto także wspomnieć o tym, że wraz z 

Lakiernikiem byliśmy świadkami rewolucji 

informatycznej. Internet oraz media 

społecznościowe zmieniły rzeczywistość 

wokół nas i nasze pismo. Stronę www.la-

kiernik.com pl miesięcznie odwiedza kilka-

dziesiąt tysięcy osób, a kilkanaście tysięcy 

obserwuje nas na facebooku.

Sukces ten nie byłby możliwy bez wspar-

cia Waszego oraz reklamodawców i spon-

sorów, którzy uwierzyli w nasz projekt. W 

szczególności podziękowania należą się 

firmie TROTON, bo to ona jako pierwsza 

nas wsparła, a następnie przez długie lata 

zapewniała możliwość funkcjonowania i 

rozwoju.

Mamy nadzieję, że nasza wspólna przy-

goda z Lakiernikiem będzie trwała jeszcze 

wiele lat, a do Waszych rąk trafią kolejne 

numery pisma, zgodnie z redakcyjnym 

mottem NASZA WIEDZA - TWÓJ SUKCES.

Redakcja

Sto stron 
na dwudziestolecie

Oddajemy w Wasze ręce specjalny numer Lakiernika. Jak zapewne już 
zauważyliście jego objętość jest większa niż zwykle. Stało się tak z waż-
nego dla nas – a chcielibyśmy wierzyć, że i dla Was, drodzy Czytelnicy 
- powodu. W tym roku obchodzimy 20 –lecie naszego pisma.
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Podkłady aspartanowe – rewolucyjne oszczędności 
dzięki nowoczesnej technologii

Można zadać sobie pytanie: podkłady aspartanowe - co to w ogóle za wymysł ? Większość lakierników odpo-
wie, że od zawsze używa podkładów na bazie żywic akrylowych i jak do tej pory doskonale im się sprawdzają. 

Dopiero zapoznanie się z parametrami technicznymi podkładów 

opartych na żywicach aspartanowych powoduje spore zaskocze-

nie. Szlifowanie wypełniającej wersji podkładu aspartanowego 

(SPECTRAL RACE-00) przy 2 warstwach po 20 minut lub 3 warstw 

po 45 min bez wygrzewania (w temperaturze 20°C). Czy to w ogó-

le możliwe? Dotychczasowym standardem schnięcia podkładów 

akrylowych bez wygrzewania są czasy na poziomie 2-4 godzin i 

to przy założeniu aplikacji zgodnej z technologią (właściwe czasy 

odparowania między warstwami, umiarkowanie grube warstwy, 

stosowanie oryginalnego rozcieńczalnika).

Na poniższym schemacie przedstawiono porównanie mechanizmu 

utwardzania żywic aspartanowych i akrylowych. Co ciekawe oba 

systemy są utwardzane klasycznymi układami opartymi na alifa-

tycznych poliizocyjanianach, znika zatem potrzeba stosowania 

oddzielnego systemu utwardzania dla układu poliaspartanowego.

Rys. 1. Uproszczony schemat reakcji utwardzania układów aspar-

tanowych i akrylowych

Technologia poliaspartanowa – korzyści

1. Znacząco szybsze czasy schnięcia i utwardzania w temperatu-

rze otoczenia w porównaniu do tradycyjnych układów 2K PUR, 

pozwala to na szybszą obróbki i skrócenie czasów pracy

2. Możliwość nakładania grubych warstw bez czasów odparowa-

nia, co w praktyce oznacza oszczędność czasu aplikacji jednej 

warstwy

3. Unikalna reaktywność aspartanów z alifatycznymi poliizocyja-

nianami powoduje, że ich kinetyka reakcji jest bardziej nieza-

leżna od temperatury niż w przypadku tradycyjnych technolo-

gii 2K PUR

4. Powłoki poliaspartanowe znacznie przyczyniają się do obniże-

nia kosztów energii i emisji CO2 – oba te czynniki mają coraz 

większe znaczenie

5. Wytrzymałość mechaniczna i chemiczna jest na wysokim po-

ziomie alifatycznych lakierów nawierzchniowych 2K PUR

Dużo do myślenia dla osób kalkulujących koszty w warsztatach la-

kierniczych powinno dać zestawienie korzyści w kalkulacji porów-

nawczej podkładów aspartanowych z podkładami akrylowymi.

Przeprowadźmy krótką kalkulację porównawczą uwzględniającą 2 

aspekty:

- czas aplikacji podkładów w strefie przygotowawczej,

- czasu utwardzania podkładów bez wygrzewania.
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A. PORÓWNANIE CZASU APLIKACJI PODKŁADÓW

Rys. 2.  Porównanie czasu aplikacji dla podkładów akrylowych 

i aspartanowych w wariantach wypełniających

Potencjalne oszczędności wydatków i ilości roboczogodzin (przy 

założeniu: 2 cykli podkładowania dziennie i średniego kosztu 1 

godziny pracy strefy lakierniczej w cyklu na poziomie 30 zł) dla 

wartości minimalnych.

Tab. 1. Potencjalne oszczędności roboczogodzin i wydatków na 

energię w zależności od liczby cykli aplikacyjnych dla podkładów 

akrylowych i aspartanowych

Nawet pobieżna analiza danych z Tab. 1 pokazuje, że na skróceniu 

czasu aplikacji zyskujemy:

- przy 2 cyklach podkładowania dziennie – 136 roboczogodzin w 

ciągu roku, co daje nam możliwość zwiększenia przepustowości 

kabiny lakierniczej / strefy przygotowawczej

- przy koszcie 30 zł za godzinę pracy strefy przygotowawczej 

– 4080 zł oszczędności w ciągu roku na opłatach za energię.

B. PORÓWNANIE CZASU GOTOWOŚCI PODKŁADÓW DO SZLIFOWANIA 
BEZ WYGRZEWANIA
Dla uproszczenia w porównaniu przyjmuję założenia: całkowita 

grubość warstw podkładu na sucho ok. 120 µm. W przypadku 

podkładu aspartanowego taką grubość można uzyskać już z dy-

szą ø1,4 przy aplikacji 3 warstw (bardzo wysoka zawartość części 

stałych w podkładzie aspartanowym). Podkłady akrylowe przy 

takiej grubości warstw są gotowe do szlifowania średnio po ok. 

3h/20°C.

Tab. 2. Potencjalne oszczędności czasowe w zależności od 

liczby cykli podkładowania przy użyciu podkładu aspartanowego 

(SPECTRAL RACE-00).

Analiza danych z Tab. 2 pokazuje, że na skróceniu czasu suszenia 

zyskujemy:

- przy 2 cyklach lakierowania dziennie – 1080 godzin w ciągu roku, 

co pozwala na zwiększenie przepustowości strefy przygotowaw-

czej,

- bez wygrzewania rocznie (480 cykli podkładowania) suszenie 

podkładu akrylowego zajęłoby 1440 godzin, zaś aspartanowego 

360 godzin, oznacza to skrócenie cyklu suszenia o ponad 70%.

PODSUMOWANIE KALKULACJI PORÓWNAWCZEJ:
Sumując oszczędności wynikające ze skrócenia czasu aplikacji i 

utwardzania w przypadku użycia podkładu aspartanowego:

- łącznie 136 roboczogodzin pracy komory lakierniczej/strefy 

przygotowawczej w ciągu roku, co pozwala na zwiększenie 

jej przepustowości oraz obniżenie kosztów pracy (bardziej 

dobitnie mówiąc to zaoszczędzamy prawie 1 miesiąc w 

ciągu roku),

- dzięki skróceniu czasu aplikacji zyskujemy 4080 zł oszczęd-

ności w ciągu roku na opłatach za energię, przy założeniu 

podkładowania w strefie przygotowawczej, przy podkłado-

waniu w kabinie lakierniczej oszczędności będą 3-4 krotnie 

większe,

- ponad 70% skrócenie czasu utwardzania do szlifowania bez 

wygrzewania, dający olbrzymi potencjał oszczędności i 

zwiększenia produktywności dzięki zmianie organizacji pra-

cy (podkładowanie, utwardzanie bez szlifowania i szlifowa-

nie w ciągu zmiany roboczej).

Dla uczciwości  kalkulacji należałoby jeszcze uwzględnić różnicę 

w cenie zakupu podkładu aspartanowego a dotychczas używa-

nym podkładem akrylowym, mimo to dalej nie obawiam się o 

wynik ostatecznej kalkulacji. Potwierdzają to już pierwsze sy-

gnały rynkowe od „fanów” Spectral RACE-00 zafascynowanych 

możliwościami nowego rozwiązania.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PODKŁADU ASPARTANOWEGO:
-  na początku lakierników zdziwi niska lepkość natryskowa (zale-

cane dysze ø1,4-1,6, max. ø1.8), a jednocześnie bardzo dobre 

właściwości wypełniające,

-  szybkie utwardzanie ogranicza nam czas aplikacji ok. 15 min/

20°C),

-  podkłady aspartanowe aplikują się i utwardzają się już od 

10°C,

-  uzyskujemy gładką powierzchnię i bardzo dobrą szlifowalność,

-  ze względu na szybkie utwardzanie po wyszlifowaniu wymaga-

ne jest pokrywanie warstwą dekoracyjną (baza, akryl 2K) do 32 

godzin od aplikacji podkładu.

PODSUMOWANIE
Ktoś może zarzucić, że skoro podkłady „tradycyjnie” są aplikowane 

pod koniec dnia roboczego i zostają „na noc” to nie ma znaczenia 

czy utwardzają się 1, 3 czy 12 godzin.

Technologie aspartanowe dają olbrzymi potencjał do zmiany 

podejścia do organizacji pracy w strefach przygotowawczych. 

Znikają ograniczenia konieczności wielogodzinnego oczekiwania 

na utwardzenie do szlifowania bez wygrzewania lub konieczności 

stosowania relatywnie drogiego w zakupie i eksploatacji oprzyrzą-

dowania wspomagającego (suszenie promiennikiem podczerwieni 

lub kabiną lakierniczą). 
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Podkłady aspartanowe dają potencjał zarówno w mniejszych 

warsztatach lakierniczych gdzie mogą panować niesprzyjające wa-

runki do utwardzania (często duży spadek temperatury nocą), jak 

i dużych lakierniach nastawionych na zwiększenie produktywności 

zakładu i możliwości dodatkowego zarobku. Wydają się idealnym 

rozwiązaniem i to nie tylko do napraw miejscowych.

Autor:
„dr inż. Tomasz TOMCZYK - Dyrektor Pionu Szkoleń w firmie NOVOL 

- jednego z największych producentów systemów lakierniczych 

w Europie. Odpowiedzialny za zespół wsparcia technicznego w 

kraju i zagranicą oraz aspekty techniczne linii systemów mie-

szalnikowych SPECTRAL. Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia 

produktowo-technologiczne na całym świecie wyjaśniając wpływ 

chemicznej budowy produktów na codzienną prace lakiernika. 

Jest autorem artykułów w branżowej prasie lakierniczej.”

LED-owe lampy znacznie ułatwiają i przyspieszają cały proces 

lakierowania oraz przyczyniają się do większej precyzji pracy, 

ponieważ symulują różne warunki oświetleniowe i intensywność 

światła. W regionie EMEA lampy są dostępne w ofertach marek 

renowacyjnych Axalta pod nazwami ChromaLamp (Cromax), Co-

lorSpot (Spies Hecker) i Standolux iQ (Standox). 

„Nowoczesne, energooszczędne diody LED stosowane w naszych 

lampach gwarantują lakiernikom najlepsze warunki pracy, co prze-

kłada się na precyzję. Lampy generują różne poziomy światła natu-

ralnego, dzięki czemu doskonale sprawdzają się na każdym etapie 

procesu lakierowania – od oceny szkody przez dopasowanie kolo-

ru po ocenę polakierowanego elementu pod kątem krycia i wad. 

Dzięki tej technologii lakiernicy mogą pracować w optymalnych 

warunkach oświetleniowych” – wyjaśnia dr Martin Wulf, Colour and 

Technical Manager w Axalta Refinish Systems na region Europy, 

Bliskiego Wschodu i Afryki.

Dzięki przemyślanemu układowi energooszczędnych diod LED 

lampy generują naturalne światło dzienne, ale są w stanie także 

symulować słabe oświetlenie typowe dla zachodu słońca. Oba 

ustawienia doskonale sprawdzają się podczas sprawdzania koloru, 

szczególnie pod kątem metamerii. 

„Lampy są niezwykle poręczne – bezprzewodowe, zasilane mocny-

mi akumulatorami i wyposażone w ergonomiczny uchwyt. Dlatego 

też oszczędzają czas i pieniądze oraz stanowią bezcenne narzędzie 

dla warsztatów. Zresztą świadczy o tym sam fakt, że jest ich 17 

tys. na rynku” – mówi dr Martin Wulf.  

Więcej informacji o firmie Axalta i jej markach renowacyjnych na 

stronie www.refinish.axalta.eu. Więcej informacji o lampach każdej 

marki można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego.

Axalta sprzedała 17 tys. lamp w warsztatach 
na całym świecie

Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych oraz lider w dziedzinie cyfro-
wego zarządzania kolorami, nieustannie wprowadza nowe innowacyjne rozwiązania. Wychodząc na przeciw 
potrzebom klientów firma udostępniła specjalną lampę. Od premiery w 2015 roku sprzedano już 17 tys. sztuk.
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Technologia naprawy elementu karoserii 
samochodowej z zastosowaniem gruntów 

przegrodowych firmy TROTON

1. SZLIFOWANIE POWIERZCHI – ocena 
uszkodzenia i wstępne rozszlifowanie uszko-
dzonej powierzchni

2. OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI – usu-
nięcie kurzu i oczyszczanie powierzchni przy 
użyciu zmywacza silikonów firmy TROTON

3. PRÓBA ROZPUSZCZALNIKOWA – spraw-
dzenie trwałości podłoża nieznanego pochodze-
nia (tu rozpuszczalnik narusza powłokę)

4. GRUNTOWANIE MIEJSCA ROZSZLI-
FOWANEGO -  miejscowa aplikacja gruntu 
przegrodowego (Antykorozyjny Podkład Prze-
grodowy 3:1 IT lub Antykorozyjny Podkład 
Epoksydowy 1:1 Master)

5. UTWARDZANIE GRUNTU – suszenie 
gruntu w temperaturze otoczenia lub promien-
nikiem IR

6. SZPACHLOWANIE – aplikacja szpachlów-
ki poliestrowej) Można zastosować dowolną 
szpachlówkę firmy TROTON tu szpachlówka 
poliestrowa Amber Master)

7. UTWARDZANIE SZPACHLÓWKI – su-
szenie szpachlówki w temperaturze otoczenia 
lub promiennikiem IR

8. SZLIFOWANIE SZPACHLÓWKI – szlifo-
wanie maszynowe lub ręczne

9. WSTĘPNE OCZYSZCZANIE – usuwanie 
pyłu za pomocą sprężonego powietrza

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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18. LAKIEROWANIE BAZOWE – Aplikacja 
lakieru bazowego 1K. Można zastosować 
dowolny lakier bazowy (tu: metaliczny lakier 
bazowy Srebro 217).  

19. LAKIEROWANIE WYKOŃCZENIOWE 
– Aplikacja lakieru bezbarwnego 2K (można 
zastosować dowolny lakier bezbarwny firmy 
TROTON  tu: akrylowy lakier bezbarwny HS 
Master 2:1) 

20. POLEROWANIE – polecamy system po-
lerski BRAYT  firmy TROTON

10. ODTŁUSZCZANIE POWIERZCHNI  
– przemywanie zmywaczem silikonów firmy 
TROTON

11. GRUNTOWANIE MIEJSC PRZESZLIFO-
WANYCH – izolowanie miejsc przeszlifowa-
nych za pomocą podkładu przegrodowego 
(Antykorozyjny Podkład Przegrodowy 3:1 IT 
lub Antykorozyjny Podkład Epoksydowy 1:1 
Master) techniką mokro na mokro

12. PODKŁADOWANIE – aplikacja wypełnia-
jącego podkładu akrylowego (można zastoso-
wać dowolny podkład wypełniający firmy TRO-
TON tu Podkład Akrylowy V2007 5:1 Master)

13. UTWARDZANIE PODKŁADU – suszenie 
podkładu akrylowego w kabinie lakierniczej lub 
promiennikiem IR

14. SZLIFOWANIE PODKŁADU – szlifowanie 
podkładu akrylowego, miejsca trudno dostęp-
ne należy przeszlifować ręcznie 

15. WSTĘPNE OCZYSZCZANIE – usuwanie 
pyłu za pomocą sprężonego powietrza

16. ODTŁUSZCZANIE POWIERZCHNI 
– przemywanie zmywaczem silikonów

17. GRUNTOWANIE MIEJSC PRZESZLIFO-
WANYCH Aplikacja podkładu przegrodowego 
na miejsca przeszlifowane. Zaleca się użycie 
podkładów szybkoschnących i aplikowanych 
techniką mokro na mokro (Antykorozyjny Pod-
kład Przegrodowy 3:1 IT lub Podkład 1K Spray 
Master 

18 19 20

15 16 17

12 13 14

10 11
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Analiza podłoża lakieru w podczerwieni

Często pojawia się potrzeba analizy podłoża lakieru w samochodzie. Dotyczy to zazwyczaj wyceny pojazdu, 
opinii eksperckiej lub w niektórych przypadkach w transakcji kupna-sprzedaży samochodu. Przyrządy do po-
miaru grubości warstw lakieru, mierzą grubość powłoki wraz z jej podłożem do warstwy ferrytycznej. Dokład-
ność pomiarów jest zadowalająca, jednak chcąc przeprowadzić identyfikację miejsc nadwozia podejrzanych o 
naprawy z zastosowaniem wypełniaczy (szpachli itp.) wymaga to dużej liczby punktowych pomiarów grubości 
na całej powierzchni pojazdu.

Czy jest inna, szybsza metoda lokalizacji naprawianych miejsc nad-
wozia?
Proponuję metodę, w obecnej chwili mniej dokładną, ale umoż-

liwiającą analizę całego elementu lub części pojazdu wykonując 

jeden pomiar. Wystarczy jedno zdjęcie termowizyjne, aby zlo-

kalizować miejsca wskazujące możliwość naprawy lakierniczej w 

obszarze fotografowanej powierzchni. Do badania potrzebujemy 

promiennika i kamery termowizyjnej. Promiennik możemy spotkać 

w każdym zaawansowanym warsztacie lakierniczym, natomiast 

trudniej będzie spotkać w lakierni kamerę termowizyjną. Przepro-

wadziliśmy kilka eksperymentów w celu sprawdzenia możliwości 

wykorzystania termowizji do powyższego zadania. Pierwszy eks-

peryment obejmował wizualizację w podczerwieni naprawianej po-

krywy silnika samochodu osobowego. Do wyrównania powierzchni 

pokrywy użyto kilka rodzajów szpachli, warstwy wypełnień miały 

różne grubości. Element ogrzano za pomocą promiennika pod-

czerwieni i wykonano szereg zdjęć termowizyjnych. Obraz w 

podczerwieni wyraźnie przedstawia lokalne różnice temperatury 

pokrywy. Strefy szpachlowane utrzymują znacznie wyższą tempe-

raturę w porównaniu do czystej metalicznej płaszczyzny. Na zdję-

ciu termowizyjnym widać również rozkład temperatury szpachli, 

w tym przypadku jednak znaczący wpływ na temperaturę miało 

położenie promiennika a nie miejscowe grubości szpachli. 

Rys. Pokrywa sinika oraz jej obraz termowizyjny

Dostarczane przez producentów kamer termowizyjnych oprogra-

mowanie daje duże możliwości analizy obrazu. Na klasyczne zdję-

cie cyfrowe można nałożyć obraz termowizyjny z wybraną paletą 

kolorów oraz zdefiniowanym zakresem temperatur. W lokalizacji 

szpachlowanych miejsc interesuje nas przede wszystkim wyzna-

czenie granic wypełnień. W tym celu wybrano paletę odwróconej 

skali szarości, dzięki temu zaciemnione strefy zdjęcia termowi-

zyjnego pokryły się z miejscami szpachlowanymi na klasycznym 

zdjęciu cyfrowym. 

 

Rys. Klasyczne zdjęcie z na-

łożonym obrazem termowi-

zyjnym z paletą odwróconej 

szarości 

Eksperyment pierwszy miał na celu weryfikację możliwości za-

stosowania kamery termowizyjnej do lokalizacji miejscowych 

napraw lakierniczych. Aby upewnić się, czy zdjęcie w podczerwieni 

dokładnie odwzorowuje granice szpachli, badania przeprowa-

dzono na elemencie nielakierowanym. W obrazie termowizyjnym 

na wskazania temperatury ma wpływ wiele czynników, oprócz 

temperatury duże znaczenie ma współczynnik emisyjności obra-

zowanej powierzchni. Można się spodziewać, że czysta, metaliczna 

płaszczyzna elementu nadwozia ma inny współczynnik emisyjności 

niż powierzchnie szpachlowane. Zróżnicowane współczynniki emi-

syjności nawet przy jednakowej temperaturze całego elementu 

będą powodowały inne wartości temperatury na zdjęciu termowi-

zyjnym. Pojawia się pytanie: 

Czy zdjęcie termowizyjne zlokalizuje wypełnienia pod lakierem?

Odpowiedź na to dał nam eksperyment drugi. Do badań użyliśmy 

szpachlowanego i lakierowanego błotnika. Procedura była jedna-

kowa jak w pierwszym eksperymencie: ekspozycja elementu przed 

promiennikiem, seria zdjęć termowizyjnych i ich analiza.

Rys. Błotnik i jego obraz termowizyjny w palecie kolorów odwró-

conej szarości.

Badania przyniosły oczekiwane rezultaty, jednorodna powłoka o 

niezmiennym współczynniku emisyjności nie ukryła wypełnień 

przed termowizją. Pod warstwą lakieru zlokalizowaliśmy szpa-

chlowane miejsca. Pomiary grubości lakieru potwierdziły wyniki 

uzyskane w termowizji. Złożenie zdjęcia klasycznego i w podczer-

wieni dokładnie wskazuje  możliwe miejscowe naprawy lakiernicze. 

W palecie odwróconej szarości zaciemnione miejsca wyznaczyły 

strefy wypełnień. Dla powierzchni pokrytych ciemnymi barwami 

lakierów identyfikację ułatwia nakładanie obrazu termowizyjnego 

w palecie szarości, gdzie miejsca o wyższej temperaturze będą 

rozjaśnione.

Rys. Zdjęcie błotnika z nałożo-

nym obrazem termowizyjnym 

w skali szarości.
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Opisane eksperymenty dotyczyły pojedynczych elementów karo-

serii samochodu. Nasuwa się następne pytanie:

W jaki sposób przeprowadzić szybką analizę całego nadwozia?
Z pewnością trudno będzie wykonać jedno zdjęcie termowizyjne 

obejmujące powierzchnię całego samochodu. Trudności sprawi też 

próba ogrzania całej karoserii jednym promiennikiem. Z pomocą 

może przyjść nam kabina lakiernicza wyposażona w promienniki 

podczerwieni. Na rynku oferowane są kabiny lakiernicze z pro-

miennikami oraz możliwość doposażenia kabin już istniejących. 

Są to rozwiązania z zainstalowanymi promiennikami na ścianach 

i suficie kabiny lub zautomatyzowane system mobilnych promien-

ników. Daje to możliwość ogrzania całego nadwozia a następnie 

wykonania serii zdjęć termowizyjnych. 

 

Rys. Kabina lakiernicza z promiennikami podczerwieni.

 Rys. Zautomatyzowany system promienników „Robodry”

Termowizja ma coraz szersze zastosowania w różnych dziedzinach 

techniki i nie omija to również branży lakierniczej. Kamery termo-

wizyjne stają się coraz bardziej dostępne, obecny stan techniki 

daje możliwość korzystania z podczerwieni również w telefonach 

komórkowych. Na łamach jednego z poprzednich numerów wy-

dawnictwa przedstawiłem możliwość stosowania kamery termo-

wizyjnej do wizualizacji rozkładu prędkości powietrza w kabinie 

lakierniczej. 

Przedstawione w tym artykule eksperymenty stanowią fragment 

badań nad termowizyjnym systemem analizy podłoża lakieru. 

Część wyników zgromadzonych w realizacji eksperymentu pierw-

szego została wykorzystana w pracy inżynierskiej zrealizowanej 

na Wydziale Techniki morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie. Na 

obecnym etapie technologia pozwala na identyfikację i wyznacze-

nie granic wypełnienia pod lakierem. Dalsze prace eksperymen-

talne mają na celu weryfikację możliwości oszacowania grubości 

wypełnienia.

Piotr Nikończuk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Nowa, ręczna lampa IRT UV SpotCure 

wykorzystuje najnowszą technologię LED 

Premium . Ogranicza do minimum czaso-

chłonny proces utwardzania i optymalizuje 

wydajność pracy lakierni. Proces utwardza-

nia jest nie tylko szybki, ale także zapewnia 

wysoką jakość utwardzanej powierzchni.

 

Suszenie / utwardzanie jest procesem bar-

dzo czasochłonnym i często jest wąskim 

gardłem w organizacji pracy lakierni. Doty-

czy to zwłaszcza strefy przygotowawczej, 

w której przeprowadza się wiele czynności, 

przygotowujących karoserie samochodów 

lub jej elementy do lakierowania. Wykorzy-

stując najnowszą i najbardziej efektywną 

technologię UV LED, utwardzanie można 

zredukować do zaledwie kilku sekund.

NIESAMOWITE WYNIKI
Lampa IRT UV SpotCure była testowana i 

jest wdrażana w wielu lakierniach samo-

chodowych, w połączeniu z produktami UV, 

jak podkłady UV, wiodących producentów 

lakierów samochodowych. Efekty są niesa-

mowite – szczególnie w przypadku małych 

napraw, o powierzchni 20 x 20 cm.

Utwardzanie z prędkością światła

UV SpotCure – lampa IRT UV by Hedson. Utwardzanie w czasie kilku sekund.
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Rękodzieło z cyną
Kiedy samochody przestały przypominać konne powozy, to napra-

wy karoserii stały się poważnym wyzwaniem technicznym. O ile 

bezpieczeństwem osób w samochodach i poza nimi zajęto się na 

poważnie dopiero w latach 50. ubiegłego wieku, to o wygląd samo-

chodu dbano od początku. Najtrudniejsze było, po zderzeniu czy 

kolizji, doprowadzenie karoserii do stanu idealnego. Po mozolnym 

wyklepywaniu młotkiem pogiętych fragmentów blach, do osiągnię-

cie idealnie gładkiej powierzchni wykorzystywana była cyna. Dziś 

cynowanie jest już rzadko stosowanym rękodziełem.

Do wyrównywania powierzchni po działaniach blacharskich, można 

wykorzystywać jedną z trzech metod: nakładanie mas szpachlo-

wych, wypełnianie nierówności cyną oraz najnowszą, wypełnianie 

masami chemoutwardzalnymi. Najstarszą metodą, stosowaną od 

początku produkcji seryjnej karoserii pojazdów z blach stalowych, 

jest wypełnianie nierówności cyną. Wymogły to problemy z uzyska-

niem estetycznego wyrównania połączeń blachy z blachą, bardziej 

skomplikowanych przetłoczeń czy obłych narożników w pojazdach

W procesie produkcji przemysłowej dostęp do miejsc cynowanych 

był zdecydowanie ułatwiony, ponieważ było to jeszcze tylko gołe 

nadwozie. Karoserie aut zabytkowych naprawiane tradycyjną tech-

nologią wymagają czasu i umiejętności, a jedyną przeszkodą mogą 

być warstwy lakierów i preparatów stosowanych przez dziesiątki 

lat w czasie eksploatacji i napraw samochodu. We współczesnych 

naprawach powypadkowych dochodzą utrudnienia wynikające z 

uzbrojenia nadwozia w masy głuszące, wykładziny i uszczelnienia, 

gumy uszczelniające oraz powłoki lakierowe. Tyle wstępu do opisu 

naprawy pojazdu powypadkowego z wykorzystaniem metody wy-

pełniania nierówności cyną.

JAK PRZEBIEGA NAPRAWA?
Praca naprawcza rozpoczyna się od blacharni. Tu fachowiec roz-
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braja miejsce uszkodzone w celu oceny uszkodzeń, decyduje o 

wymianie elementów oraz typuje pozostałe do naprawy. Usuwa 

tapicerkę oraz inne elementy wyposażenia, listwy, uszczelki, wy-

głuszenia, przewody elektryczne itp w celu ułatwienia dostępu do 

miejsc naprawianych. Trzeba wiedzieć co i jak usunąć, aby nie ule-

gło dodatkowym uszkodzeniom i po zakończeniu prac można było 

przeprowadzić proces odwrotny. Przed rozpoczęciem naprawy bla-

charskiej, trzeba usunąć z uszkodzonego fragmentu powierzchni 

stary lakier. Przy pomocy szlifierki ekscentrycznej z odsysem pyłów 

należy wyczyścić i wyrównać powierzchnię o około 10 cm większą 

od miejsca naprawy. Stosuje się papier ścierny o gradacji #P80. Na-

stępnym krokiem jest uaktywnienie powierzchni, która będzie wy-

pełniana cyną, czyli bielenie. Powierzchnię pokrywa się odpowied-

nią pastą, a następnie podgrzewa palnikiem i przeciera szmatką, 

do uzyskania czystej, metalicznej powierzchni. Aby nie przegrzać 

blachy, należy stosować palnik na propan-butan. Resztki usuwa się 

z powierzchni wilgotną, czystą szmatką. Uwaga! powierzchnia jest 

bardzo gorąca! Na tak przygotowaną powierzchnię nanosi się cynę, 

ogrzewając laskę stopu cyny tak, aby przywierała do powierzchni 

blachy, ale z niej nie spływała. Uzyskuje się pewną warstwę cyny w 

postaci grubego kleksa, następną obok, i kolejne tak, aby w całości 

pokryć miejsca przeznaczone do wypełnienia. Wypełnienie jest 

bardzo nierówne, aby poprawić powierzchnię należy podgrzać 

położoną cynę aż do uzyskania plastyczności i wyrównywać całość 

drewnianą szpatułką. Miejsca niewypełnione należy ponownie uzu-

pełnić podgrzewając laskę cyny palnikiem i wciskając ją w pozostałe 

wgłębienia. Jeśli trzeba należy ponownie wyrównać wykorzystując 

palnik i drewnianą szpatułkę. Po ostygnięciu wypełnione cyną miej-

sce należy wstępnie szlifować i wyrównywać pilnikiem blacharskim, 

po to aby uzyskać oczekiwany kształt. Wgłębienia będą ciemniejsze 

od szlifowanych, wypełnia się do skutku, czyli uzyskania po wyrów-

nywaniu pilnikiem jednolitej powierzchni. Gdy kolejne wyrównanie 

pilnikiem nie ujawnia wgłębień, a naprawiane miejsce uzyskało 

pożądaną powierzchnię, cały obszar trzeba odtłuścić, a następnie 

szlifować papierem o gradacji #P120 włącznie z dodatkowymi 10 

cm w kierunku starego lakieru. 

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
Dla trwałości naprawy wykonanej metodą cynowania bardzo ważne 

jest odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Najpewniejszym 

zabezpieczeniem będzie nałożenie powłoki podkładu epoksydo-

wego, a po wyschnięciu i przeszlifowaniu #P220 – P240 można 

ewentualne wykonać dalsze szpachlowanie i nałożenie podkładu 

wypełniającego.

Drugą metodą zabezpieczenia jest nałożenie warstwy gruntu kwa-

śnego, a po jego odparowaniu (w zależności od produktu) nałoże-

nie grubo wypełniającego podkładu. Warto wysuszyć naprawianą 

powierzchnię promiennikiem IR – skróci to czas suszenia, co ma 

niebagatelne znaczenie dla szybkości naprawy i, ściśle z nią związa-

nych zdolności przerobowych warsztatu.

Częstym błędem jest ograniczenie zabezpieczania jedynie do wi-

docznej strony naprawianego elementu, pomijając zabezpieczenie 

naprawianej części od wewnątrz. A tam znajduje się niezabezpieczo-

na blacha, która będzie szybko korodować. Dlatego też po polakiero-

waniu, a przed montażem wyposażenia koniecznie trzeba zabezpie-

czyć te miejsca preparatami penetrującymi do profili zamkniętych.

Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski



strefa lakiernika

str. 17   www.lakiernik.com.pl

Lakier z efektem chromu
JAK LAKIERUJEMY?
Zawsze lakiery ze specjalnymi efektami wizualnymi, lecz nie tylko 

przykładowo z powłoką chromową, aplikujemy na twardą, czarną 

błyszczącą powierzchnię lub inną, dobraną przez kolorystów w 

celu uzyskania efektu specjalnego. Takie efekty powstają w wyniku 

przechodzenia światła przez transparentne warstwy barwne i od-

bijania się od spodniej warstwy, jak od lustra. Jeśli powierzchnia la-

kierowanego elementu jest inna, niż zalecana, to najpierw trzeba ją 

pomalować chemoutwardzalnym, czarnym lakierem akrylowym lub 

poliuretanowym. Szczególnie ważne jest całkowite wysuszenie, aby 

odparowały wszystkie pozostałości rozcieńczalników. Najlepiej, żeby 

suszyć przez kilka dni. Po całkowitym wysuszeniu, zgodnie z zasa-

dami przygotowania powierzchni do lakierowania powłok zewnętrz-

nych, powierzchnię należy odpowiednio przeszlifować do aplikacji 

czarnego lakieru. Gotowej błyszczącej powierzchni nie szlifuje się 

ani włókniną, a tym bardziej papierami ściernymi. Chodzi o to, aby 

nie zarysować powierzchni bowiem każda, najmniejsza nawet rysa 

będzie widoczna po nałożeniu warstwy lakieru o efekcie chromu.

Powłokę nakłada się cienkimi warstwami na sucho (dla przypo-

mnienia: lakierowanie na sucho, to mało materiału, a więcej po-

wietrza), aby zawieszony pył aluminiowy w żywicy nośnej osiadał 

na elemencie (uwaga: przed wlaniem do kubka pistoletu, należy 

lakier dobrze wymieszać w puszce), natomiast rozcieńczalnik jak 

najszybciej odparowywał z jego powierzchni. Warto pamiętać, że 

przed kolejną porcją lakieru, należy z powierzchni dokładnie usuwać 

odkurz. Trzeba tu zachować dużą ostrożność; odkurz usuwa się 

ścierką antypyłową bez wcierania w lakier, delikatnymi muśnięciami. 

Zbyt stanowcze przecieranie może spowodować, że będą widoczne 

smugi na powierzchni. Zawsze warto wcześniej przetrenować te 

czynności na próbnych natryskach. Tą metodą nakłada się jeszcze 2, 

3 warstwy, oceniając jakość wzrokowo. Aby uzyskać właściwy efekt, 

należy kilkukrotnie wykonać próby wylakierowania.

Po wyschnięciu – w zależności od producenta – do kilku dni w 

pomieszczeniach wewnętrznych, nie ma potrzeby zabezpieczania 

powierzchni lakierem bezbarwnym. Jeśli trzeba położyć lakier bez-

barwny, to jest to możliwe w ciągu 24 godzin od polakierowania. La-

kier bezbarwny nakłada się dwuetapowo, najpierw cienką warstwę, 

a po jej odparowaniu warstwę pełną.

Estetyka tak polakierowanych całych karoserii lub jedynie fragmen-

tów samochodów jest dość dyskusyjna, niemniej jeśli klient sobie 

życzy, to również taką usługę – bez zbędnych komentarzy – należy 

umieć wykonać.

Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

Są klienci, dla których bardzo atrakcyjny wygląd nadają lakiery z „efektem chromu”. Liczy się wysoki połysk, 
możliwość barwienia transparentnymi odcieniami od fioletu, niebieskości i zieleni poprzez czerwienie do żółci i 
charakterystyczny, dość szczególny, efekt głębi. Lakiery dostępne są jako gotowe do natrysku w aerozolu bądź 
w opakowaniach do lakierowania pistoletem natryskowym.
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Kontrola warunków klimatycznych
Podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju prac malarskich warunki 

klimatyczne mają istotny wpływ na cały proces aplikacji. Do pierw-

szych czynności decydujących o możliwości przystąpienia do ma-

lowania powinna należeć kontrola stanu powierzchni i warunków 

termiczno-wilgotnościowych. Szczegółowe warunki prowadzenia 

tych prac są określane przez producentów dla poszczególnych ma-

teriałów malarskich i podane w kartach katalogowych. Natomiast 

ogólne zasady zostały określone w normach: PN-71/H-97053 oraz 
PN-79/H-97070.

W pracach malarskich wyróżniamy cztery podstawowe parametry:

Temperaturę otoczenia – jest to temperatura powietrza w miejscu 

lub pomieszczeniu, gdzie prowadzone są prace malarskie.

Temperaturę podłoża – jest to temperatura powierzchni przezna-

czonej do malowania.

Wilgotność względną (RH) – w uproszczeniu jest to wyrażony w 

procentach stosunek pary wodnej w powietrzu do maksymalnej 

ilości pary wodnej jaka bez wykraplania może się w tym powietrzu 

pomieścić w tej samej temperaturze.

Temperaturę punktu rosy – to temperatura, do której należy schło-

dzić powietrze o określonych parametrach wyjściowych (tempe-

raturze i wilgotności względnej), aby jego wilgotność względna 

osiągnęła 100%. 

Każdy z powyższych parametrów oddziałuje na proces prowadze-

nia prac malarskich. Wpływ wilgotności względnej powietrza na 

warunki aplikacji i wysychania powłoki jest zmienny. Zasadą jest to, 

że wilgotność względna oraz temperatury, np. podłoża, farby czy 

powietrza, powinny być mniej więcej takie jakie podane są w kar-

tach technicznych. Zbyt wysoka wilgotność wpływa negatywnie na 

proces wysychania farby, natomiast zbyt niska powoduje złą jakość 

tworzonej powłoki.  Na czystych powierzchniach metalowych para 

wodna pojawia się, gdy wilgotność względna otoczenia jest zbliżona 

do 100%. W praktyce wyróżnia się następujące przypadki wpływu 

temperatury podłoża i punktu rosy:

  temperatura podłoża jest wyższa o więcej niż 3°C od tem-

peratury punktu rosy – nie zachodzi wtedy kondensacja pary 

wodnej na podłożu.

 temperatura podłoża jest równa temperaturze punktu 

rosy– może zachodzić kondensacja pary wodnej, zwłaszcza w 

miejscach o słabej wentylacji. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

kondensacji pary wodnej daje zastosowanie wymuszonego 

ruchu powietrza. Pomalowanie takiej powierzchni skutkuje np. 

brakiem przyczepności powłoki.

  temperatura podłoża jest niższa od temperatury punktu rosy– 

zachodzi kondensacja pary wodnej na podłożu. W takim przy-

padku należy stosować farby tolerujące wilgoć na powierzchni.

Temperatura otoczenia wpływa w sposób znaczący na proces 

wysychania i tworzenia warstwy farby w systemie powłokowym. 

Oczywiste jest, że im wyższa temperatura tym szybsze wysychanie 

i sieciowanie farb.

Niskie temperatury mogą wywołać problemy z:

  lepkością,

 własnościami aplikacyjnymi (przydatnością do natrysku),

  wysychaniem i budową warstwy,

  sieciowaniem (utwardzaniem),

  wytrzymałością i własnościami ochronnymi powłoki.

W niskich temperaturach lepkość farby znacznie wzrasta, a to 

oznacza, że farba musi być mocno rozcieńczona dla uzyskania 

własności aplikacyjnych. To zazwyczaj prowadzi do powstawania 

zacieków i uzyskiwania niskich grubości warstwy suchej. 

Zbyt wysoka temperatura może także wywołać problemy. Przy 

wysokiej temperaturze i intensywnej wentylacji rozpuszczalniki od-

parowują zbyt gwałtownie z powierzchni farby. Powłoka wysycha 

zbyt szybko tworząc „skórkę” na powierzchni, która zamyka część 

rozpuszczalników blokując ich odparowanie. Zamknięte w powłoce 

rozpuszczalniki mogą powodować powstawanie pęknięć, pęcherzy 

oraz mikro kraterów (pin-holi), obniżenie połysku i brak dostatecz-

nego utwardzenia farby.

Badanie warunków klimatycznych podczas prac malarskich jest 

jednym z najważniejszych i decydujących o trwałości nakładanej 

powłoki. Z tego względu zaleca się przeprowadzanie badania za-

równo przed rozpoczęciem prac, w ich trakcie i po zakończeniu. Do 

określenia rzeczywistego stanu wilgotności, wartości temperatury 

i punktu rosy otoczenia lub określonej powierzchni służy szeroka 

gama przyrządów pomiarowych. Nowoczesne elektroniczne mier-

niki umożliwiają w sposób bardzo szybki i dokładny wyznaczenie 

interesujących nas wielkości za pomocą jednego przycisku. Dlatego 

warto wyposażyć się w takie urządzenie, by uniknąć późniejszych 

problemów.

Specjalista ds. badań właściwości materiałów 

i powłok w oparciu o wymagania norm międzynarodowych

Mgr inż. Agnieszka Karnecka



Cyfrowa rewolucja w kolorach
CYFROWE STANDARDY
Cyfryzacja to ważny temat, szczególnie w 

branży motoryzacyjnej. Świadome firmy, 

posiadające duże doświadczenie w tworze-

niu kolorów w laboratoriach, będą w przy-

szłości w stanie je zdigitalizować i stworzyć 

fotorealistyczne reprodukcje cyfrowe. Dla 

klientów oznacza to, że proces podejmo-

wania decyzji w sprawie koloru stanie się 

łatwiejszy, szybszy i skuteczniejszy. Mogą 

także wykorzystywać dane dla swoich 

własnych konfiguratorów samochodo-

wych, aby nabywcy samochodów mogli 

doświadczyć kolorów samochodowych w 

całej swojej różnorodności, co wspiera ich 

decyzję o zakupie.

Zakładam się, że cyfrowe standardy wyprą 

z użytkowania dobrze nam już znane fiszki.  

Czasami nieefektywny proces wybierania 

koloru z fiszki oznacza dodatkowe koszty 

i przeróbkę ... i ryzyko utraty zysków z 

powodu odwrócenia się od nas klienta. 

Cyfrowe standardy kolorów zapewnią, że 

wybrany kolor jest kolorem, który otrzy-

masz na półce... Powtarzalność kolorów 

jest jedną z najważniejszych cech dobrego 

systemu doboru koloru, a cyfrowe standar-

dy ograniczają błędy do minimum.

Świetnym przykładem w tej tematyce jest 

Tesla. Mianowicie w niedalekiej przyszłości 

firma zrezygnuje z salonów samochodów. 

Tak. Planem firmy jest zwiększenie zaanga-

żowania jeśli chodzi o serwisy, jednocześnie 

wycofując się ze sprzedaży przez sieć 

salonów na rzecz sprzedaży online. Je-

stem bardzo ciekaw jak do wyjdzie, jednak 

zastanówmy się jakie to przyniesie impli-

kacje. Konfiguracja samochodów będzie 

odbywać się prawie wyłącznie po stronie 

klienta, ciężko jest coś wybrać, nie widząc 

tego w rzeczywistości. Dlatego niezwykle 

ważny jest aspekt cyfryzacji kolorów. Kolor 

samochodu będziemy wybierać jedynie w 

oparciu o to, co widzimy na ekranie lap-

topa, komputera. Póki co nie wyobrażam 

sobie tego, ale znając Elona Muska to na 

pewno coś wykombinuje. 

Lakiery samochodowe są bardzo złożonymi kolorami z wieloma warstwami, różnorodnością kolorów i powierzch-
nią określającą ogólne wrażenie. Aby łatwo zrozumieć wpływ tych parametrów kolorów na jakiś kształt w 3D (np. 
samochód), można je - uwaga trudne słowo – zdigitalizować. Zdigitalizować – czyli zamienić dane o kolorze z po-
staci analogowej, w postać cyfrową. Dzięki takiemu zabiegowi, umożliwiamy użytkownikowi zobaczenie wybrane-
go koloru np. na ekranie swojego komputera. Kolorów rok do roku przybywa, a projektowanie kolorów wchodzi w 
nowy wymiar. Ogromne portfolio kolorów zaczyna już być skanowane przez specjalne skanery. Gigantyczna ilość 
danych o wyglądzie, generowana podczas skanowania jest przetwarzana przy użyciu wyrafinowanego modelu 
matematycznego, podczas gdy wiedza kolorymetryczna przyczynia się do zapewnienia jego autentyczności. Pro-
ducenci OEM mogą następnie uzyskać dostęp do kompleksowych danych o kolorach i renderować je na różnych 
kształtach 3D zapewnionych przez różne platformy lub tworzyć kształty CAD własnych modeli.
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REPRODUKCJE KOLORÓW I DOBARWIANIE 
KOLORÓW
Producenci powłok samochodowych i ich 

dostawcy w Europie muszą stać się coraz 

bardziej wszechstronnymi innowatorami, 

aby pozostać konkurencyjnym na szybko 

rozwijającym się rynku światowym. Sam 

rynek europejski wykazuje jedynie umiar-

kowany wzrost. Ale Europa nadal pozosta-

je ważnym źródłem innowacji w globalnym 

sektorze motoryzacyjnym. W powłokach 

samochodowych zwykle kładzie się nacisk 

na potrzebę opracowania nowych kolorów 

i efektów specjalnych. Ale te muszą spro-

stać potrzebom rosnącej populacji nabyw-

ców samochodów, którzy stają się jeszcze 

bardziej indywidualistyczni w swoich gu-

stach. Również producenci samochodów 

chcą, aby producenci powłok wprowadzali 

technologie i efektywność, które pomagają 

obniżyć ich koszty produkcji. Obejmuje to 

tworzenie systemów gromadzenia i anali-

zowania danych z lakierni, które pomagają 

podnieść produktywność.

Jednocześnie producenci poszukują ini-

cjatyw technologicznych obejmujących 

znacznie szerszy zakres potrzeb w zakresie 

powłok - takich jak większa funkcjonalność, 

mniejsza emisja zanieczyszczeń, większa 

zgodność z przepisami, mniejsze zużycie 

energii i niższe koszty konserwacji. Ponad-

to istnieją wymagania dotyczące nowych 

typów pojazdów i ich części, takich jak po-

jazdy elektryczne i ich hybrydy oraz samo-

chody pół i całkowicie autonomiczne.

Skanowanie kolorów może stać się reme-

dium na dobarwianie kolorów. Wyobraźmy 

sobie, że kolor, który przyjdzie nam dobar-

wiać skanujemy. Otrzymujemy dane cyfro-

we, dzięki którym znamy parametry da-

nego koloru. Na tej podstawie zmieniamy 

ilości komponentów i voila! Zaraz, zaraz… 

Skanujemy kolor? Coś mi to przypomina…

SPEKTROFOTOMETRY 
No tak! Czy tego samego nie oferuje spek-

trofotometr? Przenośny spektrofotometr 

oferuje warsztatowi możliwość wykony-

wania napraw technicznych i estetycznych, 

nawet w przypadku, gdy dokładny odcień 

nie jest już dostępny w handlu. Pozwala to 

warsztatowi samochodowemu zasadniczo 

przywrócić pojazd do stanu poprzedzają-

cego wypadek, dokładnie tego, czego szu-

kają konsumenci i firmy ubezpieczeniowe, 

wybierając warsztat samochodowy. Moż-

liwość doskonałego dopasowania kolorów 

za pomocą analizy spektrofotometrycznej 

dzięki ADAM’owi 5, jest cennym zasobem 

dla klientów, pomagając im przywrócić ich 

pojazdy do stanu pierwotnego.

TRENDY ŚWIATOWE
Do roku 2025 światowy przemysł motory-

zacyjny będzie produkował rocznie 106,5 

miliona pojazdów, częściowo w wyniku 

70-procentowego wzrostu w Azji. Do 2019 

roku liczba nowych premier samochodów 

będzie o 137, 20% większa niż w 2015 

roku wg. doradztwa IHS Markit. Ta rosną-

ca liczba przyniesie zwiększoną złożoność 

problemów i presję rynkową na producen-

tów samochodów oraz warsztatów samo-

chodowych. Uważa, że istnieje pięć dużych 

czynników innowacyjnych w powłokach 

OEM: bezpieczeństwo i ochrona, takie jak 

lekkie i autonomiczne systemy; środowi-

sko, obejmujące emisje i toksyczne chemi-

kalia; ochrona aktywów, taka jak odporność 

na korozję i zadrapania; energia i koszty; i 

komfort i wypoczynek, obejmujące kolor i 

funkcjonalność. Wśród niedawno wprowa-

dzonych na rynek produktów znalazły się 

powłoki funkcjonalne, takie jak takie, które 

tłumią dźwięki wewnątrz pojazdów, aby za-

pewnić cichszą jazdę i pierwszy na świecie 

lakier odporny na zarysowania opracowany 

przez Mercedesa. Rozszerzenie procesu 

digitalizacji lakierni OEM poprzez wprowa-

dzenie odpowiedniego oprogramowania 

pozwoli na dynamiczne zbieranie i ana-

lizowania danych. Analiza zoptymalizuje 

wydajność lakierni pod względem zużycia 

energii, oszczędności materiałów i jakości.

Następnym krokiem może być personali-

zacja kolorów samochodów dla rosnącej 

liczby nabywców samochodów. Stanie się 

to możliwe dzięki cyfryzacji lakierni. Będzie 

to kolejne duże wyzwanie innowacyjne dla 

producentów farb samochodowych i ich 

dostawców.

Jakub Tomaszewski
Konsultant ds. 

produktów 

i systemów 

kolorystycznych

Multichem 

Sp. z o.o. produ-

cent lakierów 

marki Profix
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Mieszalniki lakiernicze
Mieszalnia działa na prostej zasadzie mie-

szania pigmentów z żywicą bądź pigmentów 

rozmieszanych z żywicą między sobą. Labo-

ratoria kolorystyczne firm matek cały czas 

na bieżąco zbierają próbki kolorów z całego 

świata i na ich podstawie opracowują odpo-

wiednie receptury. Ten sam kolor, ze względu 

na różnice miejsca natrysku, różne nastawy 

automatycznych pistoletów, a niekiedy 

różnych dostawców koloru, pomoże mieć 

pewne subtelne różnice w odcieniu, stąd w 

katalogach kolorów pojawiają się dodatkowe 

próbki o nazwach X-ciemny, X-jasny, X-żół-

tawy, itp. Niekiedy kolor po wymieszaniu i 

natrysku próbnym nie do końca odpowiada 

barwie na próbce. Należy wówczas wykonać 

korektę koloru. Wymaga to odpowiedniej 

wiedzy, dobrego wzroku oraz doświad-

czenia. Doświadczony fachowiec patrząc 

na próbkę zadaje sobie na głos pytanie? 

Farbo jaka jesteś? I też głośno odpowiada 

– czerwona w żółte. Brzmi to śmiesznie, lecz 

tak właśnie uruchamia się proces kojarzenia 

barw poprzez jednoczesne działanie organu 

wzroku, słuchu i mowy. Wybór pigmentów, 

jakim trzeba korygować próbki oraz w jaki 

sposób prawidłowo wykonywać korektę, to 

temat szkoleń bezpośrednio w ośrodkach 

treningowych. Przez Skypa lub za pomocą 

wujka Googla – niewykonalne.

XXI wiek z mocno rozwijającą się elektroniką 

poprawił możliwości korekty i odczytu kolo-

ru i jego prawdopodobnej nazwy przez sto-

sowanie spektrofotometrów. W ostatnich 

latach spektrofotometry znalazły się pod 

dachami lakierni i mieszalni kolorów i, dla 

chcących je wykorzystywać, stały się bardzo 

pomocne. Wciąż jeszcze w użyciu znajdują 

się wzorce kolorów natryskiwane na listki i 

jako biblioteki magazynowane w specjalnych 

gablotach bądź skrzynkach. Niestety, prób-

ki natryskowe są dostarczane z pewnym 

opóźnieniem w stosunku do wypuszczenia 

modelu z nowym kolorem, co w autory-

zowanych firmach może sprawiać kłopoty 

przy naprawie najnowszych aut z nowa ko-

lorystyką. Możliwość pracy ze spektrofoto-

metrem zsynchronizowanym z posiadanym 

programem kolorystycznym ułatwia przy-

gotowanie właściwej kolorystyki na pojazdy 

lakierowane oraz zdecydowanie skraca cały 

proces komponowania idealnego koloru.

 

RECEPTURA KOLORU PRZY POMOCY 
SPEKTROFOTOMETRU
W programie dedykowanym do konkret-

nego modelu spektrofotometru zainstalo-

Dla naprawy powłoki lakieru, niezbędne jest posiadanie bazy o kolorze zgodnym ze znajdującym się na napra-
wianym pojeździe. Są dwa podstawowe sposoby jego pozyskania: można udać się z elementem naprawianego 
pojazdu do mieszalni lakierów, bądź jako firma mogąca się pochwalić przerobem ponad 40 zleceń miesięcznie, 
posiadać mieszalnik. Oczywiście w firmie musi być lakiernik, który potrafi bezbłędnie dobierać kolory.
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wanym w komputerze wprowadza się in-

formacje o samochodzie, podając jego typ, 

model, rok produkcji oraz nazwę i numer 

koloru nadwozia. Następną czynnością jest 

przygotowanie miejsca do pomiaru. Dla po-

prawnego odczytu należy miejsce znajdują-

cego się w pobliżu miejsca naprawy oczyścić 

i spolerować. Przykładamy spektrofotometr 

do badanej płaszczyzny. Na korpusie urzą-

dzenia zamontowane są trzy diody, które 

sygnalizują wykonywanie pomiaru. Po jego 

wykonaniu urządzenie prosi o obróceniu go 

o 90° w stosunku do położenia poprzed-

niego. Tak zarejestrowane pomiary należy 

wczytać do programu w komputerze. Pro-

gram przedstawia kilka propozycji receptur 

z najlepszym dopasowaniem koloru. Na 

podstawie podanej receptury wykonujemy 

próbkę do natrysku. Po wysuszeniu próbki 

i jej porównaniu z oryginałem, najczęściej 

okazuje się, iż próbka różni się od oryginału. 

Jeśli stwierdzamy odstępstwa, to należy 

przeprowadzić tzw. krok korekcyjny, który 

polega na pomiarze wykonanej próbki w 

porównaniu do zarejestrowanego pomiaru 

oryginalnego koloru. Otrzymujemy nową 

propozycję próbek i wybierając najlepszą 

recepturę wykonujemy natrysk próbny, któ-

ry ponownie porównujemy z oryginałem. 

Zazwyczaj jeden krok korekcyjny wystarcza.

Dobrym zwyczajem byłoby rejestrowanie 

ostatecznej próbki zgodnej z orygina-

łem i wysłaniem do firmy matki z opisem 

charakterystyki pojazdu oraz miejsca jej 

wykonania. Takie informacje pozwalają na 

szybkie uzupełnianie odcieni kolorów, a 

ich zamieszczanie w banku kolorów może 

bardzo ułatwić proces doboru właściwych 

kolorów wszystkim, którzy mają dostęp do 

takiej bazy.

Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

AkzoNobel bardzo świadomie prowadzi 

swoją działalność, zarówno w Polsce, jak 

i na świecie, opierając się na najwyższych 

standardach w wymiarze biznesowym i 

społecznym. Przyjęte w wewnętrznym 

Kodeksie Postępowania zasady pozwalają 

firmie budować silną, międzynarodową 

markę – niezawodnego partnera, odpowie-

dzialnego pracodawcy i etycznej firmy. 

– Mamy świadomość, że to ludzie związani 

z naszym przedsiębiorstwem zarówno za-

wodowo, jak i biznesowo, ich zachowanie i 

podejście do współpracowników czy klienta 

mają największy wpływ na budowanie repu-

tacji firmy. Dlatego od lat każda osoba zwią-

zana z AkzoNobel zobowiązana jest do prze-

strzegania określonych zasad postępowania 

zgodnie z przyjętą kulturą organizacyjną. 

Transparentność, bezpieczeństwo, nieza-

wodność, otwartość, dbałość o środowisko 

oraz poszanowanie prawa i zasad społecz-

nych – to wartości, które przyświecają 

AkzoNobel na każdym etapie i szczeblu, bez 

względu na szerokość geograficzną – mówi 

Marta Rogóż, Dyrektor HR AkzoNobel. – Cie-

szymy się, że nasze działania zostały zauwa-

żone i docenione. To wyróżnienie jest dla nas 

dodatkową motywacją do jeszcze większego 

wysiłku w tym obszarze – dodaje. 

AkzoNobel od lat realizuje też programy na 

rzecz lokalnych społeczności, których zada-

niem jest tworzenie przyjaznych przestrzeni 

miejskich, jak np. znany na całym świecie „Le-

t’s Colour”. Producent jest również partne-

rem kluczowych projektów, mających na celu 

edukację i zwiększenie świadomości wpływu 

człowieka na stan środowiska naturalnego.

Konkurs Etyczna Firma został zorganizowa-

ny przez dziennik Puls Biznesu już po raz 

piąty. Kapituła nagrodziła przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność z poszanowaniem 

zasad etyki biznes, jednocześnie wyróżnia-

jące się najlepszymi praktykami na rynku. 

Tytuł Etycznej Firmy przyznawany jest wy-

łącznie podmiotom, które spełniły szereg 

rygorystycznych kryteriów m.in. z obszaru 

poszanowania praw i norm etycznych, 

szacunku do partnerów biznesowych, 

uczciwej konkurencji, ale także budowania 

zaufania i dobrych relacji z pracownikami 

oraz zaangażowania na rzecz różnych grup 

interesariuszy. Jest więc potwierdzeniem, że 

dane przedsiębiorstwo zasługuje na miano 

firmy uczciwej, rzetelnej i odpowiedzialnej 

społecznie. Za weryfikację merytoryczną 

zgłoszonych kandydatur odpowiada PwC. 

AkzoNobel z tytułem Etyczna Firma 2018

AkzoNobel, lider produkcji farb i lakierów, został nagrodzony w konkursie dziennika Puls Biznesu – Etyczna 
Firma 2018. Przedsiębiorstwo doceniono za działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej, 
opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, które zdaniem kapituły wyróżniają się na 
tle innych firm w Polsce. 
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Cromax wyznacza nowe standardy wydajności 
dzięki serii Ultra Performance Energy System

Seria Ultra Performance Energy System od marki Cromax pozwala 

lakiernikom skrócić czas pracy przy jednoczesnym obniżeniu zuży-

cia energii. Dzięki rewolucyjnej technologii Axalta system oferuje 

warsztatom elastyczność – lakiernicy mogą osiągnąć równowagę 

pomiędzy szybkoścą i ekonomią pracy zachowując znakomite 

efekty końcowe. Seria Ultra Performance Energy System obejmuje: 

ściereczki PS1800 Metal Pretreatment Wipes, podkład Ultra Perfor-

mance Energy Surfacer PS1081, PS1084 i PS1087, nie wymaga-

jący szlifowania podkład Ultra Performance Non-Sanding Surfacer 

NS2081, NS2084 i NS2087, lakiery bazowe Cromax Basecoat i 

Cromax Pro Basecoat oraz lakier bezbarwny CC6700 Ultra Perfor-

mance Energy Clear.

Kevin Torfs, Brand Manager Cromax na Europę, Bliski Wschód i Afry-

ki wyjaśnia: „Nowe podkłady NS208 (biały), NS2084 (szary) i NS2087 

(czarny) z serii Ultra Performance zwiększają możliwości serii Ultra 

Performance Energy System”.

Dzięki opatentowanej technologii firmy Axalta nowe podkłady, apli-

kowane mokro-na-mokro i nie wymagające szlifowania, stanowią 

fundament najbardziej wydajnego na rynku procesu przygotowania 

powierzchni na nowych elementach. „Z podkładami bez szlifowania 

Ultra-Performance, lakierem bazowym Cromax Pro Basecoat i la-

kierem bezbarwnym CC6700 Ultra Performance Energy Clear część 

można polakierować w zaledwie 36 minut. To znacznie usprawnia 

pracę każdego warsztatu” – wyjaśnia Kevin Torfs.

ŁATWE MIESZANIE 
Podkład Ultra Performance Non-Sanding Surfacer łatwo się miesza 

w proporcji 1:1:0,2 z aktywatorem AR7202 Non-Sanding Surfa-

cer Activator i dodatkiem AZ9800 Energy Surfacer Accelerator. 
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Produkt jest dostępny w trzech odcieniach: białym (VS1), szarym 

(VS4) i czarnym (VS7). Trzy kolory powstały w ramach koncepcji 

ValueShade®, która pozwala dobrać idealny podkład do każdego 

koloru lakieru nawierzchniowego, co przekłada się na szybsze krycie 

i mniejsze zużycie lakieru bazowego.

ZNAKOMITA STABILNOŚĆ PIONOWA I ULTRAKRÓTKI CZAS SCHNIĘCIA
Specjalny skład podkładów Ultra Performance Non-Sanding Surfa-

cer zapewnia im bardzo dobrą stabilność pionową. Są one niezwykle 

łatwe w użyciu i można je szybko aplikować w jednej lub dwóch war-

stwach. Natomiast imponujący czas schnięcia przed aplikacją lakieru 

bazowego Cromax Basecoat lub Cromax Pro Basecoat – wynoszący 

zaledwie 5 minut – oznacza, że części można przeszlifować lub 

polakierować niemal natychmiast. Nie ma konieczności stosowania 

suszenia wymuszonego czy użycia promienników. To pozwala lakier-

nikom optymalnie wykorzystywać czas pracy i poprawić wydajność. 

Za sprawą innowacyjnych technologii seria Ultra Performance Ener-

gy System pozwala lakiernikom uzyskać znakomity efekt końcowy i 

trwały połysk po aplikacji lakieru nawierzchniowego.

„Każdy produkt z serii Ultra Performance Energy System powstał 

z myślą o wyższej wydajności i ekonomicznej pracy warsztatów. 

Nawet jeśli lakiernik zdecyduje się odczekać, aż naprawiany element 

całkowicie wyschnie w temperaturze otoczenia, cały proces zajmie 

tylko 74 minuty, a rezultat wciąż jest znakomity” – mówi Kevin Torfs. 

„To jedyny system, który działa w temperaturach 60°C, 40°C, a na-

wet 20°C, co przekłada się na obniżenie kosztów energii nawet o 

70% bez straty na jakości czy szybkości pracy”.

Więcej informacji na temat podkładu Ultra Performance Non-San-

ding Surfacer lub serii Ultra Performance Energy System na stronie 

www.cromax.pl/ultrasystem. 

Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny 

dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, 

zdobyła dwie nagrody Edison Best New 

Products™. Ceremonia wręczenia odbyła 

się 4 kwietnia 2019 r. w Nowym Jorku. 

Nagrody Edisona są przyznawane za in-

nowacyjne produkty i usługi, nowatorskie 

rozwiązania, wybitne kampanie marketin-

gowe lub znakomite wzornictwo. Spektro-

fotometr Acquire Quantum™ EFX zdobył 

brąz, a żywica Voltaprem 5000 – srebro w 

kategorii materiałoznawstwa i inżynierii.

„Axalta nieustannie wprowadza innowacyj-

ne rozwiązania zaopatrując klientów w naj-

skuteczniejsze i najłatwiejsze w obsłudze 

produkty” – wyjaśnia Barry Snyder, Senior 

Vice President, Chief Technology Officer. 

„Innowacyjność to fundament naszej 

działalności. Każdego roku inwestujemy 4% 

dochodów ze sprzedaży w rozwój nowych 

produktów i technologii. Acquire™ Quan-

tum EFX i Voltaprem 5000 to rozwiązania 

kreatywne, przyczyniające się do poprawy 

wydajności i zrównoważonego rozwoju. 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zaszczyceni 

nagrodami Edisona”.

System wyszukiwania kolorów, wyko-

rzystujący spektrofotometr Acquire™ 

Quantum EFX, wprowadza lakiernictwo 

w erę cyfrową, eliminuje subiektywną 

ocenę wzrokową i ułatwia dopasowywanie 

kolorów. Ten nowatorski produkt zawiera 

technologię pomiaru koloru i połysku, któ-

ra przyczynia się do idealnego odtworzenia 

oryginalnego wykończenia w warsztatach 

lakierniczych. Za sprawą nowatorskich 

rozwiązań spektrofotometr jest lekki i 

szybki, co pomaga klientom precyzyjnie i 

błyskawicznie dopasowywać kolory oraz 

realizować więcej napraw. 

W regionie EMEA ten zaawansowany 

spektrofotometr jest dostępny w ofercie 

każdej z globalnych marek renowacyjnych 

premium Axalta. Urządzenia oferowane są 

pod nazwami: ChromaVision Pro Mini (Cro-

max®), Color Dialog Phoenix (Spies Hecker) 

oraz Genius iQ (Standox). 

Voltaprem 5000 Axalta, nowa, nieszkodli-

wa dla środowiska żywica impregnująca do 

instalacji wysokiego napięcia, skraca czas 

aplikacji oraz zużycie energii. To gwaran-

tuje lepsze krycie i zwiększa wydajność. 

Przełomowe rozwiązania technologiczne 

firmy Axalta umożliwiły obniżenie tempera-

tury aplikacji o 20°C i pozwoliły skrócić czas 

aplikacji i schnięcia o 20%. Co więcej, Volta-

prem 5000 składa się w 25% z surowców 

odnawialnych, co jasno pokazuje kierunek 

rozwoju żywic impregnujących do instalacji 

wysokiego napięcia.

Edison Best New Product Awards™ to 

doroczny konkurs dla nowatorskich pro-

duktów i usług, kampanii marketingowych 

oraz innowacyjnych rozwiązań z całego 

świata. Zwycięzcami zostają produkty i 

usługi uznawane za rewolucyjne, a także 

rozwiązania pionierskie i wybitne w oparciu 

o cztery kryteria: koncepcja, wartość, reali-

zacja i wpływ.

Więcej informacji na temat firmy Axalta 

można znaleźć na stronie www.axalta.pl.

Axalta wyrożniona nagrodą Edisona 
za rewolucyjne innowacje

Acquire Quantum™ EFX i Voltaprem 5000 firmy Axalta nagrodzone w kategorii materiałoznawstwa i inżynierii 
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Czy samochody marzą o autonomii?
AUTONOMICZNE SAMOCHODY ZABIORĄ NAM PRACE
Nowa technologia często spotyka się z panicznym strachem, a 

samo prowadzenie samochodu nie jest niczym innym. Ludzie są 

niezdecydowani, by ufać autonomicznym pojazdom. Trudno się 

dziwić, dwa śmiertelne wypadki w zeszłym roku nie poprawiły opinii 

konsumentów.

Chcąc wrzucić tematykę samochodów na warsztat, muszę oprzeć 

się trochę o dane, te niestety w Polsce są trudno dostępne, czy 

wręcz nieprowadzone. Jeśli chodzi o USA, zakłada się, że pojawienie 

się autonomicznych pojazdów może zagrozić miejscom pracy 5 mi-

lionów ludzi w całym kraju, którzy „zarabiają na życie taksówkami, 

autobusami, furgonetkami, ciężarówkami i samochodami elektro-

nicznymi”. Badania firmy Morgan Stanley z kolei wskazują, że samo-

chody średnio używane są przez ich właścicieli przez 4 proc. czasu. 

Biorąc pod uwagę to, że samochód jest zazwyczaj drugą po domu 

lub mieszkaniu najdroższą posiadaną przez ludzi rzeczą, a do tego 

generuje dodatkowe koszty takie jak ubezpieczenie czy naprawy. 

W związku z tym rosnąca popularność usług takich jak Uber tzw. 

taksówkarski koszmar z ulicy opłat, nie powinna dziwić.

Dodatkowo, rosnący sukces wspomnianych firm zajmujących się 

współużytkowaniem i dzieleniem się samochodami, zmniejszył 

już potrzebę posiadania przez konsumentów własnych pojazdów. 

Samochody autonomiczne mogą jeszcze bardziej zmniejszyć tę 

potrzebę i szacunkowo zakłócić rozwój wielu branż, jak np. mecha-

nika samochodowa i lakiernictwo.

KOLORYSTYKA NIE TYLKO SAMOCHODOWA
Zdalne czujniki wykrywające i dystansujące (lidar), które wykorzy-

stują światło do mierzenia odległości na dystans, nie będą w stanie 

„zobaczyć” samochodów w ciemnym kolorze lub mniej odbijają-

cych kolorów, a także bardziej odblaskowych, jaśniejszych kolorów, 

mówią eksperci. To może być znaczący problem - prowadzący do 

wypadków - kiedy drogi będą współdzielone z autonomicznymi 

pojazdami pewnego dnia. Wszystkie kolory na dzisiejszych po-

jazdach lub znaki drogowe, oznakowania dróg są przeznaczone 

dla naszych oczu, nie systemów wspomagających wykrywanie 

przeszkód.

Popularne kolory efektowe, czy chociażby zwykłe srebro, stanowią 

wyzwanie dla systemów lidar. Chodząc wokół samochodu, załóż-

my w kolorze srebrnym, metaliczny poblask zmienia się w innym 

świetle. Kolory efektowe wydają się być bardziej złożone przy 

określaniu, jak będą odbijać się na drodze, co znacząco utrudnia ich 

detekcje na drodze. Przemysł dotyczący tego typu lakierów jest tak 

nowy, że brak reguł i metod testowania farby sprawia, że postęp w 

rozwijaniu go, jest bardzo powolny.

Biorąc pod uwagę tematykę większości filmów w ostatnich latach, takich jak: Matrix, Łowca Androidów, Trans-
formers czy Piąty element przychodzi mi jedno do głowy – roboty są już tuż tuż za rogiem. Kiedy w latach 
50. XX wieku automatyzacja zaczęła stawiać swoje pierwsze kroki, czy też dokręcać pierwsze śrubki, związki 
zawodowe podniosły larum, jakoby automatyzacja miała wyrzucić robotników na ulicę. Jak to wygląda dzisiaj, 
sami wiemy. Pomimo wszędobylskiej tzw. „optymalizacji procesów”, roboty póki co nie zawładnęły światem, 
a zatrudnienie w fabrykach śrubuje kolejne rekordy. Dzisiaj, przy opracowywaniu autonomicznych pojazdów, 
pojawiają się podobne pytania jak przeszło pół wieku temu – czy słusznie?
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CO Z NAMI, LAKIERNIKAMI?
Samochody bez kierowców nadal będą polegać na wielu elemen-

tach, które są wyposażone w dzisiejsze pojazdy. Hamulce i opony 

będą nadal zużywać się, pióra wycieraczek będą nadal wymagać 

zmiany, a systemy elektryczne będą nadal wymagały diagnozy, 

konserwacji i naprawy, z których wszystkie będą wymagały ciężko 

pracujących umysłów i rąk wykwalifikowanych techników. Mecha-

nicy zobaczą mniej napraw powypadkowych, ale nadal będą mieli 

pracę. Co z lakiernikami?

Ponad 90% wypadków w Stanach Zjednoczonych wynika z błędu 

ludzkiego. Samochody samo jeżdżące nie ulegają zmęczeniu, nie 

piją (oprócz Buick’ów, te żłopią paliwo) i nie chorują. Nie rozpraszają 

ich telefony komórkowe ani nie wychodzą przed innymi pojazdami 

z powodu szału drogowego.

Nie ulega wątpliwości, że dzięki ulepszeniom technicznym samo-

chody bez kierowcy staną się co raz bezpieczniejsze, co zmniejszy 

liczbę wypadków, a co za tym idzie, konieczność naprawy karoserii 

samochodowych. Bez awarii, bez napraw, prawda? Niekoniecznie. 

Chociaż wzrost liczby samochodów bez kierowców na drodze z 

pewnością wpłynie na branżę nadwozi, jest mało prawdopodobne, 

aby całkowicie ją wyłączyć. W końcu zawsze znajdą się ludzie, któ-

rzy będą chcieli, aby ich pojazdy były pomalowane lub miały napra-

wione wgniecenia i ubytki, nawet w pojazdach bez kierowcy. Branża 

skupi się na odświeżaniu karoserii samochodów, czyli kosmetyce 

aut. Przewiduje się, że użytkownicy samochodów będą częściej 

zmieniać kolory samochodów. Z perspektywy lakiernika – wyma-

rzona praca. Nic tylko umyć samochód, przeszlifować gdzie trzeba 

i można pracować. Upatrywałbym tutaj dużą szansę na rozwój oso-

bisty oraz poszerzenie swojej oferty. Warto to przemyśleć.

NOWE MIEJSCA PRACY
Tak jak automatyka fabryczna stworzyła programistów i techników 

utrzymania robotów, samochody bez kierowcy stworzą zupełnie 

nową dziedzinę prac technicznych, a nowi technicy samochodowi 

już się uczą i dostosowują do nowych technologii.

Prawdziwe, autonomiczne pojazdy nadchodzą, a wiele branż musi 

przygotować się na zakłócenia. Jednak utrata miejsc pracy została 

nieco wyolbrzymiona, szczególnie w dziedzinie naprawy samocho-

dów. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób pracownicy dostosowali się 

do postępu technologicznego w przeszłości, samochody bez kie-

rowcy będą stymulować zmianę kariery zawodowej i mechanicznej. 

Nasi nowi „robotowi zwierzchnicy” nadal będą potrzebować kon-

serwacji i napraw, a dzisiejsza mechanika sprosta wyzwaniu.

Jednoskładnikowy uniwersalny podkład epoksydowy w aerozolu 

jest to podkład o działaniu antykorozyjnym, zapewniający znako-

mitą ochronę różnych powierzchni metalowych. Dzięki zastoso-

wanym specjalnym żywicom epoksydowym doskonale nadaje się 

do użycia bezpośrednio na blachę, aluminium, stal ocynkowaną 

oraz na stare powłoki lakiernicze i inne. Posiada bardzo dobrą 

przyczepność do różnych podłoży, świetne właściwości izolacyjne, 

nadaje się do stosowania metodą „mokro na mokro” oraz może 

być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi. Można 

go stosować na gołą blachę, szpachle, pod lakiery konwencjonalne 

oraz wodne. Dzięki tym właściwościom i  unikalnemu składowi za-

pewnia doskonałą ochronę przed korozją zarówno samochodów 

jak i intensywnie eksploatowanych maszyn ciężarowych, budow-

lanych i wielu innych.

• Wysokie właściwości antykorozyjne

• Nadaje się do napraw miejscowych

• Szczególnie polecany do gruntowania podłoży 

 stalowych i aluminiowych

• Zapewnia bardzo dobrą przyczepność 

 kolejnych powłok. 

• Bardzo dobra rozlewność dająca gładkie 

 wykończenie

• Nie wymaga szlifowania

• Szybkoschnący

• Kolor: grafitowy

Idealny do szybkich napraw!

JEDNOSKŁADNIKOWY UNIWERSALNY PODKŁAD 
EPOKSYDOWY MOTIP



strefa lakiernika

str. 31   www.lakiernik.com.pl

Aprobata Porsche AG dla trzech marek 
renowacyjnych premium firmy Axalta
Porsche AG dodało markę Cromax® do listy zatwierdzonych pro-

ducentów lakierów renowacyjnych. To oznacza, że teraz wszystkie 

trzy globalne marki renowacyjne należące do Axalta – Cromax, 

Spies Hecker i Standox – są zatwierdzone do użytku przez deale-

rów i warsztaty lakiernicze Porsche z całego świata. 

Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, 

dysponuje aprobatą techniczną Porsche AG dla produktów Spies 

Hecker i Standox od ponad 20 lat. 

Dzięki aprobatom samochody Porsche są naprawiane przy użyciu 

najwyższej klasy produktów i najnowocześniejszych technologii.

„Bardzo cieszymy się z kontynuacji naszej udanej współpracy z 

Porsche AG oraz dodania marki Cromax do instrukcji lakierniczych 

niemieckiego producenta. Wydajne i niezwykle praktyczne systemy 

lakiernicze marki Cromax dosko-

nale sprawdzą się w autoryzowa-

nych warsztatach lakierniczych 

i salonach Porsche. Dzięki nim 

naprawiane pojazdy zachowają 

swoją wartość, a prace zostaną 

wykonane zgodne z warunkami 

gwarancji” – wyjaśnia Jürgen 

Knorr, Director Key Accounts, Refinish Systems, Axalta na Europę, 

Bliski Wschód i Afrykę. 

Więcej informacji na temat firmy Axalta i jej trzech globalnych ma-

rek renowacyjnych premium można znaleźć na stronach: www.axal-

ta.pl, www.cromax.pl, www.spieshecker.pl lub www.standox.pl.

Marka Cromax dodana do światowej listy zatwierdzonych producentów
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ChromaConnect – najbardziej wszechstronne 
rozwiązanie marki Cromax
Cromax® przedstawia ChromaConnect – zaawansowaną platformę 

do zarządzania kolorami. Narzędzie zapewni warsztatom maksy-

malną swobodę i elastyczność pracy dzięki bezprzewodowej obsłu-

dze wszystkich procesów – od dobierania koloru po jego mieszanie. 

System działa w chmurze, co oznacza, że lakiernicy mają pełną kon-

trolę nad poszczególnymi etapami zarządzania kolorem ponieważ 

wagi, drukarki oraz najbardziej zaawansowany spektrofotometr 

ChromaVision Pro Mini poprzez Wi-Fi są połączone z platformą 

ChromaWeb – kompleksową bazą receptur. 

„Od wielu lat oferujemy naszym warsztatom najwyższej klasy 

narzędzia do dopasowania kolorów. Możemy to robić dzięki in-

nowacyjności i pionierskiemu podejściu firmy Axalta. Teraz jednak 

poszliśmy o krok dalej i zapewniliśmy lakiernikom swobodę pracy i 

poruszania się. Wagi pozostają w mieszalni, ale pozostałe procesy 

można przeprowadzać z dowolnego miejsca w warsztacie, jak 

również poza nim. Innymi słowy, ChromaConnect łączy bezprze-

wodowo wszystkie elementy niezbędne do zarządzania kolorami, 

dzięki czemu lakiernicy mogą zdalnie sprawdzać odczyty spektro-

fotometru, karty zleceń czy receptury z dowolnego urządzenia 

podłączonego do Internetu, np. telefonu lub tabletu. Cyfrowe 

zarządzanie kolorami niesie ze sobą wiele korzyści, a największą z 

nich jest brak potrzeby korzystania ze stacjonarnego komputera” 

– mówi Mariusz Safarzyński, Cromax Brand Sales Leader. 

Platformę ChromaConnect można także połączyć z systemami 

stosowanymi obecnie w warsztacie, aby zapewnić właścicielom 

wgląd w parametry pracy firmy oraz ułatwiać m.in. zarządzanie 

magazynem lub zamówieniami. 

Dostęp do platformy ChromaConnect można uzyskać w ramach 

trzech różnych pakietów dostosowanych do potrzeb każdego 

warsztatu. ChromaConnect Pro to kompleksowe rozwiązanie do 

zarządzania kolorami wykorzystujące spektrofotometr Chroma-

Vision Pro Mini, niewymagające komputera. ChromaConnect Plus 

to rozwiązanie uwzględniające łączność Wi-Fi oraz tradycyjne 

połączenia kablowe. Natomiast ChromaConnect Basic to praca ze 

spektrofotometrem bez Wi-Fi oraz bazą receptur w chmurze.

„ChromaConnect oferuje warsztatom niesamowite możliwości w 

zakresie dopasowania kolorystycznego, wydajności oraz elastycz-

ności pracy, co pozwala na zwiększenie rentowności. A ponieważ 

system pracuje w chmurze, jest nie tylko łatwy w instalacji, lecz 

także zawsze aktualny. Co więcej, nie wymaga konserwacji” – koń-

czy Mariusz Safarzyński. 

Więcej informacji na temat platformy ChromaConnect moż-

na uzyskać u lokalnego przedstawiciela Cromax lub na stronie 

www.cromax.pl/chromaconnect. 

Spectral KLAR 565 doczekał się następcy – Spectral KLAR 565-00. To kolejny produkt, który 

zrewolucjonizuje rynek autorefinish. Jego cechy, w połączeniu z innymi elementami technologii 

Spectral 2.0, pozwalają nawet kilkukrotnie skrócić proces naprawy samochodu niezależnie od 

ilości elementów. 

Cechy:

  ekstremalnie szybkie schnięcie - w kabinie 5 min (w 20°C - 3 godziny) 

  doskonała twardość i rozlewność

  transparentność i wysoki połysk

  na duże i małe naprawy (długi czas otwarcia)

  bardzo wysoka zawartość części stałych

Produkt w sprzedaży od 6.05.2019. Więcej informacji dotyczących produktu oraz sieci dystry-

bucji na: spectral.pl, facebook.com/novolPL

SPECTRAL KLAR 565-00, POWRÓT LEGENDY
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System odsysania pyłów szlifierskich 
ważną częścią warsztatu lakierniczego

Myśląc o budowie nowoczesnego, efektyw-

nego i przyjaznego dla pracowników warsz-

tatu lakierniczego nie można zapomnieć o 

odsysie pyłów szlifierskich. Najważniejszym 

jest fakt szkodliwości takich pyłów dla zdro-

wia. Ekonomiczny aspekt to oszczędność 

materiałów ściernych, redukcja czasu pra-

cy, wyższa jakość naprawy. Przygotowanie 

powierzchni do lakierowania jest bardzo 

ważne w procesie naprawy i ma wpływ na 

jej końcowy efekt. A zapylenie na warszta-

cie bez wątpienia ma także wpływ na ilość 

wtrąceń w lakierze bezbarwnym. Jeżeli na-

wet kabina lakiernicza działa poprawnie i jest 

czysta to lakiernik kilka razy podczas proce-

su lakierownia z niej wychodzi i jest ryzyko 

wniesienia pyłu na kombinezonie. Usuwanie 

wtrąceń z lakieru bezbarwnego to kosztow-

na i czasochłonna operacja polerowania.

Rozwiązania odsysu pyłu szlifierskiego do-

bieramy w zależności od potrzeb i budżetu.

Mogą to być małe mobilne odsysacze dla 

jednego lub dwóch użytkowników. Mogą to 

być mobilne stanowiska robocze lub ramio-

na podłączone do odsysaczy.

Przy większej ilości stref przygotowawczych 

warto pomyśleć o centralnym odsysaczu, 

który jest odsysaczem bezworkowym, 

generuje wyższą siłę odsysu, jest cichy i 

co najważniejsze w zależności od modelu 

może obsłużyć od 2 do nawet 20 stanowisk 

szlifierskich. Dla warsztatów mających do 

czynienia z obróbką paneli aluminiowych 

warto pamiętać o konieczności wydziele-

nia strefy Atex i odpowiednim doborem 

odsysacza lub co najmniej pre filtra i oczy-

wiście antystatycznych węży odsysających. 

Wszystkie wspomniane rozwiązania wraz 

ze wsparciem projektowym są dostępne w 

ofercie firmy Rupes.
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Mercedes-AMG Petronas Motorsport: 
nowy sezon, nowa grafika, nowy kolor

W sezonie 2018 zespół Mercedes-AMG Petronas Motorsport zdo-

był już piąty tytuł Mistrza Świata F1 w klasyfikacji konstruktorów. 

Mimo to, nie osiadł na laurach. Wszyscy koncentrują się na kolej-

nym sezonie, w tym także na szacie graficznej nowych bolidów 

Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+. W lipcu 2018 roku rozpoczęto 

pracę nad nowym lakierowaniem bolidu W10, a zespół miał już 

pomysł, jak auta powinny prezentować się w sezonie 2019. Kluczo-

wym elementem tej koncepcji była nowa, żywsza i przyciągająca 

oko zieleń PETRONAS.         

OD DOBREJ PO OSZAŁAMIAJĄCĄ
Odpowiedzialność za opracowanie nowej zieleni spadła na barki 

Andrew Moody’ego, Head of Paint and Graphics w zespole Merce-

des-AMG Petronas Motorsport oraz jego lakierników z angielskiego 

Brackley. Andrew doskonale wiedział, że spełnienie stawianych mu 

wymagań nie będzie łatwe. Na początek rozpoczął rozmowy z 

zespołem Axalta pod kierownictwem Ann De Clerck, Colour Mar-

keting - Colour Service Manager na EMEA. Firma Axalta, wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych i jej globalna 

marka lakiernicza Spies Hecker są oficjalnym dostawcą zespołu 

Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

„Odcień, którego używaliśmy, był dobry, ale w telewizji nie zawsze 

wyglądał tak świetnie, jak w rzeczywistości. Chcieliśmy, żeby zieleń 

PETRONAS wyglądała zawsze oszałamiająco, niezależnie od ujęcia, 

nawet z helikoptera filmującego wyścig. Powinna też równie do-

skonale prezentować się zarówno w dni słoneczne, jak i deszczowe. 

Jednocześnie wciąż wymagamy szybkiej aplikacji, niezawodności i 

trwałości, do których przyzwyczaił nas przez ostatnie pięć lat lakier 

bazowy Permahyd® Hi-TEC 480. I choć byliśmy otwarci na pomysły, 

musieliśmy przede wszystkim zachować ducha zieleni PETRONAS.” 

– wyjaśnia Andrew.

ZIELEŃ TO NIEŁATWA SPRAWA
Ann i jej zespół rozpoczęli testy różnych pigmentów i opracowali 

szereg opcji. W październiku Andrew otrzymał prawie 30 różnych 

próbek kolorystycznych. Następnie zawężono wybór, a Ann i jej 

zespół wrócili do laboratoriów, żeby przeprowadzić dalsze testy z 

użyciem lakierów Permahyd Hi-TEC. 

„Na pierwszy rzut oka opracowanie nowego koloru wydaje się 

proste. Wiąże się to jednak z wieloma trudnościami, dlatego też 

musieliśmy dokładnie poznać procesy stosowane przez Andrew 

i jego zespół lakierniczy. I tak, na przykład, barwiony lakier bez-

barwny nie wchodził w grę ze względu na stopień skomplikowania 

szaty graficznej. Wykorzystaliśmy bogate doświadczenie i wiedzę 

ekspertów z firmy Axalta, żeby dostarczyć dokładnie to, czego 

Andrew potrzebował” – wyjaśnia Ann. 

Wiele osób myśli, że po zakończeniu sezonu F1 zespoły mają czas na odpoczynek. Nic bardziej mylnego. W tym 
czasie skupiają się na nieustannym ulepszaniu bolidów i tworzeniu nowych szat graficznych. Przed sezonem 
2019 stajnia Mercedes-AMG Petronas Motorsport miała jeszcze jeden cel: uzupełnić grafikę na bolidach o 
nowy zielony kolor. 
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Na początku listopada omówiono 17 propozycji dla trzech róż-

nych koncepcji. Jednak ostateczny kolor – luksusowy, dynamiczny 

i zapierających dech perłowy zielony aplikowany w systemie lakier 

bezbarwny na bazę – naprawdę zachwycił wszystkich członków 

zespołu i idealnie spełniał wymóg, wyglądajac świetnie i na torze 

i na ekranie. Następnie, członkowie zespołu Andrew Moody’ego 

wymieszali lakier Permahyd Hi-TEC, którego receptura jest pouf-

na i niedostępna komercyjnie, i przeprowadzili w lakierni pierwsze 

testy na elementach z użyciem pistoletów lakierniczych oraz 

aerografów. 

NOWY KOLOR, NOWY STYL
Prace nad nową szatą graficzną na rok 2019 postępowały i zakłada-

no, że nowa zieleń będzie gotowa na czas. „Podczas prac z projek-

tantami z Brackley i Stuttgartu doradzaliśmy im, na ile wykonalne 

i odtwarzalne są poszczególne propozycje z 15, nad którymi pra-

cowaliśmy. Szata graficzna bolidu zaprezentowanego 13 lutego 

na torze Silversone jest zdecydowanie bardziej skomplikowana 

niż ubiegłoroczna i wymaga więcej pracy z aerografem. Jest to o 

tyle istotne, że aerografu używamy na relatywnie późnym etapie 

całego procesu, więc jeśli coś pójdzie nie tak, może zajść potrzeba 

ponownego lakierowania całego panelu” – mówi Andrew Moody. 

Między innymi dlatego przed premierą bolidu Mercedes-AMG F1 

W10 EQ Power+ warsztat lakierniczy przetestował co najmniej 50 

różnych procesów, aby znaleźć najlepszy sposób lakierowania po-

szczególnych elementów.

GWIAZDY W OCZACH
Rzucające się w oczy przejścia kolorów i gradienty powstają przy 

użyciu lakieru bazowego Permahyd® Hi-TEC 480 w kolorze srebr-

nym o nazwie Stirling Silver oraz dodatkowych czterech odcieni 

tego koloru stopniowo przechodzących w czerń. Po raz pierwszy 

srebrny Stirling Silver jest też widoczny na systemie halo. Co więcej, 

żaden z tych kolorów nie jest dostępny w sprzedaży. 

Dwie warstwy zieleni PETRONAS otaczają jasną, białą linię, biegnącą 

wzdłuż całego nadwozia bolidu, zaczynając od przedniego skrzydła 

i kończąc na tylnym. 

W tym roku do szaty graficznej dodano ponad 1000 lakierowanych 

gwiazdek Mercedes-Benz, widocznych na nadwoziu i osłonie silni-

ka, w różnych rozmiarach oraz dwóch odcieniach srebrnego. 

PERFEKCJA ZA KAŻDYM RAZEM
Jednak Andrew nie martwi się ogromnym zadaniem, jakim wydaje 

się lakierowanie całej konstelacji gwiazd. „Czas między wyścigami 

nie zmienia się, więc niezależnie od tego, jak skomplikowana jest 

szata graficzna, wszyscy lakiernicy muszą ją wykonać idealnie, już 

za pierwszym razem i pod ogromną presją czasu. W tej kwestii 

polegamy też na produktach Spies Hecker” – wyjaśnia Andrew.

Poza lakierem bazowym Permahyd Hi-TEC Basecoat 480 zespół 

odpowiedzialny za lakier i grafikę korzysta z różnych produktów 

Spies Hecker, zaczynając od kwasoutwardzalnego gruntu reagu-

jącego Priomat® Wash Primer 4075. Następnie stosowany jest 

Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340, wypełniacz gruntujący 

z dużą zawartością części stałych lub Permasolid® HS Performan-

ce Surfacer 5320, szybkoschnący dwuskładnikowy wypełniacz do 

szlifowania. 

„Właśnie zaczęliśmy korzystać z lakieru bezbarwnego Permasolid 

HS Race Clear 8700. Jest niezwykle szybki i niezawodny – podobnie 

jak pozostałe produkty Spies Hecker – a jego niska lepkość ozna-

cza, że łatwo się z nim pracuje” – dodaje Andrew. 

ZAPNIJ PASY
Wraz z początkiem sezonu 2019 – który obejmuje 21 wyścigów 

rozgrywanych od marca do grudnia – zespoły zaczną się już przy-

gotowywać na sezon 2020. „To prawdziwa jazda bez trzymanki i 

bez chwili wytchnienia” – wyjaśnia Andrew. „Jesteśmy jednak do 

tego przyzwyczajeni i nikt z nas nie zamieniłby tej pracy na inną”.
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Zanim jednak przejdziemy do zabezpieczenia antykorozyjnego w 

naprawie lakierniczej warto zapoznać się z tym, co producenci 

nowych samochodów mówią na temat gwarancji fabrycznej i jakie 

okresy czasu ona obejmuje?

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE FABRYCZNIE NOWYCH 
SAMOCHODÓW
W katalogach większości producentów można zazwyczaj znaleźć 

zapisy o okresach ochrony perforacyjnej od 8 do 12 lat. Stąd, pro-

ducenci stawiają i eksponują te informacje na pierwszym miejscu. 

Jeżeli przyjrzymy się definicji gwarancji perforacyjnej – po krótkiej 

analizie okazuje się, że dotyczy ona korozji, która powstaje od 

środka profilu zamkniętego do zewnątrz, powodującego prze-

rdzewienie na wskroś. W praktyce przy zabezpieczeniu dobrej 

jakości preparatami woskowymi profili zamkniętych przez produ-

centa korozja perforacyjna nie powinna zaistnieć, a już na pewno 

nie w okresie gwarancyjnym. Natomiast producenci szczegółowo 

zabezpieczają się odpowiednimi zapisami w umowach gwarancyj-

nych, które wykluczają ich odpowiedzialność za działanie czynni-

ków zewnętrznych np. uderzenie kamieni, piachu, działanie soli, 

itp. Dodatkowo wymuszają na właścicielach przeglądy lakiernicze 

w serwisie ASO wg ustalonego harmonogramu (najczęściej raz na 

rok), z reguły odpłatne, które warunkują utrzymanie odpowie-

dzialności gwarancyjnej producenta. 

W telegraficznym skrócie: długie okresy zabezpieczenia antyko-

rozyjnego nowych aut (ochrony perforacyjnej) to rezultat wyko-

nywania blach karoseryjnych ze stali ocynkowanej (również użycia 

bardziej odpornych korozyjnie materiałów jak aluminium i stale 

wysokostopowe) i późniejsze procesy fabryczne takie jak fosfora-

nowanie cynkowe i kataforeza.

Poniższy schemat przedstawia układ warstw w lakierowaniu fa-

brycznym. 

Rys. 1. Układ i grubości warstw w lakierowaniu fabrycznym.

Zazwyczaj drobnym drukiem zapisane są okresy gwarancyjne na 

powłokę lakierniczą, które z reguły wynoszą od 1 do 3 lat, oczy-

wiście z wykluczeniem odpowiedzialności za czynniki zewnętrzne. 

Gwarancja na powłokę lakierniczą dotyczy ewentualnych wad 

fabrycznych takich jak łuszczenie powłoki, blaknięcie, matowienie, 

itp. Jeżeli w tym okresie pojawiłby się jakieś objawy korozji (bez 

uszkodzenia powłoki) jesteśmy w stanie skutecznie egzekwować 

gwarancję w serwisie ASO. 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE W SERWISIE LAKIERNICZYM
Zasadniczo patrząc na podejście niektórych serwisów lakierni-

czych do kwestii zabezpieczenia antykorozyjnego można by w 

tym momencie zakończyć pisanie artykułu. Najczęściej klient 

nie pyta o gwarancję, bo co niby mogłoby być nie w porządku z 

polakierowanym elementem? Pomijając ewidentne wpadki lakier-

nika z niepasującym kolorem, wtrąceniami, nadlewkami lakieru na 

krawędziach, zgazowaniem powłoki, niewłaściwym spolerowaniem 

lakieru klient w zasadzie się „nie czepia”. Właściciel jest tak szczę-

śliwy, że ma polakierowane auto, że zazwyczaj pobieżna wizualna 

ocena wystarcza do akceptacji jakości naprawy. Stąd lakiernicy pod 

nosem prześmiewczo odpowiadają, że „gwarancja do bramy”.

Podsumowując klient serwisu lakierniczego ma rzeczywiście zni-

kome możliwości oceny poprawności technologicznej przebiegu 

naprawy. Oprócz wizualnej oceny powłoki, klient posiadający 

miernik do pomiaru grubości powłoki może ocenić ewentualnie 

zbyt dużą całkowitą grubość powłoki. Pomiar grubości całkowitej 

nie daje niestety informacji o grubości poszczególnych warstw (w 

tym zabezpieczenia antykorozyjnego). Fakt ten powszechnie wy-

korzystują serwisy lakiernicze idąc na „skróty technologiczne”, na 

zasadzie czego oko nie widzi – tego sercu nie żal.

Formalnie jednak zgodnie z prawem konsumenckim klient ma 2 

lata do dochodzenia swoich roszczeń, więc w momencie wydania 

faktury lub rachunku serwis automatycznie na taki okres ponosi 

odpowiedzialność gwarancyjną na naprawę lakierniczą. W przy-

padku wymiany elementu na nowy, oryginalny zabezpieczony fa-

brycznie kataforezą zagwarantowanie 2 letniego okresu gwarancji 

nie stanowi większego problemu, natomiast w przypadku elemen-

tów naprawianych warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie 

antykorozyjne.

Pytanie dlaczego serwisy lakiernicze stosują skróty technologiczne?
Jeden powód już znamy (niemożność dokładnego sprawdzenia 

przez klienta), drugim jest przede wszystkim chęć skrócenia czasu 

naprawy i zmniejszenie zużycia materiałów.

Z obserwacji praktyk warsztatowych wynika, że najczęstsze za-

niechania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego w naprawie 

lakierniczej to:

Zabezpieczenie antykorozyjne 
w naprawach lakierniczych

Korozja widoczna czasami już na kilkuletnich samochodach spędza sen z oczu wielu właścicieli. Niektórzy pro-
ducenci aut na przestrzeni ostatnich lat zaliczyli spektakularne wpadki (przypadki korozji na środku dachu lub 
drzwi we flagowych modelach po roku eksploatacji, „gnijące” nadkola po 3-4 latach to niestety szara rzeczy-
wistość). Problem skutecznego zabezpieczenia antykorozyjnego dotyczy również, a może przede wszystkim 
napraw lakierniczych i tym zajmiemy się w poniższym artykule.



1. brak podkładu antykorozyjnego przed nałożeniem szpachlówki 

poliestrowej

2. brak zabezpieczenia antykorozyjnego lub zbyt słaba izolacja 

miejsc przeszlifowanych na podkładzie i bezpośrednie nakłada-

nie koloru bazowego

Dlaczego wymienione zaniechania są niebezpieczne i jakie lakier-

nicy mają możliwości zabezpieczenia antykorozyjnego we wspo-

mnianych przypadkach?

 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PRZED SZPACHLÓWKĄ 
POLIESTROWĄ
Powszechne szpachlowanie na „gołą blachę” to w zasadzie standard 

napraw lakierniczych. Na czym więc polega problem? Higroskopijne 

wypełniacze – talki, baryty, dolomity i higroskopijna z natury żywica 

poliestrowa używana najczęściej w szpachlówkach powodują, że 

trudno oczekiwać od niej właściwości antykorozyjnych.

Żywica poliestrowa z reguły zapewnia bardzo dobrą przyczepność 

do wszystkich podłoży, nie znaczy to jednak, że bezpośrednie na-

kładanie, w szczególności na niezabezpieczone podatne na korozję 

(stal) podłoże jest optymalnym wyborem.

W praktyce najczęstszym wyborem do zabezpieczenia antykoro-

zyjnego przed nałożeniem szpachlówki poliestrowej jest podkład 

epoksydowy 2K. Żywica epoksydowa ma świetne właściwości 

barierowe (izoluje znacznie lepiej niż żywice akrylowe czy poliure-

tanowe), przez co użyta w podkładzie i wsparta dodatkami anty-

korozyjnymi doskonale zabezpiecza przed korozją. Nowoczesne 

rozwiązania producentów materiałów lakierniczych, mam tu na 

myśli podkład epoksydowy UNDER 385 znacząco ułatwiają prze-

bieg procesu technologicznego. Jest to możliwe dzięki temu, że 

przy lepkości 14-15s (DIN 4/20°) aplikujemy 1 cienką warstwę pi-

stoletem lakierniczym z dy-

szą O1.3, co umożliwia nam 

uzyskanie grubości warstwy 

podkładu epoksydowego na 

poziomie 15-20µm.

  

Rys. 2. SPECTRAL UNDER 

385 podkład epoksydowy 

do zabezpieczenia antyko-

rozyjnego

Taka grubość warstwy podkładu epoksydowego jest wystarczają-

ca, żeby:

  odizolować podłoże przed nałożeniem szpachlówki,

  zapewnić właściwą przyczepność szpachlówki do podłoża,

  eliminować efekt „kontur mapy” w miejscu nałożenia szpa-

chlówki (zaznaczania się strefy brzegowej pomiędzy szpa-

chlówką a podłożem).

Jeżeli nawet potrzeba zabezpieczenia antykorozyjnego i lepszej 

przyczepności nie przekonuje lakiernika do używania podkładu 

epoksydowego, to już wada lakiernicza w postaci mapowania szpa-

chlówki (widocznej po naprawie) powinna go przekonać w 100%. 

Powstawanie „kontur mapy” wynika z tego, że wypełniacze w 

typowych szpachlówkach wypełniających mają poziom 50-60µm, 

przez co praktycznie niemożliwe jest uzyskanie gładkiego przejścia 

szpachlówki na starej powłoce lakierowej/ metalu.

Rys. 3. Zaznaczanie 

się strefy brzegowej

Dzięki nakładaniu szpachlów-

ki poliestrowej na podkład 

epoksydowy, w którym wiel-

kość wypełniacza wynosi od 

5-10 µm (w strefie przejścia 

następuje połączenie dużych 

wypełniaczy ze szpachlówki i 

małych wypełniaczy z podkładu) jesteśmy w stanie uzyskać bardzo 

gładkie przejście, co w praktyce eliminuje ryzyko pojawienia się 

„kontur mapy”.

Jeżeli to tego dołożymy informację, że nakładanie szpachlówki 

poliestrowej na podkład epoksydowy SPECTRAL UNDER 385 za-

aplikowany  w 1 cienkiej warstwie jest możliwe po 30 min/20°C i 

dodatkowo nie musimy podkładu go szlifować przed nałożeniem 

szpachlówki to mamy przyjazne lakiernikowi rozwiązanie techno-

logiczne.

BRAK ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO / SŁABA IZOLACJA 
MIEJSC PRZESZLIFOWANYCH

Jednym z czynników który decyduje o stopniu zabezpieczenia 

antykorozyjnego jest grubość nakładanej warstwy. Ma to szcze-

gólne znaczenie w przypadku powłok, które działają na zasadzie 

barierowej (np. podkłady epoksydowe). Wiadomo, że nawet naj-

lepsza żywica w podkładzie i najgrubsza warstwa nie chronią na 

wieczność. Jeżeli jednak mamy do wyboru podkład epoksydowy a 

akrylowy np. do izolacji miejsc przeszlifowanych to zdecydowanie 

lepszy dla ochrony będzie podkład epoksydowy, gdyż przy takiej 

samej grubości zapewni lepszą ochronę. Korozja najszybciej poja-

wia się w miejscach, gdzie czynniki zewnętrzne (woda, sól) będą 

miały najdłuższy czas do penetracji powłoki (progi, listwy ozdob-

ne, fartuchy). Zbyt cienka grubość powłoki antykorozyjnej lub jej 

całkowity brak w tych miejscach to prędzej czy później ryzyko 

pojawienia się korozji. W przypadku miejsc narażonych najbardziej 

na korozję (np. progi, dolne 

partie drzwi) najbezpieczniej 

sięgnąć po podkład epoksy-

dowy 2K – SPECTRAL UNDER 

385.

Rys. 4. Korozja na drzwiach 

samochodu – skutek braku 

lub słabego zabezpieczenia 

antykorozyjnego.

 

Na „przeszlifki” podkładu do gołego metalu w miejscach mniej 

narażonych na korozję możemy użyć podkładu epoksydowego 

w aerozolu SPECTRAL UNDER 395 Spray dla zapewnienia mi-

nimum okresu gwarancyjnego. Pamiętajmy jednak, że jest on 

dedykowany do napraw punktowych. Dzięki szybkiemu schnięciu 

znacznie przyspiesza przebieg procesu lakierowania. O ile aplikacja 

bazy rozcieńczalnikowej na „przeszlifki” podkładu do gołej blachy 

uchodziła lakiernikowi zazwyczaj bezkarnie, to już w przypadku 

baz wodorozcieńczalnych znacząco przyspiesza korozję lub nawet 

uniemożliwia ich aplikację we wspomnianych miejscach.
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Rys. 5. Podkład epoksydowy SPECTRAL 

UNDER 395 Spray do zabezpieczenia 

miejsc przeszlifowanych

Łatwość użycia układu epoksydowego w 

aerozolu UNDER 395 Spray praktycznie 

wyeliminowała świetny w działaniu podkład 

reaktywny.

Rys. 6. Podkład reaktywny 

SPECTRAL UNDER 345

W zasadzie mówiąc o ochronie antykorozyjnej powinniśmy roz-

począć od podkładu reaktywnego. Sposób działania jest  zupełnie 

odmienny niż działanie powłok barierowych. W tym przypadku 

nie działa grubość powłoki, tylko chemia komponentów. Nie 

przypadkowo utwardzacz do produktu jest w opakowaniu z 

tworzywa sztucznego, zawiera on bowiem kawas ortofosforo-

wy. Połączenie żywicy poliwinylowej z komponentu A, pigmenty 

antykorozyjne i wspomniany kwas ortofosforowy w rezultacie w 

wyniku reakcji chemicznej (pasywacji) tworzą świetne zabezpie-

czenie antykorozyjne. 

 

Dlaczego więc tak rzadko lakiernicy sięgają po podkład reaktywny?
Powodów tego stanu jest kilka m.in.:

  na podkład reaktywny nie można nakładać bezpośrednio 

szpachlówki (wymagana jest wcześniejsza izolacja za pomocą 

podkładu akrylowego) – co wymaga czasu,

  na podkład reaktywny nie można nakładać podkładu epoksy-

dowego,

 popełniane błędy technologiczne (zbyt duża dysza, zbyt grube 

warstwy, nakładanie za pomocą pędzla, zacieki, itp.). 

Zabarwienie podkładu reaktywnego nie służy do uzyskania siły 

krycia – ma informować lakiernika, czy równomiernie go zaapliko-

wał w cienkiej warstwie. Grubsza warstwa to niekoniecznie lepsza 

ochrona, a gwarantowany problem z doschnięciem - podkład w za-

cieku lub nałożony w bardzo grubej warstwie pędzlem nie dosycha 

nawet w ciągu 0,5 roku i jest cały czas „gumowaty”. Zbyt grubą 

warstwę lub zaciek z podkładu reaktywnego należy usunąć przed 

aplikacją podkładu akrylowego. Natomiast dla doświadczonego 

lakiernika podkład reaktywny stosowany na „gołą blachę” w cien-

kiej warstwie 4-5µm na sucho a następnie pokrywany podkładem 

akrylowym w szczególności w wariantach „mokro na mokro” to 

świetne rozwiązanie dla zapewnienia ochrony antykorozyjnej przy 

niewielkim zużyciu materiału. 

W szczególności w miejscach 

w których wcześniej rozpoczę-

ły się procesy korozyjne (koro-

zja nalotowa), po dokładnym 

mechanicznym oczyszczeniu 

śladów korozji, świetnie spraw-

dzi się podkład reaktywny. 

dr inż. Tomasz TOMCZYK
v-ce Dyrektor 
Dział Szkoleń NOVOL
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Kolejna edycja Ogólnopolskich Mistrzostw 

Młodych Lakierników odbyła się podczas 

Poznań Motor Show 2019 i partnerem 

strategicznym była Wanda – marka produ-

kowana przez firmę AkzoNobel. 

Do tej pory Fundacja Cooperatio zorga-

nizowała trzy edycje Ogólnopolskich Mi-

strzostw Młodych Lakierników. Wydarzenie 

pokazało, że warto dać szansę zaprezento-

wania się uczniom szkół samochodowych 

na najważniejszej imprezie motoryzacyjnej 

w Polsce – Poznań Motor Show. W tej edy-

cji konkursu do finałowej rozgrywki dotarła 

rekordowa liczba, bo aż 20, dwuosobowych 

zespołów uczniowskich.

Głównym celem który przyświecał Akzo-

Nobel w tym wydarzeniu było  wsparcie 

merytoryczne dla branży która ma duże 

problemy z wykwalifikowaną kadrą. Naj-

lepsi wśród młodych lakierników otrzymali 

cenne nagrody: AkzoNobel ufundowało dla 

zwycięskiej szkoły voucher na profesjonal-

ne szkolenie lakiernicze w AkzoNobel Au-

tomotive Training Center, a nasi partnerzy 

dołożyli profesjonalne pistolety lakiernicze.

Również przedstawiciele naszej firmy otrzy-

mali nagrodę na targach – organizatorzy 

docenili nasz wkład w edukację młodych 

lakierników.

Wanda partnerem strategicznym 
Mistrzostw Młodych Lakierników
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Zamiast cynowania

Od kilku, kilkunastu lat do wyrównywania powierzchni po pracach blacharskich, zaczęto stosować chemo-
utwardzalne masy wypełniające na bazie żywic epoksydowych. Zaletą tej metody jest praca na zimno, bez 
podgrzewania blachy do minimum 200 °C, zmniejszenie obszaru ingerencji blacharza, brak konieczności de-
montażu części tapicerki oraz zlikwidowanie konieczności ingerencji od wewnątrz naprawianego elementu w 
celu jego zabezpieczenia antykorozyjnego. Właściwości masy tak zostały dopracowane, że po jej utwardzeniu 
nie następuje zjawisko kurczenia się masy i nie ma zapadania się powierzchni.

JAK PRZEBIEGA NAPRAWA?
Wszystkie naprawy karoserii zaczynają się od przygotowania 

pojazdu. Blacharz rozbraja miejsce uszkodzone w celu oceny 

skali uszkodzeń, decyduje o wymianie elementów oraz typuje 

pozostałe do naprawy. Usuwa tapicerkę oraz inne elementy wy-

posażenia, listwy, uszczelki, wygłuszenia, przewody elektryczne 

itp w celu ułatwienia dostępu do miejsc naprawianych. Trzeba 

wiedzieć co i jak usunąć, aby nie uległo dodatkowym uszkodze-

niom i po zakończeniu prac można było przeprowadzić proces 

odwrotny. Przed rozpoczęciem naprawy blacharskiej, trzeba 

usunąć z uszkodzonego fragmentu powierzchni stary lakier. Przy 

pomocy szlifierki ekscentrycznej z odsysem pyłów należy wyczy-

ścić i wyrównać powierzchnię o około 10 cm większą od miejsca 

naprawy. Stosuje się papier ścierny o gradacji #P80. Błędem jest 

stosowanie tarczy szlifierskiej o gradacji #P36, bo niepotrzebnie 

głęboko rysuje blachę i ją przecienia, a i tak lakiernik przed napra-

wą będzie musiał ją wygładzić co będzie zupełnie niepotrzebną, 

dodatkową pracą. Następnym krokiem jest odtłuszczenie po-

wierzchni, która będzie wyrównywana masą wypełniającą. Naj-

pierw wprowadza się specjalną masę klejącą w szef połączenia 

tak, aby zaślepić wszelkie możliwe otwory pomiędzy lutospawa-

mi. Szpachelką wyrównuje się płaszczyznę, a następnie nakłada 

dwukomponentową masę wypełniającą z dozownika. Tę masę 

po wygładzeniu szpachelką odstawia się do utwardzenia – najle-

piej do następnego dnia. Aby przyspieszyć proces utwardzania 

można stosować promiennik IR. czas nagrzewania i temperaturę 

ustawić należy zgodnie z instrukcją producenta. 

Uzyskaną powierzchnię należy wyrównać zgrubnie, a następ-

nie przeszlifować do uzyskania oczekiwanego kształtu. Miejsca 

o szczególnie trudnym profilu, po zgrubnym ukształtowaniu 

powierzchni, można pokryć szpachlówką wykorzystując pę-

dzel. Następnym etapem jest nałożenie drobnej szpachlówki 

poliestrowej i, po jej utwardzeniu, przeszlifowanie właściwym 

papierem ściernym do uzyskania powierzchni gotowej do na-

kładania podkładu wypełniającego. Warto pamiętać, że istnieją 

specjalne ściereczki nasączone odpowiednim preparatem do za-

bezpieczenia gołego metalu warstwą odpowiadającą grubością 

i właściwościami fabrycznej fosforanowej powłoki. Tak przygo-

towaną powierzchnię po oklejeniu można pokrywać warstwami 

podkładu wypełniającego. 

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
Najpewniejszym zabezpieczeniem tego miejsca naprawy będzie 

nałożenie powłoki podkładu epoksydowego, a po wyschnięciu i 

przeszlifowaniu #P220 – P240 można jeszcze ewentualne wyko-

nać dalsze szpachlowanie i nałożenie podkładu wypełniającego.

Zaletą tej technologii jest fakt, iż nie wygrzewa się naprawianych 

blach i nie ulegają zniszczeniu zabezpieczenia wewnątrz profili 

zamkniętych. Wystarcza więc jedynie przygotowanie do lakie-

rowania widocznej strony naprawianego elementu, pomijając 

zabezpieczenie naprawianej części od wewnątrz. Warto jednak 

sprawdzić, czy w niewidocznych fragmentach karoserii nie znaj-

duje się niezabezpieczona blacha, która może korodować. Dla 

pewności można po polakierowaniu, a przed montażem wyposa-

żenia, zabezpieczyć wrażliwe miejsca preparatami penetrujący-

mi do profili zamkniętych.

Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski
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Zmiany w branży lakierniczej w Polsce
O materiały było trudno, w ich zakupie pomagały cechy rzemieśl-

nicze, Polski Związek Motorowy i tak zwany prywatny import. Na 

początku lat 80. ubiegłego wieku pojawiły się w naszym kraju firmy 

tzw. polonijne, które sprowadzały farby, lakiery, narzędzia i inne ma-

teriały do renowacji karoserii samochodowych. Firmy polonijne dzia-

łały na innych zasadach od krajowych organizacji rzemieślniczych 

czy zakładów państwowych, dzięki czemu były w stosunku do nich 

uprzywilejowane i miały lepsze warunki handlowe. Nowością były 

produkty nowej generacji takie, jak lakiery akrylowe chemoutwar-

dzalne oraz lakiery dwuwarstwowe – bazy solidowe, metaliki oraz 

perłowe – wprowadzane na rynek napraw pojazdów posługujący się 

lakierami na żywicach melaminowych oraz syntetycznych. Materiały 

te były stosunkowo drogie w porównaniu z lakierami oferowanymi 

przez producentów na rynku polskim, lecz oferowały zdecydowanie 

dużo większą gamę kolorystyczną, no i nieporównywalną jakość po 

naprawie. Dodatkowym atutem było przeprowadzanie przez trene-

rów z zagranicy szkoleń praktycznych dotyczących posługiwania się 

nowymi technologiami. 

Przełom w procesach napraw pojazdów nastąpił na początku lat 

90. W Polsce koncerny chemiczne zajmujące się produkcją lakie-

rów samochodowych otwierały swoje przedstawicielstwa, oferując 

produkty przekazywały również wiedzę, jak je optymalnie wykorzy-

stywać.Jednocześnie, po wdrożeniu w FSO Warszawa technologii 

produkcji nowoczesnych samochodów marki Daewoo, koreański 

producent wprowadził u swoich dealerów nowoczesną technologię 

napraw nadwozi. W tym samym czasie przedstawicielstwa wszyst-

kich marek samochodów importowanych budujące sieci dealerskie, 

wymuszały na wykonawcach napraw stosowanie ich technologii i 

zachowanie obowiązujących w tych firmach standardów w proce-

sach napraw powypadkowych. To z kolei wymusiło w warsztatach 

niezależnych stosowanie kabin lakierniczych, stanowisk przygoto-

wawczych z możliwością natrysku podkładów, promienników IR do 

ich suszenia, urządzeń do odsysania pyłów szlifierskich itd. Można 

by długo wymieniać te, na tamten okres, nowoczesne urządzenia. 

Kolejna zdecydowana zmiana nastąpiła po wprowadzeniu w Polsce 

dyrektywy unijnej w 2007 roku o obowiązku ograniczenia LZO w ma-

teriałach stosowanych do renowacji powłok. Obowiązkowe stało się 

Końcówka lat 60. ubiegłego wieku w polskiej motoryzacji przyniosła rewolucyjne zmiany. Rozpoczęcie licen-
cyjnej produkcji Fiata 125 wymusiło wprowadzenie do wielu branż technologii znanych w ówczesnej, przaśnej 
rzeczywistości, jedynie w teorii. Materiały i narzędzia trzeba było unowocześnić również w warsztatach bla-
charsko-lakierniczych.
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stosowanie w naprawach lakierów na nośnikach wodnych. Po pew-

nym czasie wprowadzono drugą wersję tych lakierów, poprawiającą 

ich jakość oraz skracającą czasy schnięcia. Aby zmniejszyć zużycie i 

poprawić zdolności krycia przez lakiery bazowe wprowadzono pod-

kłady o różnym stopniu szarości lub nawet o różnych kolorach. 

W jakim kierunku zmierza branża lakiernicza?
Aktualnie pojawiły się podkłady oraz lakiery bezbarwne utwardzane 

promieniami UV-A. Dla zmniejszenia zużycia energii podczas pro-

cesu utwardzania próbuje się stosowanie lamp ledowych zamiast 

lamp rtęciowych. Skrócenie czasu utwardzania skraca czas naprawy, 

czyli zwiększa przepustowość warsztatu, a to poprawia zyskowność. 

Główne założenia dotyczące powstawania nowych produktów i tech-

nologii wynikają z konieczności dbania o środowisko naturalne, opty-

malizacji kosztów i utrzymania możliwie wysokiej trwałości i jakości 

napraw. W procesach lakierowania, a raczej w procesach napraw bla-

charsko-lakierniczych coraz bardziej ogranicza się ilość substancji lot-

nych, pojawiają coraz skuteczniejsze filtry ochronne dla pracowników 

i do wyłapywania wszelkich zanieczyszczeń z układów wentylacji i ze 

ścieków, powstają produkty pozwalające na skrócenie czasu suszenia 

i utwardzania powłok przy użyciu coraz mniejszej ilości energii. 

Współczesne warsztaty blacharsko-lakiernicze muszą spełniać, 

często nieznane jeszcze przed 15 laty, rygorystyczne wymogi do-

tyczące ochrony środowiska, zużycia energii czy warunków pracy 

zapisane w przepisach krajowych i unijnych. Spełnienie powyższych 

norm i utrzymanie właściwych reżimów technologicznych oraz ja-

kości wykonywanych usług jest pracochłonne i bardzo kosztowne. 

Oczywiste jest więc dążenie do optymalizacji kosztów pracy, wydat-

ków na materiały i narzędzia i utrzymanie całej infrastruktury. Ma 

być ekologicznie, szybciej, lepiej, a na dokładkę taniej. Pytanie, czy 

połączenie tych czterech wymogów jest możliwe? Można próbo-

wać, ale na pewno nie będzie taniej. 

Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski
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Po prostu: kolor
Przyszłość jest cyfrowa

Czy cyfrowa precyzja i szybkość są kluczem do sukcesu?
Producenci samochodów coraz częściej poszukują bardziej wyrafi-

nowanych rozwiązań kolorystycznych celem zwiększenia atrakcyj-

ności oferty sprzedawanych pojazdów. Wśród codziennych użyt-

kowników liczba osób, które chcą zachować indywidualność ciągle 

rośnie i ten sektor klientów również jest dużym udziałem nowych 

pojazdów oferowanych przez producentów. Na rynku mamy coraz 

więcej tzw. kolorów „candy”, trójwarstwowych, kolorów z ograni-

czonym poziomem połysku, a pigmenty perłowe i xyraliczne cieszą 

się coraz większym powodzeniem. Tego typu rozwiązania stanowią 

jeszcze większe wyzwanie w procesie doboru koloru towarzyszące-

mu naprawie lakierniczej.

Aby zapewnić właściwy dobór kolorystyczny i uzyskać najlepszy 

efekt niezbędne jest zastosowanie najnowszych rozwiązań de-

dykowanych dla takiego procesu. Dzisiaj połączenie tradycyjnej 

dokumentacji kolorystycznej oraz ludzkiego oka okazuje się niewy-

starczające, aby właściwie przeprowadzić proces pozyskania koloru 

nawierzchniowego. Jednym z najlepszych rozwiązań powszechnie 

stosowanych jest użycie spektrofotometru –Automatchic Vision, 

który pozwala nie tylko na szybki i precyzyjny pomiar koloru, ale do-

datkowo na wykonanie kroku korekcyjnego, jeżeli pierwszy pomiar 

nie spełnia założonych oczekiwań. Automatchic Vision to kompak-

towe urządzenie które nie wymaga specjalnych szkoleń, intuicyjne 

w obsłudze sprawia, że używanie go w codziennej pracy wydaje się 

naturalne. Co więcej, tego rodzaju cyfrowe rozwiązanie wymusza 

na pracownikach przestrzeganie pełnego procesu oceny koloru nie 

wydłużając jego czasu.

Bardzo często w warsztatach lakierniczych i centrach kolorystycz-

nych pomijany jest krok związany z prawidłowym przygotowaniem 

próbki lakieru do pomiaru. Istniejącą powłokę lakierniczą należy bez-

względnie wypolerować w celu przywrócenia oryginalnego koloru 

i uzyskania odpowiedniego poziomu połysku, w innym wypadku 

pomiar wykonany spektrofotometrem będzie niepoprawny. Do tej 

pory w mieszalniach była stosowana praktyka aplikacji rozpuszczal-

nika organicznego na istniejącą powłokę w celu zapewnienia chwi-

lowego wyższego poziomu połysku pozwalającego na ocenę koloru 

powłoki lakierniczej, biorąc pod uwagę fakt, iż tego typu substancje 

bardzo szybko odparowują, ocena koloru mogła być wykonana 

błędnie, zwłaszcza że na ocenę wpływa również otoczenie: kolory 

pomieszczenia, otaczających elementów i kolor światła.

Wykorzystując spektrofotometr tego typu ryzyka są praktycznie 

w 100% wykluczone. AMV w trakcie pomiaru zapewnia obojętne 

otoczenie pozwalające na wykonanie poprawnego pomiaru. Pro-

ces pomiaru koloru jest stabilny i powtarzalny. Biorąc pod uwagę 

wszystkie wspomnień cechy AMV zauważamy, że dynamika pomiaru 

koloru jest znacznie wyższa i skuteczniejsza.

Kolejnym istotnym elementem wyżej wspomnianym jest postrze-

ganie kolorów. Przyjmując założenie, że środowisko oraz parametry 

natężenia i koloru światła w trakcie pomiaru są odpowiednio neu-

tralne, niezbędna jest prawidłowa ocena koloru przez ludzkie oko. 

Patrząc na codzienne zmagania pracowników mieszalni można 

przyjąć założenie, że jest to jeden z ważniejszych elementów w pro-

cesie doboru koloru. Funkcjonowanie ludzkich zmysłów jest uzależ-

nione od wielu czynników, na sposób postrzegania wpływa również 

zmęczenie lub warunki pracy. Automatchic Vision może wykonać 

nieograniczoną ilość pomiarów w ramach dostępności czasowych 

bez uszczerbku na jakości. Przy zastosowaniu rekomendowanych 

korków proces pomiaru koloru jest bardzo szybki i zapewnia ocze-

kiwany efekt, niemniej jednak konieczne jest wykonanie następują-

cych kroków, niezależnie od rodzaju wykorzystywanego narzędzia.

Dowiedz się więcej na: www.colorvation.com

Szybki wzrost liczby nowych kolorów, wariantów i rodzajów wykończeń powłok lakierowych sprawia, 
że sięganie po nowoczesne cyfrowe narzędzia kolorystyczne staje się koniecznością.

Tradycyjne metody dopasowywania kolorów nie nadążają za tempem zmian. Obecnie dokładne 
dopasowanie kolorów i szybki serwis to największe wymagania klientów.



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

Rozwiązania proszę przysyłać pocztą 
na adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a, 78-120 Gościno 

50 osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania 
otrzyma nagrody ufundowane przez marki 
BRAYT, SEA-LINE, RANGERS, WANDA, 
PROFIX oraz firmy RUPES, TROTON, NOVOL 
i HERKULES. Pełną listę nagrodzonych osób 
ogłosimy na naszym profilu facebookowym 
- www.facebook.com/lakiernik.

DOLUK MIOROSŁAW BIAŁA PODLASKA 
BRYCH JACEK  ZDUŃSKA WOLA
BIALKOWSKI KRZYSZTOF WŁADYSŁAWOWO
DEROLA MATEUSZ BIAŁYSTOK
WIECH KRZYSZTOF STALOWA WOLA

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA 
– LAKIERNIK NR 62

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery 
z oznaczonych pól.



Pionowo 
A9 do łączenia elementów ze stali bez uszkadzania 

powłoki galwanicznej. B3 promienitwórczy pierwiastek 
chemiczny otrzymywany sztucznie. B21 uzywa się jej przy 
lutowaniu cyny. C7 kolegium nadające odznaczenia . C16 
Feliks, legendarny twórca polskiej szkoły boksu. D1 długa 
wstega przy wieńcu. D21 słuzy do uzdatniania wody. E8 
chronią oczy narciarza. F1 przyczepność w fizyce. F13 
Spokojny lub Atlantycki. F22 Mazowiecki lub Lubelski. G17 
meksykańska roślina kolczasta. H5 słuzba poszukiwania i 
ratownictwa na morzu. H25 Martin, samochów. I1 najwyżej 
położony punkt na niebie. I7 plony z sadów. J16 inaczej 
wzajemne dostosowywanie. K1 drewno na jachtowe pokła-
dy. K5 jutowe na ziemniaki. K11 miasto, które upadło przez 
konia. L20 inaczej odkrycie, trafia się w wykopaliskach. M1 
….Zdrój, uzdrowisko dla dzieci. M7 materiał magnetyczny. 
N22 do koszenia trawników. O1 Maryla, piosenkarka. O17 
najdłuzsza rzeka w Europie. P13 groźny afrykański wirus. 
Q6 pedy wyrastające z pnia lub korzenia drzewa. Q18 
zwapnianie, suszenie przez prażenie. R1 dawniej w portfelu 
Niemca. S11 średniowieczne buty z miękkiej skóry. S20 
wada w lakierowanej powłoce. T1 przetwarzana w rafinerii. 
T6 element silnika, pompy. U13 imie Nixona, byłego prezy-
denta USA. U22 skroplony w chłodnicy. V1 ozdobny pas 
wieńczący ścianę budowli. W6 wkład do drukarki laserowej. 
W12 sklep z używanymi rzeczami. X1 zakres czyichś wpły-
wów. X20 kasetowy lub szpulowy. Y6 gruby koc w kratę. 
Y13 inaczej słonecznie, ciepło, bezchmurnie. Z20 nauka o 
układzie nerwowym. AA1 nadawać połysk. AA13 odbicie 
się pocisku. AC1 popularny materiał opałowy, ziarna z 
węgla. AC12 gotowy produkt z fabryki. AC18 przyrząd do 
centralnego celowania na okrętach.

Poziomo
A1 naczynie laboratoryjne używane do krystalizacji. 

A5 kąt znoszenia statku z kursu. A9 przyrząd do poma-
iru lepkości cieczy. A11 francuska firma naftowa. A13 
iloczyn masy i przyspieszenia. A17 zajmuje się lotami w 
kosmos. A19 zamaskowanie obiektu wojskowego. A22 
żużel zakrzepły na ściance pieca hutniczego. A27 mine-
rał, używany w produkcji bieli tytanowej. A29 pogłębianie 
dna zbiornika wodnego. B3 towar, ładunek na statku. B25 
połączenie przedsiębiorstw. D15 młody konik. F5 zawór 
sercowy. F7 miniaturowy pistolet do precyzyjnego malo-
wania. F13 szkielet dowolnej konstrukcji. F23 malowidło 
na płótnie. F26 drzewo iglaste, rośnie na wydmach. G11 
oddziaływanie wzajemne ciał posiadających ładunek elek-
tryczny. G21 opłaca rachunek za telefon. I3 husta na twarzy 
muzułmanek. K15 stop żelaza, niklu, aluminium i kobaltu. 
L17 belka stanowiąca zakończenie dziobu lub rufy statku. 
L23 model Seata. L27 zagrywka w tenisie lub siatkówce. 
L29 przysłowiowa lata koło nosa. M2 cząstka materii. M4 
gruba nić w świecy. M19 część koła samochodu, osłona. 
N6 Luis, portugalski piłkarz. O8 uszczerbek karoserii. P14 
Riddick, bokser, dwukrotnie pokonał Gołotę. P29 zakład 
przemysłowy produkujący cement. Q1 nasączenie drewna 
w celu konserwacji. Q3 czworokąt lub cyrkowy drążek. Q21 
szczypce, narzędzie kowala. Q25 głośne okrzyki na czyjąś 
cześć. S6 dokument kontroli technicznej. S13 odporny na 
działanie wysokich temperatur. T18 jedna z alotropowych 
form węgla. U16 inaczej skrótowo, zwięźle, w punktach. 
U22 do spłacenia.V20 kraina w Szwajcarii słynąca z sera. 
W24 pojemnik z dezodorantem pod cisnieniem. W26 dziel-
nica Warszawy. X3 „kopniety” kwadrat. X11 inaczej złapać, 
wziąć. Y6 włoski sos z bazylii, oliwy, czosnku i orzeszków. 
AA4 stężony roztwór sody.

DO WYGRANIA NAGRODY 
z okazji 20 - lecia LAKIERNIKA
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Aluminium w karoserii
Początkowo stopy aluminium stosowano do produkcji naczyń ku-

chennych czy też puszek do przechowywania żywności. Ze względu 

na bardzo korzystny stosunek masy do parametrów mechanicz-

nych, stopy aluminium zaczęto stosować do budowy elementów 

niektórych urządzeń, a zwłaszcza w przemyśle lotniczym. Obserwu-

jąc rozwój zastosowania tych stopów w motoryzacji można odnieść 

wrażenie, że konstruktorzy pojazdów wręcz kopiują pewne ogólne 

zasady i rozwiązania z przemysłu lotniczego. Przykładem może 

być masowy zwrot w kierunku zwiększenia udziału technologii ni-

towania elementów zamiast połączeń wymagających dostarczania 

dużych ilości ciepła.

ALUMINIUM W KAROSERII
W przemyśle motoryzacyjnym od dawna stosuje się stopy alumi-

nium do budowy części pojazdu. Stosuje się zarówno odlewy ciśnie-

niowe jak i blachy. W zależności od technologii wykonania elementu 

konieczne jest zastosowanie innych metod łączenia, rozłączania 

oraz naprawy. Warto pamiętać, ze informacje na temat prowadze-

nia czynności serwisowo-naprawczych zawarte są w technologii 

opracowanej przez producenta pojazdu. Co jeśli warsztat nie ma 

dostępu do takich informacji? Pozostaje dokonanie wywiadu i jak 

najszersza wiedza fachowa. Pozwoli to uniknąć niespodziewanych 

porażek i błędów podczas naprawy powypadkowej.

RÓŻNICE POMIĘDZY ALUMINIUM A STALĄ
W pierwszej kolejności blacharz samochodowy przed rozpoczęciem 

naprawiania elementów karoserii aluminiowej powinien poznać i 

zrozumieć różnice właściwości stopów aluminium i stali. Alumi-

Pierwiastek oznaczany symbolem Al zwany kiedyś również glinem, którego nazwa pochodzi bezpośrednio z 
języka łacińskiego jest najczęściej występującym metalem na Ziemi i stanowi on aż 8% wszystkich pierwiast-
ków występujących na naszej planecie. Aluminium produkowane jest z rud zawierających ten pierwiastek, a 
najczęściej z boksytu. Dla wielu krajów, produkcja stopów aluminium stanowi bardzo znacząca część gospo-
darki, a przodują w tej dziedzinie: USA, Rosja, Australia i Kanada. Aktualnie stopy aluminium stają się jednym 
z ważniejszych materiałów konstrukcyjnych w budowie karoserii samochodowych.



nium, w stanie czystym nie nadaje się jako surowiec do produkcji 

elementów konstrukcyjnych. Dlatego stosuje się je wyłącznie po 

dodaniu innych składników uzyskując w ten sposób materiał o 

odpowiednich właściwościach fizycznych. W trakcie budowy jednej 

karoserii samochodowej stosowane są różne stopy aluminium, a 

najczęściej pracownicy serwisu nie biorą tego pod uwagę i stosują 

te same metody i materiały do wszystkich elementów. Części wy-

konane w technologii odlewów ciśnieniowych i elementy z blachy 

aluminiowej lub kształtowników to stopy aluminium o znacznie 

różniących się właściwościach. Głównymi cechami wspólnymi są 

zbliżona temperatura topnienia oraz  bardzo dobra przewodność 

cieplna. Różnią się natomiast znacznie pod względem plastycz-

ności. Elementy wykonane jako odlewy właściwie nie podlegają 

prostowaniu nawet przy zastosowaniu podgrzewania, natomiast 

blacha i kształtowniki w większości przypadków (pod warunkiem, że 

nie jest to zbyt mocne uszkodzenie) daje się przeginać po uprzed-

nim podgrzaniu. Charakterystyka struktury elementów stalowych 

pozwala zwykle na ich wielokrotne odkształcania czyli można je 

naprawiać nawet kilka razy bez zbytniego pogorszenia własności 

mechanicznych. Specyfika stopów aluminium powoduje, że w ich 

przypadku wielokrotne prostowanie jest zwykle niemożliwe. Stopy 

aluminium stosowane podczas produkcji samochodów można po-

dzielić na dwie podstawowe grupy:

 do formowania na zimno,

 do formowania na gorąco.

Ze względu na inną budowę struktury aluminium posiada lepsze 

własności tzw. pamięci kształtu niż stal. Cząsteczki w stopniach 

aluminium są trudniejsze do przemieszczania i nawet podczas pod-

grzewania elementu prostowanie jest trudne. Często wynikiem tego 

są liczne rysy i pęknięcia w miejscu uszkodzenia co może powodo-

wać niebezpieczeństwo przełamania.

ZASTOSOWANIE STOPÓW ALUMINIUM
Ze względu na swoje właściwości fizyczne i mechaniczne elementy 

wykonane ze stopów aluminium  posiadają grubość od półtora do 

dwóch razy większą niż ich odpowiedniki stalowe. W niektórych 

przypadkach może to być nawet czterokrotnie większa grubość. Ze 

względu na znaczną różnicę w ciężarze właściwym pomimo znacz-

nie większej objętości element  aluminiowy jest zwykle i tak lżejszy 

od stalowego. Ale zwiększenie grubości elementu niesie za sobą ne-

gatywne konsekwencje dotyczące jego obróbki w procesie produk-

cji jak i prostowania. W przypadku elementu o grubszych ściankach 

występuje większe ryzyko pękania, dlatego też w przypadku jego 

naprawy podgrzewanie jest konieczne. Podwyższenie temperatury 

elementu w miejscu uszkodzenia ułatwia cząsteczkom powrót do 

pierwotnego położenia przed uszkodzeniem. Stosowanie podgrze-

wania podczas naprawy jest zalecane niezależnie od tego czy jest 

to element ulepszany cieplnie czy też na zimno. Części konstrukcji 

aluminiowej na ogół występują w następujących kategoriach: wy-

tłoczki z blachy, profile i odlewy.

ŁĄCZENIE
Zastosowanie elementów ze 

stopów lekkich wymusiło po-

szukiwanie nowych technologii 

łączenia elementów podczas 

budowy karoserii samochodo-

wych. Wzorem innych dziedzin, 

gdzie masowo stosuje się alu-

minium masowo zastosowano 

niskotemperaturowe metody 

łączenia takie jak: nitowanie, 

klejenie czy klinczowanie. Nie 

zrezygnowano ze spawania oraz 

zgrzewania. W przypadku sto-

pów aluminiowych, zgrzewanie i 

spawanie jest znacznie trudniejszą technologią niż stosowanie ich do 

łączenia stali. Ze względu nas to,że aluminium jest bardzo dobrym 

przewodnikiem ciepła, wykonanie spoin i zgrzein wymaga dostarcza-

nia znacznie więcej energii podczas procesu łączenia.

Bogusław Raatz
raatz.pl
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Elektrody do zgrzewania

Nie tylko parametry decydują o przydatności określonych urządzeń 

zgrzewających. Pojawiają się również strefy krytyczne z ograniczo-

nym dostępem podczas procesu zgrzewania oporowego wyko-

nywanego podczas wymiany elementów w serwisie blacharskim. 

W procesie produkcji sytuacje te w zasadzie nie występują lub są 

rozwiązywane w sposób przemysłowy. Przede wszystkim jest okre-

ślona kolejność montażu nadwozia pojazdu w procesie produkcji, 

tak aby proces przebiegał możliwie łatwo z jak najprostszym dostę-

pem do punktów montażowych. Inaczej niestety jest gdy zachodzi 

konieczność wymiany określonego elementu w procesie naprawy 

powypadkowej. Bywa, że punkty zgrzewania są trudno dostępne 

przy zastosowaniu standardowego wyposażenia zgrzewarek stoso-

wanych w naprawach serwisowych i konieczne jest użycie osprzętu 

specjalnego.

Warto w tym miejscu zauważyć pewną prawidłowość wpływająca 

bezpośrednio na dobór uchwytu zgrzewarki. Dotyczy to wyboru 

pomiędzy uchwytem typu „C”, a „X”. W przypadku uchwytów typu 

„C” elektroda ruchoma dociskana jest w osi elektrody stałej zamo-

cowanej w gnieździe korpusu.

Rys. Dwa rodzaje uchwytów działających w systemie „C” oraz „X”.

Wysokie parametry mechaniczne stopów stalowych stosowanych w konstrukcji karoserii samochodowych 
współczesnych pojazdów drogowych wynikają z ich składu chemicznego oraz specyfiki procesu produkcyjne-
go gotowych elementów. Pojawiają się coraz to nowsze materiały stalowe, które to wymagają odpowiednich 
parametrów obróbki co dotyczy przede wszystkim łączenia części składowych nadwozia. 

Fot. Przykłady zastosowania ramion elektrod zgrzewających do uchwytu typu „C”. Typ „C” to najlepsze rozwiązanie gwarantujące zacho-

wanie stałej siły docisku podczas wykonywania zgrzein.
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Taki system docisku pozwala na uzyskanie takiej samej siły podczas 

zgrzewania, niezależnie od zastosowanego osprzętu przedłużające-

go. Inaczej jest natomiast gdy w uchwycie „X” zastosowane zostaną 

elektrody dłuższe niż standardowe lub przedłużenia ramion.

Rys. Działanie uchwytu „C” i „X”.

 

Rys. Uchwyt „X” z przedłużanymi elektrodami. Występuje bardzo 

znaczy spadek siły docisku, nawet ponad 50%.

Dla systemu „X” spadek siły dociskania elektrod jest proporcjonalny 

do długości zastosowanych przedłużeń. Siła docisku jest jednym 

z dwóch głównych czynników, które wpływają na jakość zgrzeiny. 

Ważny jest również czas procesu zgrzewania, ale jego regulowanie 

nie stanowi problemu.

Warto zatem podczas doboru zgrzewarki zwrócić również uwagę  

na tę właściwość konstrukcyjną urządzeń zgrzewających. Wiedza na 

ten temat może pozwolić na uniknięcie sytuacji kiedy to parametry 

wyglądają zachęcająco, a w praktyce warsztatowej okazuje się, że 

osiągane efekty są dalekie od oczekiwanych. Jak zwykle „diabeł tkwi 

w szczegółach” i w tym przypadku doskonale to również widać.

Bogusław Raatz
raatz.pl
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Bezpieczna praca z elektronarzędziami
PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!

Najczęściej popełnianymi przez użytkowników błędami w pracy 

z narzędziami są: niestosowanie się do instrukcji obsługi, użyt-

kowanie sprzętu niezgodne z przeznaczeniem, jego przeciąże-

nie, brak konserwacji, stosowanie osprzętu złej jakości, a także 

nieodpowiedzialne zachowania ze strony samych użytkowników. 

Aby temu zapobiec zaraz po zakupie urządzenia należy wnikliwe 

zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi i warunka-

mi gwarancji. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień i błędów 

popełnianych w procesie użytkowania. To producent określa dla 

jakiej grupy odbiorców dedykowane jest dane narzędzie, jego 

przeznaczenie i warunki użytkowania. Pod żadnym pozorem nie 

należy stosować urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem określo-

nym przez producenta, gdyż grozi to uszkodzeniem narzędzia, a 

także stwarza niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia 

przez użytkowników. 

DBAJ O ŚRODOWISKO PRACY!
Prace wykonawcze odbywają się często w trudnych warunkach 

atmosferycznych, które wymagają użycia narzędzi najwyższej 

jakości. Jednak nie wszystkie sprzęty są do tego w pełni przysto-

sowane. Np. urządzenia sieciowe pod żadnym pozorem nie mogą 

pracować w deszczu czy jakimkolwiek środowisku wilgotnym. W 

przypadku zamoczenia elektronarzędzia zakazane jest jego po-

nowne podłączenie do zasilania, ponieważ grozi to porażeniem 

prądem, zwarciem instalacji i zniszczeniem maszyny. Szczególnej 

uwagi wymaga również praca w strefie zagrożonej wybuchem, w 

której nie można używać narzędzi nieprzystosowanych do takich 

warunków. 

OBSERWUJ I SERWISUJ!
Wielu użytkowników elektrosprzętu przypomina sobie o serwiso-

waniu narzędzi dopiero w przypadku zaistniałej usterki bądź ich 

całkowitego zepsucia. Jednak sprzęt może wymagać wnikliwej 

kontroli znacznie częściej. Do serwisu powinny trafiać narzędzia w 

momencie stwierdzenia jakiegokolwiek zachowania odbiegającego 

od normy np. dziwne dźwięki, nadmierna wibracja, stuki itp. Dal-

sza eksploatacja takiego urządzenia może doprowadzić do dużo 

poważniejszych uszkodzeń, a dodatkowo stwarza zagrożenie dla 

operatora.

ROZSĄDNY WYBÓR – DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ!
Kolejnym często popełnianym przez operatorów błędem jest 

przeciążenie posiadanego urządzenia. Aby temu zapobiec ważne 

jest przestrzeganie informacji dotyczących wydajności narzędzia, 

szczególnie w przypadku: kluczy udarowych, pilarek szablastych, 

szlifierek kątowych czy polerek. Niestety wiele elektronarzędzi nie 

posiada zabezpieczeń przeciwprzeciążeniowych, a ich użycie do 

zbyt ciężkiej pracy może skutkować uszkodzeniem silnika i baterii. 

Dlatego dokonując zakupu warto zwrócić uwagę na parametry, aby 

jak najlepiej dopasować narzędzie do wykonywanej pracy i uniknąć 

rozczarowania.

Aby praca z narzędziami była bezpieczna warto pamiętać o tych 

kilku zasadach, których przestrzeganie z pewnością przełoży się 

również na jakość wykonywanych prac.

Przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania narzędzi ma ogromne znacznie zarówno podczas niewielkich 
prac domowych, jak i bardziej zaawansowanych robót w warsztacie. Od tego czynnika zależy nie tylko jakość 
wykonywanych prac, ale przede wszystkim zdrowie, a nawet życie operatora. Oto kilka istotnych wskazówek, 
które uchronią użytkowników elektrosprzętu przed niebezpieczeństwem.
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Proces naprawy uszkodzonego elementu 
ściany bocznej karoserii

Przykładowa naprawa omówiona zostanie na podstawie technolo-

gii producenta pojazdu wyprodukowanego w 2017 roku, a obej-

muje wymianę lewej ściany bocznej.

ETAP I
Przygotowanie części zamiennych to wstępna część do przepro-

wadzenia naprawy. W opisywanym przypadku będą potrzebne 

następujące elementy i materiały:

1. Poszycie ściany bocznej, które zostanie usunięte.

2. Nity prasowane zgodne z wymogami producenta.

3. Podkład do stopów aluminium.

4. Klej epoksydowy zgodny z technologią.

5. Elementy z pianki wysokoporowatej.

6. Kostka silikatowa.

7. Pianka wysokoporowata.

Wszystkie materiały oraz narzędzia określa opis technologiczny. 

Jeżeli naprawa przebiega w autoryzowanym serwisie podlega 

szczególnemu reżimowi. W przypadku naprawy w nieautoryzo-

wanym warsztacie naprawczym najważniejsze jest aby zachować 

odpowiedni proces technologiczny, a przy stosowaniu ewentual-

nych zamienników sprawdzić czy posiadają odpowiednie atesty i 

dopuszczenia. To samo dotyczy stosowanych podczas naprawy 

urządzeń oraz narzędzi.

Zwykle omawiane są nowoczesne technologie naprawcze lub łączenia i rozłączania jako osobne procesy skła-
dające się na naprawę karoserii jako całkowitego procesu likwidacji szkody. Warto zatem przedstawić naprawę 
w ujęciu całościowym. Mowa tutaj o naprawie elementów karoserii bez nakładania powłok lakierniczych.
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ETAP II
Kolejny etap polega na usunięciu uszkodzonego poszycia tylnej 

ściany pojazdu. Technologia producenta dokładnie określa gdzie i w 

jaki sposób należy dokonać cięć aby prawidłowo usunąć element.

Po dokonaniu demontażu elementów ozdobnych oraz mogących 

ulec uszkodzeniu podczas naprawy należy wykonać następują-

cych cięć:

A. cięcie progu

B. cięcie progu środkowego

C. cięcie słupka „C”

D. cięcie słupka „D”

Bezpośrednio przed wykonaniem cięć należy usunąć punkty mo-

cowania znajdujące się na progu. Wykonuje się to przy pomocy 

specjalnej frezarki stosowanej do tego celu. Należy pamiętać, że 

zgrzeiny we współczesnych karoseriach są bardzo twarde i zasto-

sowanie tradycyjnych metod, skutecznych jeszcze do niedawna, 

nie daje już oczekiwanych rezultatów.

Fot. Rozwiertak

Kolejną ważną czynnością jest usunięcie nitów łączących za po-

mocą nitownicy wraz z odpowiednim dla naprawianego modelu 

oprzyrządowaniem. (Rys 2). Po usunięciu wszystkich połączeń 

zgrzewanych i nitowanych można przystąpić do cięcia. Warto 

narysować markerem linie aby uniknąć pomyłki. Cięcie wykonu-

je się najczęściej za pomocą piły pneumatycznej. Po usunięciu 

uszkodzonej części poszycia ściany konieczne jest dopracowanie 

krawędzi cięcia przy pomocy szlifierki kątowej oraz narzędzi ręcz-

nych tak aby właściwie przygotować karoserię do zamocowania 

nowego elementu.

ETAP III
Nadszedł czas na odpowiednie przygotowanie elementu do zamo-

cowania na karoserii naprawianego samochodu. Proces przygoto-

wania elementu przebiega następująco:

1. Po narysowaniu linii cięcia przycina się nowe poszycie w zależ-

ności do potrzeb.

2. Czyści miejsca połączeń z powłok zabezpieczających.

3. Cały element należy przetrzeć rozpuszczalnikiem.

4. Po oczyszczeniu z pyłu szlifierskiego i odtłuszczeniu miejsc 

klejenia należy nanieść podkład na stopy aluminium.

Proces zamocowania nowego poszycia rozpoczyna się od nanie-

sienia warstwy kleju:

1. Nanieść dwuskładnikowy klej epoksydowy w strefie gdzie bę-

dzie przebiegał proces nitowania.

2. Zamocować element przy pomocy nitownicy.

3. We wskazanych przez technologię miejscach wykonać spoiny 

spawane (np. w technologii lutospawania).

4. W punktach wskazanych wykonać połączenia zgrzewane, 

punktowe.

Opisany przykładowy proces naprawy polegającej na wymianie 

znacznie uszkodzonego elementu ściany bocznej daje obraz jak 

wymagająca jest współczesna konstrukcja karoserii samochodo-

wej wykonanej z różnych materiałów.

Różnorodność technologii rozłączania i łączenia jest bezpośred-

nim efektem zastosowania w budowie nadwozia nowoczesnych 

materiałów konstrukcyjnych. Podstawową cechą metod łączenia 

karoserii obecnie forsowaną przez konstruktorów są te, które 

nie wymagają dostarczania zbyt dużych ilości ciepła, które bar-

dzo niekorzystnie wpływa na parametry mechaniczne zastoso-

wanych stopów.

Bogusław Raatz
raatz.pl

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Kask dla mistrza Kamila Stocha
To właśnie dla niego mam przyjemność tworzyć od lat indywidu-

alne kaski, w których walczy o podium w zawodach krajowych jak 

i międzynarodowych.  Kask z feniksem wstępnie zaprojektowany 

został przez Kamila i jego żonę Ewę. Moim zadaniem było prze-

nieść wizję państwa Stoch na skorupę kasku Uvex. 

Pierwszym krokiem, od którego zaczynam jest przygotowanie 

niezbędnych materiałów oraz opracowanie w komputerze formy 

graficznej, która będzie miała znaleźć się na kasku. Symulacja kom-

puterowa jest zawsze pierwszym etapem. Dopiero po akceptacji 

przez klienta wizualizacji zabieram się do tworzenia grafiki przy 

użyciu aerografu. 

Wykorzystując ploter tnący wycinam wcześniej przygotowane 

elementy graficzne, które będą stanowiły części składowe całego 

projektu. Proces ten jest istotny dla stworzenia wyrazistej i kontu-

rowej grafiki, która jest bardzo popularna w świecie sportu. Zaletą 

takiej grafiki jest jej wyrazistość. Zawodnicy w obiektywach apara-

tów poprzez swoje wystylizowane odpowiednio kaski przyciągają 

uwagę i stają się bardziej zauważalni. 

Przed wyklejeniem pierwszych szablonów kask został pomalowa-

ny czarną bazą z palety Spies Hecker. Specjalne folie szablonowe 

przenoszone są przy użyciu foli transportowej charakteryzującej 

się delikatnym klejem. 

Nie ma w tym kraju osoby, która nie wiedziałaby kim jest i czym się zajmuje. Zdobywca niezliczonej ilości na-
gród, mistrz świata, Kamil Stoch.  Jeden z najbardziej utytułowanych skoczków narciarskich na świecie. 
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Gdy na powierzchni kasku znalazł się już feniks rozpoczynam pra-

cę z aerografem. Używając aerografu firmy Iwata model HP-TH z 

dyszą 0,5mm i głowicą dającą owalny strumień farby nakładam 

tonalnie biel a następnie głęboki niebieski. Kolor ten będzie na-

wiązywał do koloru gwieździstego nieba, na którym pojawią się 

konstelacje gwiazd. 

Gdy mamy już dopracowane tło, możemy zabrać się feniksa. Usu-

wając część wewnętrzną szablonu i maskując tło nakładam czer-

wień, żółć i pomarańcz. Do tego służy mi aerograf Iwata Kustom 

CS z dyszą 0,3mm. 

Teraz czas na wycinanki. Jak widzicie nie zawsze wszystko da się 

zrobić z użyciem plotera. Często w trakcie realizacji projektów w 

ręku gości skalpel. Używam noży firmy Olfa, które są bardzo ostre 

i precyzyjne. Daje to możliwość wycięcia najbardziej skomplikowa-

nych kształtów bez wkładania dużego wysiłku. 

Maskuję wcześniej wymalowanego feniksa i dodaję błękitną obwo-

lutę wokół grafiki. Taki zabieg spowoduje jeszcze większe wzmoc-

nienie wyrazu grafiki oraz nada efekt wykończenia estetycznego. 

Dodatkowo rzucony wcześniej ciemny cień wysunie feniksa na 

pierwszy plan co daje nam złudzenie trójwymiarowości. 

Ponieważ kask przygotowywany był na Igrzyska Olimpijskie w 

Pjongczangu na czole kasku koniecznie musiała znaleźć się polska 

flaga. Dla każdego z naszych zawodników stanowi ona wyróżnienie 

i powód do dumy. Ostatnim etapem mimo późnych godzin noc-

nych, było wykończenie całości lakierem bezbarwnym i wypolero-

wanie na wysoki połysk. 

Tak przygotowany kask poleciał z Kamilem do Korei Południowej, 

gdzie nasz Mistrz walczył o kolejne tytuły do swojej i tak już po-

kaźnej kolekcji. 

Piotr Parczewski

http://aerograf.com.pl



WIELOFUNKCYJNY PODKŁAD EPOKSYDOWY 
W AEROZOLU

Czy wyobrażasz sobie, że używając farb dwukomponentowych nie 

musisz odmierzać składników i mieszać ich z rozcieńczalnikiem? 

Czy chciałbyś uzyskać efekt malowania natryskowego, a nie posia-

dasz profesjonalnego sprzętu jak agregaty i pistolet lakierniczy?

To jest możliwe z dwukomponentowym podkładem epoksydowym 

Sea-Line w opakowaniu aerozolowym. 

Dwukomponentowa farba to gwarancja właściwego zabezpieczenia 

antyosmozowego oraz antykorozyjnego. Epoksydowy podkład 

wielofunkcyjny Sea-Line polecany jest do gruntowania, wypełniania 

oraz zwiększenia przyczepności między warstwowej. Płaska, regu-

lowana dysza umożliwia malowanie bez zacieków. Wielofunkcyjny 

podkład epoksydowy w aerozolu będzie szczególnie praktyczny w 

sytuacji kiedy wymagane są domalowania pojedynczych elemen-

tów lub uzupełniania fragmentów zabezpieczenia.

PROFESJONALNY EFEKT DLA KAŻDEGO

Zeskanuj kod i obejrzyj jak 
uzyskać efekt malowania 
natryskowego bez profesjo-
nalnego sprzętu.





str. 71   www.lakiernik.com.pl

pasja i profesjonalizm

Szymon Chwalisz 
– od aerografu, do teledysku Slasha

Nazwał się Nędznym Malarzyną, ale ten artysta plastyk bez wątpie-

nia zasługuje na miano współczesnego człowieka  renesansu. Pra-

ce Szymona Chwalisza znajdziemy na motocyklach, kaskach, ścia-

nach, płótnach i … zapalniczkach. Zdobył uznanie Slasha, wzruszył 

Steve Morse’a z Deep Purple, zachwycił Jurka Owsiaka. Nie ma dla 

niego rzeczy niemożliwych. Podejmuje nawet z pozoru nierealne 

wyzwania, bo jak mówi: - Życie jest jedno. Poprawki nie będzie. 

Trudno w to uwierzyć patrząc na jego dokonania, ale Szymon 

Chwalisz, rodem z wielkopolskiego Ostrzeszowa, w tym roku 

skończy dopiero 33 lata. Talenty plastyczne rozwija od naj-

młodszych lat, od dziesięciu pracuje zarobkowo aerografem. W 

latach 2006-2009 studiował malarstwo w pracowni prof. Jana 

Krzysztofa Hrycka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. 

Przedstawiając się na Facebookowej stronie Nędznego Mala-

rzyny, przyznaje się do ponad 100 pomalowanych motocykli, 70 

kasków, kilkunastu  malowideł ściennych, ponad 300 portretów, 

dwóch bombek choinkowych,  jednej deski klozetowej... i  koguta. 

Metalowego koguta, uściślijmy. Ale to nie wszystko. Co pewien 

czas media obiegają kolejne wieści o Szymonie Chwaliszu  i jego 

niezwykłych pomysłach. Przekuwa je na budzące podziw projekty, 

choćby słynne  już  Woodstockowe Gitary dla Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, czy motocykle z podobiznami członków 

zespołów Judas Priest  i Deep Purple, które ci obejrzeli i docenili 

podczas koncertów w Polsce, z chęcią zdobiąc maszyny auto-

grafami. Mieliśmy wielką przyjemność rozmawiać z autorem tych 

artystycznych przedsięwzięć. Zapraszamy do rozmowy z Szymo-

nem Chwaliszem. 
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Jak to się stało, że schował się Pan pod jakże przekorną nazwą Nędzy 
Malarzyna? Kto ją wymyślił? 
- Piotr „Dziki” Chancewicz. Gitarzysta, realizator dźwięku, produ-

cent muzyczny, od lat związany z Przystankiem Woodstock. Taki 

humor uprawiamy. Trochę gombrowiczowski, na przekór,  z przy-

prawioną gębą. Wzięło się to stąd, że nie lubię być postrzegany 

jako nowoczesny, awangardowy artysta, który sam nie bardzo wie, 

co chce powiedzieć. Mam pod tym względem dość niepopularne 

poglądy, bo moim zdaniem sztuka powinna być rozumiana przez 

wszystkich. Nie  tylko przez tzw. elity, które koniec końców i tak 

gubią się w swoich ocenach. Nazwa miała z założenia zburzyć 

dystans między twórcą i odbiorcą, stworzyć od razu pole do roz-

mowy. Dodatkowa korzyść z niej taka, że nigdy nie muszę dwa razy 

powtarzać adresu mailowego.

 

Wyczytałam gdzieś Pana słowa, które chyba traktuje Pan jak credo: 
„pod kątem ideologii, traktuję malarstwo podobnie jak zawód szew-
ca”. Czuje się Pan rzemieślnikiem? 
- Generalnie tak. Ostatecznie przecież to co robimy jako artyści 

kończy się sprzedażą, zarabiamy na tym. Robienie czegoś do szu-

flady  jest kompletnie bez sensu. Ja dążę do tego żeby mnie nie 

było stać na własne obrazy i myślę, że jestem na najlepszej drodze 

do osiągnięcia tego celu (śmiech). To jaką techniką się posłużę, w 

jaki sposób wykonam, to już kwestia moich wyborów. Podchodzę 

do sztuki z wielkim luzem. Nie jak do sacrum, ale do zjawiska po-

pkulturowego, w najlepszym tego słowa znaczeniu. 

Patronujący Panu i przywoływany w Facebookowej prezentacji Stani-
sław W., to oczywiście Stanisław Ignacy Witkiewicz? 
- Tak. Jest wśród tych, których podziwiam. Chyba też miał podob-

ny dystans, ciągle poszukując idealnej formy przekazu. Identyfikuję 

się z nim w wielu kwestiach, choć zastrzegam, że nie w ekspery-

mentach z używkami (śmiech). 

Mówi Pan, że Pana duchowi ojcowie to Salvatore Dali i Picasso
- Tak. Również pod kątem marketingowym. Sądzę, że swój PR 

budowali  raczej intuicyjnie. Przyglądam się ich błędom, swoim 

błędom i małymi kroczkami, realizuję  swoje plany.

Chyba to  głównie prace aerografem otworzyły Panu drogę do świa-
ta popkultury?
- Trochę tak. W pewnym momencie aerograf przestał mi sprawiać 

taką frajdę jak na początku. No bo ileż można malować portrety 

Kurta Cobeina, Ryszarda Riedla, albo po raz 30-ty czaszki? Jeżeli 

od początku, samodzielnie decyduję co namaluję na motocyklu 

czy kasku, to jest to dla mnie sztuka. A co do popkultury – pierw-

szą pracą, która odbiła się szerokim echem w mediach był chyba 

motocykl Tribute to Judas Priest, na którym cały zespół złożył au-

tografy. Potem kolejny, z podobiznami muzyków z Deep Purple. 

Skąd pomysł? Jak Pan dotarł do muzyków? 
- W przypadku Deep Purple to był motocykl ich wielkiego fana, 

a mojego przyjaciela Andrzeja Otręby. Z gotowym motocyklem 

Andrzej kilka godzin  czekał po koncercie w Spodku, na mrozie, na 

backstage’u. Z perspektywy czasu widzę, że to była jakaś totalna 

kaskaderka (śmiech). Pierwszy wyszedł Roger Glover, zobaczył 

motocykl i powiedział o nas zespołowi. Potem przyszedł Ian Pa-

ice, siadł, wypróbował, pogadał z nami. Steve Morse wzruszył się, 

przytulił mnie i poklepał po plechach, bo na tylnym błotniku zrobi-

łem portret Johna Lorda, który zmarł rok wcześniej. Nogi się pode 

mną ugięły – gitarzysta Deep Purple zawisł mi na szyi! Do końca 

życia będę to pamiętał. 

A Judas Priest? 
- Historia rozegrała się podobnie, ale bez mojego udziału, bo by-

łem mocno zajęty. 

Malował Pan też gitarę dla Slasha
- Tak.  Slash jest ambasadorem Gibsona. Dostałem ją do po-

malowania od producenta Slasha. Znaleźli mnie przez internet, 

który ułatwia nam wszystkim życie, a artystom często ratuje tyłki 

(śmiech). Kiedyś to było nie do pojęcia, żeby gwiazda takiego for-

matu zobaczyła prace jakiegoś chłopaka z Polski, z Ostrzeszowa. A 

on obejrzał  moje obrazy, jakieś inne prace i zaczęliśmy rozmawiać. 

Najpierw za pośrednictwem jego fanklubu, a potem już wysyłając 

prywatne maile. Udało mi się przekonać Slasha i jego producenta, 

żeby gitara ostatecznie trafiła na WOŚP. W tym roku Slash dostał 

ode mnie obraz, o który prosił. Olej na płycie. Przy okazji … pojawi-

łem się w jego najnowszym teledysku (śmiech). Jestem tam przez 

jakieś trzy sekundy, ale dla mnie to zupełny kosmos! 

Podczas WOŚP ta  gitara Slasha  z jego autografem została wylicy-
towana na 60 tys. złotych. Liczył Pan ile przyniosły Orkiestrze pozo-
stałe, które przygotował Pan na WOŚP? Chociaż zaraz, pomalował 
Pan też przecież WV golfa, Filipa Chajzera, także wylicytowanego na 
kolejne 60 tys. zł.  
- No tak. Myślę, że tylko wszystkie gitary to prawie 200 tys. zł. Z 

pierwszą pojechałem w ciemno do studia telewizyjnego żeby ją 

wręczyć Jurkowi. Wcześniej zjeździłem  ponad 2 tys. km po Polsce, 

bo miałem  na gitarze portrety muzyków, a chciałem też mieć au-
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tografy. Byliśmy u Kazika w Warszawie, u Renaty Przemyk w Wie-

liczce , u Titusa z Acid Drinkers, nawet do Siczki z KSU (Eugeniusza 

Siczki Olejarczyka -  przyp red.)  jechałem 600 km w jedną stronę. 

Jurkowi się  to strasznie spodobało i wtedy zaprosił mnie na Wo-

odstock. Tam od razu zrodziła się koncepcja woodstockowych 

gitar. Miałem tam wszystkich artystów na miejscu. 

Przy okazji gitar znalazłam i taką z obrazami Rafała Olbińskiego, 
wybitnego malarza. 
- To ubiegły rok. Przyznam w zaufaniu, że bardziej przeżywałem 

spotkanie z Rafałem Olbińskim niż to ze Slashem. Rafała śledzę od 

studiów. Polska szkoła plakatu w dużej części opierała się na jego 

twórczości. Dla mnie to był i jest nadal ogromny autorytet. Moż-

liwość współpracy z nim była ogromnym wyróżnieniem. Powstała 

bardzo metaforyczna gitara. Zbitka jego trzech obrazów. Myślę, że 

to nie ostatnie nasze spotkanie.  

Co na  kolejną Orkiestrę ? 
- Oczywiście będzie gitara. Są jakieś kolejne, wstępne plany z Fi-

lipem Chajzerem, z Kajetanem Kajetanowiczem. Przygotowałem 

też printy obrazu, który dostał Slash. Podpisał się na nim i na 

certyfikatach. Jest ich tylko pięć, są numerowane . Więcej nigdy 

nie będzie . Biorąc pod uwagę, że  Slash nie rozdaje autografów, są 

tym bardziej  cenne. 

Czym Pan jeździ? 
Dość długo jeździłem motocyklami, ale teraz nie mam już czasu  

Mam Yamahę z 1972 roku,  na kopniaka jeszcze. Stoi w garażu . 

Zacząłem ją przerabiać, ale to ciężki temat, znów z braku czasu. 

Zawsze jeździłem amerykańskimi samochodami. Miałem Chevro-

leta Curtisa ,  potem Blazera, Jeepa w drewnianych okleinach.  no 

i niestety dopadła mnie nowoczesność, musiałem się przesiąść na 

BMW X5, ale też je już sprzedaję. Do amerykańskich na pewno 

wrócę, bo to chyba była największa frajda. 

Boję się pytać o to co pan robi w chwilach wolnych, bo Pan ich chyba 
nie ma?

- Nie ma. Moje wakacje to Woodstock. Wylot na dwa tygodnie np.  

do Grecji, to nie dla mnie. Próbowałem raz wyjechać po Woodstoc-

ku , ale  z racji tego, że wcześniej zrobiłem jakiś fajny projekt, przez 

połowę urlopu dzwonili do mnie dziennikarze.  Stwierdziłem, że w 

sumie bez sensu ten urlop. Ja nawet świąt nie umiem normalnie 

spędzać . Po wigilii przychodzę od rodziców do siebie i siedzę przy 

sztaludze. No bo co? Mam oglądać 10 raz Kevina? Nie cierpię mar-

nować czasu. Gdy dotrze do mnie że marnuję czas, automatycznie 

włącza się mój wewnętrzny pracoholik. 

Zapytam jeszcze o najdziwniejsze aerograficzne zlecenie.
- Kiedyś pomalowałem motocykl w pomidory. Ale to był motocykl 

ich producenta. Malowałem też kiedyś koguta. Takiego stawianego 

na dachu, na szczycie domu. Na prośbę dziadka. Malowałem też 

np. motocykl w obrazy Hieronima Boscha. Tam są takie sceny , 

że zapytałem: „Zbyszku, ty naprawdę chcesz mieć właśnie to?” 

On,  że tak , bo uwielbia  Boscha. Potem opowiadał, że na jakiejś 

akcji charytatywnej typu Motomikołaje, zakonnice zasłaniały mu te 

sceny kurtką. 

Śledząc Pana projekty ma się wrażenie, że wszystko jest możliwe
- Bo ja w to wierzę. Zaczęło od pierwszego spotkania z Janem 

Nowickim, doskonałym aktorem.  To dla mnie guru – także inte-

lektualnie. Człowiek w wieku mojej babci,  a zakumplowaliśmy się,  

posiedzieliśmy dłużej raz, drugi, trzeci. Ma moje dwa obrazy. Kie-

dyś powiedział do mnie: - „Szymon, nie przyjmuj się, niemożliwe to 

jest tylko parasol w dupie otworzyć” .  I faktycznie tak jest. Teraz 

budzę się rano i wymyślam coś. Dzwonię do mojej menadżerki  i 

mówię: „Aneta, chciałbym pomalować motocykl Arnoldowi Szwar-

cenegerowi”. Aneta jest osobą , która nie mówi : „Szymon, pogięło 

cię?” Tylko odpowiada: „Dobra, to pomyślmy jak to zrobić”. Trzeba 

próbować. Niestety widzę, że większość Polaków jest strasznie za-

kompleksiona. Nie wierzą w siebie, w swoje umiejętności. Przecież 

jeśli robi się np. świetne serwetki na drutach, to  te serwetki mogą 

trafić nawet do królowej angielskiej . Jeśli się tylko chce i ma dużo 

samozaparcia. Ale my się wszystkiego boimy. Szkoda, bo uważam, 

że jesteśmy bardzo utalentowanym narodem. 

Czego panu życzyć na koniec? 
Żebym był zdrowym egoistą (śmiech). To nie do końca żart. Tego 

egoizmu życzę nam wszystkim . Możemy zbawiać świat, ale trzeba 

też patrzeć na siebie , bo życie mamy tylko jedno. Jeśli mamy pasję, 

wykorzystajmy ją . Nikt tego za nas nie zrobi. Poprawki nie będzie. 

Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiała Iwona Kalinowska





str. 75   www.lakiernik.com.pl

pasja i profesjonalizm

Piaskowy problem
Kolor Dunkelgelb w renowacji niemieckich pojazdów wojskowych 

okresu II wojny światowej

Pojazdy użytkowane przez armię niemiecką podczas II wojny 

światowej to jedna z najbardziej popularnych kategorii zabytków, 

poszukiwanych przez kolekcjonerów na całym świecie. Wiele od-

nawianych maszyn malowanych jest jest, zgodnie z historyczną 

prawdą, bazową farbą piaskowoszarą. Kolor ten zmieniał się w 

toku ostatniego, globalnego konfliktu. Odbudowując swój pojazd 

warto zwrócić uwagę na ten istotny detal.

Geneza koloru piaskowoszarego, określanego dziś zbiorczo nazwą 

Dunkelgelb, jako bazowego dla pojazdów wojskowych sił zbroj-

nych III Rzeszy sięgała czasów rozpoczętej w 1941 r. kampanii w 

Afryce Północnej. Do momentu pojawienia się na południowym 

brzegu Morza Śródziemnego słynnego Afrikakorps, zgodnie z wy-

tycznymi naczelnego dowództwa wojsk lądowych – OKH, wszyst-

kie maszyny przeznaczone dla armii posiadały jednolite malowanie 

ciemnoszare. Doświadczenia pierwszych tygodni stacjonowania 

Wehrmachtu w Libii wymusiły zmianę koloru ochronnego na 

bardziej przystający do pustynnego teatru działań. Naturalnym 

wyborem stał się piaskowy, który okazał się skuteczny na tyle, że 

od początku 1943 r. rozpoczęto stosować go także dla wozów 

stacjonujących w innych częściach okupowanego przez Niemcy 

terytorium. 

- Warto zaznaczyć, że odcień dobrany dla jednostek słynnego 

generała i te, wykorzystywane w Europie wyraźnie się od siebie 

różniły – mówi „Lakiernikowi” Krzysztof Pawluch reprezentujący 

Studio Historyczne Huzar z siedzibą w Sianowie. Firma ta świad-

czy usługi z zakresu szeroko rozumianej edukacji historycznej 

oraz doradztwa w procesach renowacji zabytkowych pojazdów 

przede wszystkim militarnych. – Jako pierwszą wybrano barwę 

Jedną z przyczyn w odcieniach koloru bazowego niemieckich pojazdów wojskowych była początkowa praktyka malowania wozów 
w jednostkach lub warsztatach polowych (Fot. Bundesarchiv).

dr Łukasz Gładysiak

Wyprodukowany w marcu 1945 r. motocykl DKW NZ 350/1 pomalowany 
jasnym odcieniem Dunkelgelb charakterystycznym dla schyłkowego okre-
su II wojny światowej (Fot. Łukasz Gładysiak).
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dziś nazywany Afrikakorps Gelb (w wytycznych niemieckich z epo-

ki: Gelbbraun), odpowiadający w palecie RAL numerowi 8000. Był 

on najbardziej zbliżony do kamuflażu wykonywanego doraźnie z 

użyciem gliny i błota. W rzeczywistości bliżej mu było to ziemiste-

go brązu aniżeli klasycznie pojmowanego piaskowego. Maszyny w 

takim malowaniu pojawiły się na linii frontu w Afryce na pewno na 

początku drugiego kwartału 1941 r. – zaznacza nasz rozmówca. 

Niemal dokładnie rok później OKH zweryfikowało omawiany kolor 

sugerując jaśniejszy odcień – Braun RAL 8020, który, pomimo na-

zwy, z brązowym miał niewiele wspólnego. – Od początku 1942 

r. kolor ten, nanoszony samodzielnie przez załogi lub w warszta-

tach polowych, upowszechniać się zaczął także w tak zwanych 

„rejonach ciepłych” – w europejskiej części Śródziemnomorza i 

południowych krańcach okupowanego ZSRR. W takich przypad-

kach kamuflaż uzupełniano szeroką gamą odcieni dodatkowych: 

szarości, brązów i zieleni tak, by pojazdy maksymalnie upodobnić 

do otoczenia – informuje ekspert. Jednocześnie, między innymi 

z powodu przerw w dostawach, regulaminowego koloru zaczęto 

wykorzystywać zamienniki, przede wszystkim przeznaczony dla 

niemieckich samolotów RLM 79 Sandgelb (RAL 1002) oraz, w Afry-

ce Północnej, zdobyczne farby brytyjskie.

Ostateczna zmiana koloru ba-

zowego pojazdów wojskowych 

Wehrmachtu, bez względu na 

miejsce ich wykorzystania, 

nastąpiła wraz z dyrektywą 

OKH nr 181 opublikowaną 18 

lutego 1943 r. Dokument ten 

oficjalnie wycofywał z użycia 

wykorzystywany od okresu 

poprzedzającego wybuch II 

wojny światowej kolor nazy-

wany współcześnie „pancer-

nym szarym” – Panzergrau 

(RAL 7027) zastępując go 

piaskowoszarym – Dunkel-

gelb (RAL 7028), nazywanym 

też Wehrmacht Olive. Wozy miały być pokrywane taką farbą w 

końcowym etapie produkcji, w fabrykach, a nie w jednostkach, do 

których je kierowano. Od końca lat wzmiankowanego roku zaczęto 

malować nią nie tylko wozy bojowe, ale również niektóre elementy 

wyposażenia indywidualnego oraz sprzęt optyczny: lornetki, lune-

ty, celowniki itp.

- Odcienie stosowane w poszczególnych latach, a czasami mie-

siącach wyraźnie się od siebie różniły – wskazuje nasz rozmówca. 

Dunkelgelb z 1943 r. charakteryzował się większym nasyceniem 

żółci i był ciemniejszy niż wykorzystywany w roku następnym. Z 

kolei farba wytwarzana w schyłkowym okresie istnienia III Rzeszy, 

przede wszystkim w marcu i kwietniu 1945 r. wyraźnie zdążała ku 

zieleni – opowiada nasz rozmówca. 

Okazuje się, że prócz modyfikacji koloru w czasie, planując odbu-

dowę niemieckiego pojazdu warto uwzględnić także… fabrykę w 

jakiej powstał. – To odrębny problem zwłaszcza, że do zakładów 

dostarczano pigment, z którego farbę wytwarzano na miejscu. 

Ostateczny wariant odcienia uzależniony był w takim przypadku 

choćby od jakości i ilości użytego rozcieńczalnika – wskazuje 

ekspert. Jako przykład charakterystycznej barwy dla konkretnych 

zakładów wskazuje zlokalizowaną w stolicy Czech fabrykę należącą 

do spółki Bohmisch-Marische Maschinenfahriken AG. – Wozy bojo-

we zjeżdżające z taśm montażowych w Pradze cechował bardzo 

jasny odcień Dunkelgelb, któremu w palecie RAL najbardziej odpo-

wiada numer 1001 – kończy Krzysztof Pawluch.

Przygotowując się do odbu-

dowy zabytkowego, niemiec-

kiego pojazdu militarnego 

warto zatem zwrócić uwagę 

na detale często ukryte na 

tabliczkach znamionowych lub 

w dokumentach, rzecz jasna 

jeśli maszyna takie posiada. 

Nie bez znaczenia będzie też 

planowany efekt końcowy, 

nad którym warto gruntownie 

zastanowić się w chwili, gdy 

po raz pierwszy napełnimy 

farbą zbiornik pistoletu ma-

larskiego. 

Samochód ciężarowy Mercedes L4500 w trójbarwnym kamuflażu. Kolor 
bazowy stanowi bardziej nasycony Dunkelgelb w wersji stosowanej na 
przełomie 1943 i 1944 r. (Fot. Łukasz Gładysiak).

Farbą piaskowoszarą malowano nie 
tylko pojazdy, ale również elemen-
ty żołnierskiego wyposażenia. Na 
zdjęciu lornetka wyprodukowana 
w 1944 r. w odcieniu Dunkelgelb 
charakterystycznym dla tego okresu 
(Fot. Łukasz Gładysiak).

Konieczność zmiany koloru bazowego pojazdów Wehrmachtu z ciemnego 
szarego na piaskowy dostrzeżono po raz pierwszy w czasie walk w Afryce 
Północnej (Fot. Bundesarchiv).

Późnowojenny, jaśniejszy wariant 
koloru Dunkelgelb, którym poma-
lowano eksponowany na wystawie 
plenerowej MOP w Kołobrzegu czołg 
Pz.Kpfw. IV Ausf. J (Fot. Łukasz Gła-
dysiak).
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Powstał pomysł pomalowania w technice airbrush samochodu 

- pilota konwoju, którym był nowy VW Transporter. Zaprojektowa-

łem grafikę, której głównym bohaterem był mamut - symbol siły i 

dużych gabarytów. Natomiast tłem była struktura skały i kamienia 

- również kojarzona z siłą i ciężarem nie do ruszenia. Całość kolo-

rystycznie stonowana, utrzymana w szarościach, sienach i sepiach. 

Natomiast logo firmy i informacje wyróżniały się silną czerwienią, 

czernią i kontrastem. 

Prace rozpoczęły się typowo lakierniczo; demontaż, maskowanie, 

matowienie. Na komputerze przygotowałem pliki wektorowe z 

napisami i konturami obiektów. Naniosłem rysunek z elementami 

głównymi i zamontowałem pierwsze szablony samoprzylepne. Na-

malowałem też z dwóch stron pojazdu mamuty wg. domyślnego 

wizerunku znalezionego w internecie.

Dzisiaj przedstawiam Państwu zamówienie, które jakiś czas temu realizowałem dla nietypowej firmy trans-
portowej. Kiedyś nazywali się GM Agro, a potem Mamuty.  Firma zajmuje się przewozem ładunków ponadga-
barytowych. Transportują elementy mostów, olbrzymie zbiorniki i wszystko co jest za długie, za wysokie, za 
szerokie i za ciężkie na standardowe drogi. Zdarza sie, że ich lawety posiadają po kilkadziesiąt osi. Takich firm 
jest w Polsce zaledwie kilka. W czasie, gdy otrzymałem zamówienie firma rozpoczęła kilkuletni kontrakt na 
dostarczanie jachtów z polskch stoczni na Mazurach do odbiorców w Bretanii we Francji. Dlatego powstał 
pomysł, aby polski konwój godnie prezentował się na autostradach i drogach zachodniej Europy. 

http://airbrush.com.pl



str. 78   www.lakiernik.com.pl

pasja i profesjonalizm

Po wyschnięciu mamutów, logo i liternictwa, rozpoczęło się ich 

maskowanie. Zawsze zostawiam ok. pół milimetra odsłoniętych 

konturów obiektów, aby kolejne kolory łączyły się nachodząc lekko 

na siebie. Tło rozpocząłem od abstrakcyjnych plam wykonanych 

kilkoma odcieniami sieny za pomocą miotelki do zamiatania oraz 

lekko zwilżonej rozcieńczalnikiem ściereczki. Resztę tła wykonałem 

metodą „nakrapiania” na bardzo niskim i nieregularnym ciśnieniu. 

Najpierw kolorem prawie czarnym, a potem umbry, sieny i ochry. 

Ten efekt należy wykonywać bardzo ostrożnie. Jeśli długo wysy-

chające krople podpłyną pod maskowanie liternictwa, popsują 

część pracy wykonanej poprzednio. Niestety odwrotnej kolejności 

nie można zastosować, gdyż wtedy litery musiałyby być nakładane 

na lekko wypukłe kropki. Przy szlifowaniu przed lakierem bezbarw-

nym łatwo takie rzeczy przetrzeć.

Gdy uznałem, że faktura skały i kamienia jest gotowa, zdemonto-

wałem wszystkie maskowania i nałożyłem grubą warstwę lakieru 

bezbarwnego bez dbania o połysk. Po wyschnięciu, całość została 

ostrożnie zeszlifowana maszynowo i ręcznie. Niestety kropkowana 

faktura zmusza do nałożenia i ponownego zeszlifowania drugiej 

międzywarstwy lakieru bezbarwnego. Dopiero po uzyskaniu calko-

witej gładzi, można było nakładać już w kabinie, lakier końcowy z 

efektownym wylaniem.

Po zakończeniu pracy auto prezentowalo się znakomicie. Z ini-

cjatywy firmy Kulczyk-Tradex pojazd został zaprezentowany na 

wystawie „Samochody Specjalizowane VW” w poznańskiej fabryce 

Volkswagena. Transporter został wyeksponowany na ekskluzyw-

nym, chromowanym podjeździe. Wyróżniał się szata graficzną i 

dodanymi elementami tuningowymi. Auto z grafiką fotografowalo 

wiele osób. Wystawę odwiedzili ludzie biznesu oraz właściciele firm 

motoryzacyjnych.

Po niedługim czasie klient zamówił według tej samej szaty graficz-

nej kolejne samochody oraz inne reklamy na burty lawet i naczep. 

Na podstawie pierwotnego projektu z VW transportera zapro-

jektowałem klientowi papeterię biurową i promocyjną; koperty, 

listowniki, kalendarze, reklamówki. Współpracę jednak wcześniej 

kontynuowałem od pomalowania ciągnika siodłowego Scania i Man. 
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Tutaj kolejność prac przebiegała podobnie jak poprzednio, jednak 

skala pojazdu była o wiele większa. Zupelnie inne rozmieszczenie 

elementów projektu. Dodatkowym utrudnieniem była mocno wy-

tłaczana bryła karoserii. To powodowało, że podczas „nakrapiania” 

drobinki lakieru osiadały nierównomiernie. W takim przypadku nie-

zbędne jest nietypowe manipulowanie pistoletem. W ciągnikach 

siodłowych, ze względu na dostęp, najtrudniejszym elementem do 

pomalowania, była tylna ściana.

Po nałożeniu lakieru bezbarwnego ciągniki siodłowe prezentowały 

się równie znakomicie jak pilot konwoju. W realizacji były nieco 

trudniejsze niż VW. Więcej elementów do demontażu i ponowne-

go montażu oraz praca na rusztowaniu i drabinach. Było jeszcze 

jedno utrudnienie. Po kilku dniach postoju, z powodu zejścia ci-

śnienia, kabina ciągnika opuszczała się o kilkanaście centymetrów. 

Zakrywała wtedy część karoserii, która powinna być także poma-

lowana. Dlatego ciągnik musiał być w trakcie malowania kilka razy 

uruchamiany.

Pomysł z mamutami i cały projekt graficzny idealnie wpisywał się 

w profil działalności firmy. Wiem z opowiadania kierowców, że gdy 

cały konwój z pilotem, ciężarówkami i lawetami załadowanymi pol-

skimi jachtami przejeżdżał np. przez Niemcy, wzbudzał olbrzymie 

zainteresowanie i podziw na drogach. Byli też tacy, którzy celowo 

nie patrzyli w stronę polskiego konwoju. Wtedy nasi kierowcy lek-

ko zwalniali...  

Andrzej Karpiński
www.airbrush.com.pl



str. 80   www.lakiernik.com.pl

pasja i profesjonalizm

Sposób na łuski 
- technika airbrush 

Do ćwiczenia wycinamy szablon wewnętrzny i zewnętrzny kon-

turu jaszczurki. Szablon do ćwiczeń można wyciąć z kartonu. Do 

bardziej zaawansowanej pracy polecam szablonową folię samo-

przylepną. Podczas pracy z szablonem tekturowym, aerografem 

malujemy możliwie prostopadle. Tak, aby szablon nie podwiewał, i 

strumień farby nie dostał się pod szablon.

Z pomocą kartonowego szablonu uniwersalnego, staramy się 

ciemną zielenią z odrobiną sepii pomalować brzegi brzucha, ogo-

na i łap jaszczurki. Za pomocą szablonu lekko zaznaczamy miejsca 

zgjęć łapek tak, aby już na tym etapie wydobyć przestrzenność 

ciała.

Technika airbrush to nie tylko malowanie z wolnej ręki, ale także sposoby ciekawego, niekonwencjonalnego 
maskowania. Dzisiaj przedstawię Państwu jedną z możliwości uzyskania efektu łusek na skórze jaszczurki. 
Oczywiście efekt ten można stosować malując inne tematy. Zdjęcia przedstawiają proces malowania jaszczur-
ki podczas szkolenia airbrush. Praca jest wykonywana razem z moim kursantem, więc zawiera wiele niedo-
ciągnięć. Ale jak na pierwszy raz ćwiczenie oceniam bardzo wysoko. Z uwagi na oszczędność czasu, podczas 
szkolenia nie stosuję samoprzylepnych materiałów maskujących. Stąd niektóre krawędzie są podwójne, prze-
sunięte lub nieostre.  

http://airbrush.com.pl
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Odejmujemy szablon, sprawdzamy poprawność kontrastu i ułoże-

nia światłocienia. Ponownie przykładamy szablon i jasną zielenią 

cynobrową cieniujemy pozostałą powierzchnię ciała jaszczurki. Nie 

cieniujemy na tym etapie grzbietu i palców łap.

Przygotowujemy szablon z plastikowej siatki. Może to być pasek z 

siatki od ocieplania budynków lub z drobnej siatki po owocach lub 

ziemniakach. Ważne, aby siatka była elastyczna i aby ją można było 

formować w łuk. Dobrze, gdy siatka ma oczka w kształcie rombu, 

a nie kwadratu. 

Przygotowujemy możliwie ciemną zieleń. Ciemniejszą, niż kolory 

dotąd używane. Przyciskamy ułożony szablon i cieniujemy ciało 

jaszczurki tak, jakby szablonu nie było. Szablon przenosimy syste-

matycznie na kolejne części ciała jaszczurki zgodnie z ich natural-

nym ułożeniem. Jeśli będzie konieczność, można wrócić do jasnej 

zieleni i uzupełnić niedomalowane wcześniej miejsca.

Sięgamy po przygotowany 

na początku pracy szablon 

wewnętrzny. Podklejamy go 

delikatnie taśmą klejącą i 

przykładamy zgodnie z kra-

wędziami pomalowanej jaszczurki. Sepią delikatnie malujemy cień 

rzucany przez jej ciało. Aerograf prowadzimy tak, aby uzyskać 

maksymalny efekt przestrzenności. Jakby jaszczurka rzeczywiście 

weszła na kartkę. 

Zdejmujemy szablon, aby ocenić intensywność cienia. Nie może 

być ani za mocny, ani za lekki. W miejscu styku części ciała z pod-

łożem, cień możemy nieco wzmocnić. W ten sposób korygujemy 

ewentualne niedokładności oraz zlewamy optycznie jaszczurkę z 

jej cieniem w całość.

Następnie do czystego aero-

grafu wlewamy białą, kryjącą 

farbę. Sięgamy po szablon-

siatkę. Białą farbą wykonu-

jemy te same czynności, jak 

poprzednio z ciemną zielenią, 

ale z lekkim przesunięciem szablonu. To przesunięcie nie może być 

większe niż grubość splotu siatki. Chodzi o to, aby na krawędziach 

łusek, powstało złudzenie wgłębienia. Taki mini światłocień.

Na zakończenie, bez użycia szablonu, podkreślamy bielą linię kręgo-

słupa i zagięcia kolan oraz dodajemy oczka. Podbrzusze jaszczurki 

możemy lekko zaznaczyć błękitem. Doda to jej połysku i realizmu.  

Najbardziej cierpliwi mogą popracować nad łapami i pazurkami 

oraz wzbogacić podłoże cieniując je sieną. Powstanie w ten sposób 

efekt gorącego piasku.

Życzę udanych ćwiczeń!

Andrzej Karpiński
www.airbrush.com.pl

http://airbrush.com.pl
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Wielka bitwa na plaży, 
czyli „Bój o Kołobrzeg 2019”

- To jedna z największych inscenizacji historycznych w Polsce w 

ogóle. W role walczących stron wcieliło się ponad ćwierć tysiąca 

miłośników wojskowości z całego kraju – mówi dyrektor Muzeum 

Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Aleksander Ostasz. To właśnie z 

jego inicjatywy, przed dwoma laty powróciło teatralne przed-

stawienie tego, co działo się nad ujściem Parsęty w schyłkowym 

okresie II wojny światowej. W niedzielę, 17 marca, na plaży przy 

kołobrzeskim molo zorganizowana została kolejna edycja widowi-

ska batalistycznego p.t.: „Bój o Kołobrzeg”.

Huk wystrzałów, wybuchy i kilkanaście zabytkowych wozów militarnych – 17 marca, na wezwanie Muzeum 
Oręża Polskiego, Kołobrzeg po raz kolejny opanowali pasjonaci historii. Widowiskiem batalistycznym rekon-
struktorzy oddali hołd żołnierzom 1. Armii Wojska Polskiego, którzy w marcu 1945 r. zdobyli miasto. Sponso-
rem przedsięwzięcia był znany polski producent materiałów lakierniczych firma TROTON z Ząbrowa.

dr Łukasz Gładysiak

Widowisko rozpoczęła scena ucieczki niemieckich mieszkańców Kołobrzegu 
(Fot. Rekografia).

Zwieńczeniem inscenizacji była symboliczna ceremonia zaślubin polskich 
żołnierzy z Bałtykiem (Fot. Rekografia).

ludzie i wydarzenia
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Kilkutysięczna rzesza widzów miała okazję poznać historię krwa-

wych, toczonych 74 lata temu walk od momentu ewakuacji 

niemieckiej ludności cywilnej do ostatnich godzin funkcjonowa-

nia Festung Kolberg. Najważniejsze jednak były odtworzone z 

dbałością o najmniejsze detale sylwetki żołnierzy z orzełkami na 

czapkach. – Jak zawsze zależało nam bardzo na uwypukleniu roli 

1. Armii Wojska Polskiego w zdobywaniu Pomorza. Kołobrzeska 

bitwa była dla nich tym samym, czym walki o Monte Cassino dla 2. 

Korpusu Polskiego we Włoszech – wyjaśnia nasz rozmówca. Tym 

razem podczas inscenizacji spotkało się ponad 160 rekonstruk-

torów właśnie w mundurach „naszych”. To rekord zwłaszcza, że 

w dzisiejszych czasach inscenizacje z udziałem tak dużej liczby 

odtwórców Wojska Polskiego na Wschodzie, z różnych przyczyn, 

należą do rzadkości. 

Choć żołnierze polscy byli w widowisku bohaterem zbiorowym, 

autorzy scenariusza nie zapomnieli o ważnych rolach indywidual-

nych. – Postanowiliśmy przypomnieć między innymi o roli kobiet-

żołnierzy w boju o nasze miasto. Jedna z postaci, która została w 

ten, konkretny sposób upamiętniona to sanitariuszka 14. pułku 

piechoty, Ewelina Nowak. Zginęła w Kołobrzegu od kuli strzelca 

wyborowego. Jej losy stały się genezą jedynego w Europie, stoją-

cego w dzielnicy uzdrowiskowej, Pomnika Sanitariuszki – wyjaśnia 

nasz rozmówca.

Oprócz odtwórców oczy publiczności cieszyły zabytkowe pojazdy 

militarne, co ciekawe niemal wszystkie oryginalne, wyprodukowa-

ne przed 1945 r. Największym gabarytowo był muzealny T-34/85 

występujący w widowisku w barwach radzieckiej 45. Brygady 

Pancernej – pierwszej jednostki sił koalicji antyhitlerowskiej, która 

stanęła na rogatkach Kołobrzegu. Wsparcia polskim piechurom 

udzieliły samochody terenowe Willys MB Jeep i Dodge WC 51 oraz 

artyleria. – W tym ostatnim przypadku także mieliśmy do czynienia 

z ewenementem. Po raz pierwszy na rekonstrukcyjnym polu bitwy 

Dym, krzyk i wystrzały jak 74 lata temu – „Bój o Kołobrzeg” oddziaływać 
miał na wszystkie zmysły widzów (Fot. Rekografia).

Największym pojazdem zabytkowym, wykorzystanym w czasie inscenizacji 
był czołg T-34/85 z kolekcji MOP w Kołobrzegu (Fot. Rekografia).

W „Boju o Kołobrzeg” wzięło udział ponad 250 rekonstruktorów reprezen-
tujących 37 grup i stowarzyszeń z całej Polski (Fot. Rekografia).

Los kobiet-żołnierzy stanowił ważny wątek w tegorocznej edycji kołobrze-
skiego widowiska (Fot. Rekografia).

Niemieccy grenadierzy pancerni suną po plaży transporterem Hanomag 
– takie obrazy były w Kołobrzegu również 74 lata temu (Fot. Rekografia).

Inscenizacja była hołdem pasjonatów dla uczestników walk o miasto w 
marcu 1945 r. (Fot. Rekografia).

ludzie i wydarzenia
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pojawiły się wszystkie typy armat używanych przez 1. Armię w 

bitwie o Kołobrzeg: działa przeciwpancerne kalibru 45 mm i 76,2 

mm wraz z haubicą 122 mm wz. 1938 – wylicza dyrektor MOP.

 Kolekcjonerskich rarytasów nie brakowało po drugiej stronie 

barykady. Podczas inscenizacji po plaży jeździł transporter półgą-

sienicowy Hanomag Sd.Kfz. 251 Ausf. D, samochody Volkswagen 

Typ 82 czy motocykle BMW, DKW i Zuendapp. I w tym wypadku 

nie zabrakło wyjątkowego sprzętu artyleryjskiego – kołobrzeżanie 

i goście zobaczyli po raz pierwszy działo piechoty 75 mm Infan-

teriegeschuetz 37, które przyjechało aż ze Skarżyska-Kamiennej 

oraz od niedawna znajdującą się w kolekcji Muzeum Oręża Polskie-

go szybkostrzelną armatę przeciwlotniczą 2,0 Flak 29 Oerlikon.

Najważniejszym epizodem inscenizacji stał się jej finał. W akcie 

zanurzania w falach Bałtyku biało-czerwonej flagi oprócz odtwór-

ców uczestniczyli kombatanci – prawdziwi bohaterowie marca 

1945 r. Scena z ich udziałem stanowiła symboliczne nawiązanie do 

rzeczywistej ceremonii zaślubin 1. oraz 2. Armii Wojska Polskiego 

z morzem 74 lata temu. Pasjonaci historii wzięli również udział w 

uroczystościach rocznicowych na Cmentarzu Wojennym.

- Echa „Boju o Kołobrzeg” słyszane były daleko poza granicami 

Pomorza. Nasze wydarzenia na trwałe wpisało się w kalendarz 

profesjonalnych przedsięwzięć popularyzujących historię, to tak-

że wielka promocja regionu. Myślę, że mogę już teraz zaprosić 

wszystkich na przyszłoroczną edycję widowiska tym bardziej 

ważną, że związaną z 75. rocznicą zdobycia Kołobrzegu – kończy 

Aleksander Ostasz.

Oryginalny samochód VW Typ 82 to jedna z kilkunastu maszyn wykorzy-
stanych w czasie kołobrzeskiej inscenizacji (Fot. Rekografia).

Tłumy widzów i kilkanaście redakcji z całego kraju. „Bój o Kołobrzeg” to jedno z największych wydarzeń historycznych w Polsce, w bieżącym roku 
(Fot. Rekografia).

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych

ludzie i wydarzenia
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W trakcie tegorocznej edycji Motor Show Poznań 2019 odbyło wiele imprez towarzyszących. Wśród nich wy-
różniał się V Ogólnopolski Turniej Młodych Lakierników organizowany przez Akademię NOVOL. Z roku na rok 
impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych adeptów lakiernictwa.  

Ogólnopolski Turniej Młodych 
Lakierników – piąta edycja za nami

Założenia turnieju są proste. Kilka miesięcy przed turniejem or-

ganizatorzy rozsyłają do wielu szkół informację i zapraszają do 

złożenia deklaracji udziału. Następnie te szkoły , które je złożą, 

drogą elektroniczną  otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych 

wraz z testem. Uczniowie, którzy sobie z nim poradzą najlepiej, 

kwalifikują się do drugiego etapu, który odbywa się w trakcie 

Motor Show. 

W tym roku do drugiego etapu zakwalifikowali się reprezentanci 
następujących szkół:

1 Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

2 Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

3 Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, 91-335 Łódź, ul. Kilara 3/5

4 Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, 91-335 Łódź, ul. Kilara 3/5
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Wzięli oni udział w teście teoretycznym oraz konkurencjach 

sprawnościowych m.in. składaniu na czas pistoletu lakierniczego, 

usuwaniu taśmy maskującej, maskowaniu pokrywy silnika, szlifo-

waniu szpachlówek, komputerowym teście doboru koloru czy tez 

symulacji polerowania na czas.

Po emocjonującej walce trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie 

z Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Bia-

łymstoku.

Nie możemy zapominać o firmach bez których ta impreza by się 

nie odbyła. Partnerami V Ogólnopolskiego Turnieju Młodych La-

kierników byli:  NOVOL, Rupes, Anest IWata, 3M, Hedson, Prodig 

Tech oraz  Sata a młodych lakierników wspierali  także zaproszeni 

goście:  Łukasz Byśkiniewicz, Maciej Wisławski i Kuba Bielak.

Obsługę medialną zapewniły najważniejsze w Polsce pisma bran-

żowe dla lakierników i blacharzy samochodowych: Nowoczesny 

Warsztat, Karoseria i Lakiernik.

5 Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, 91-335 Łódź, ul. Kilara 3/5

6 Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

7 Zespół Szkół Budowlanych ul. Grunwaldzka 152 Poznań 

8 Zespół Szkół Budowlanych ul. Grunwaldzka 152 Poznań 

9 Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, 91-335 Łódź, ul. Kilara 3/5

10 Zespół Szkół Budowlanych ul. Grunwaldzka 152 Poznań 

11 Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, 91-335 Łódź, ul. Kilara 3/5

12 Zespół Szkół Budowlanych ul. Grunwaldzka 152 Poznań 

13 Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu 

14 Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu 

15 Zespół Szkół Budowlanych ul. Grunwaldzka 152 Poznań 

16 Zespół Szkół Budowlanych ul. Grunwaldzka 152 Poznań 

17 Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu

18 Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu

19 Zespół Szkół nr4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

20 ZSP Radzyń
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Poznań Motor Show 2019 dobiegło końca. Czterodniowa impreza przyciągnęła do Poznania 146 718  osób, 
które zobaczyły ekspozycję przygotowaną przez 170 wystawców. Składało się na nią 5 salonów (samochodo-
wy, motocyklowy, kamperowy, truck oraz detailingu). Zaprezentowano ponad 1000 pojazdów, które pomiesz-
czone były w 15 pawilonach. Na targach pokazano 60 modeli premierowych, w tym auta koncepcyjne. 

Jakie atrakcje poza ekspozycją czekały 
na zwiedzających Poznań Motor Show?
Od wielu lat targi Poznań Motor Show to nie tylko wystawa mo-

toryzacyjna, ale także szereg wydarzeń towarzyszących i atrakcji 

przygotowanych po to, by każdy gość Międzynarodowych Targów 

Poznańskich spędził to miło i rodzinnie czas. 

 Międzynarodowe zawody Stunt Wars Poland

 Konkurs, w którym do wygrania był kamper na tydzień

 Konkurs o Junaka Racer 125

 Strefa Kobiet Motocyklistek „Speed Ladies”

 Konkurs w precyzyjnej jeździe kierowców autobusowych

 BlackZone, czyli wystawa aut tuningowanych

 Poznań Motorbike Show, czyli wystawa motocykli customo-

wych

 Zlot caravaningowy

 Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników

 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Samochodowej

Wystawcy również zadbali o zwiedzających i zaproponowali im 

przeróżne atrakcje, takie jak np. jazdy samochodem w wirtualnej 

rzeczywistości na urządzeniu VR oraz możliwość wzięcia udziału w 

wyścigach samochodów elektrycznych sterowanych na podstawie 

odczytywanych fal mózgowych, nie zabrakło też symulatora da-

chowania czy jazd testowych.

Spotkania z gwiazdami to jeden z takich elementów, bez których 

Poznań Motor Show nie byłby kompletny. Dzięki załodze TVN Tur-

bo można było spotkać się z Kubą Bielakiem, Adamem Kornackim, 

Dagmarą Kowalczyk, Grzegorzem Dudą, Krystianem Plato. 

Z kolei Arena Wideoblogerów skupiała znanych youtuberów i 

influencerów motoryzacyjnych. Nie zabrakło najszybszej Polki na 

torach wyścigowych w Polsce i na świecie, czyli Gosi Rdest, Patryka 

Pachury, Ścigacza, Motobandy czy Kickstera. 

Co dla profesjonalistów?
Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem Mobilności jutra, a to 

znaczy, że poza miejscem na prezentację aut autonomicznych, 

koncepcyjnych, elektronicznych, hybrydowych oraz zasilanych wo-

dorem, stworzyła przestrzeń do merytorycznej debaty. Już po raz 

drugi przy Poznań Motor Show odbył się dwudniowy Kongres Move 

adresowany do administracji publicznej, samorządów, naukowców, 

branżystów zrzeszonych wokół idei paliw alternatywnych. Swoją 
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obecnością konferencję uświetnił minister energii – Krzysztof 

Tchórzewski, Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prof. Zdzisław 

Krasnodębski, Krzysztof Hołowczyc. 

Równolegle z Poznań Motor Show odbywały się targi paliw alterna-

tywnych Alternative Fuels Technology, które adresowane są przede 

wszystkim do producentów i dystrybutorów instalacji LPG, CNG, 

LNG, zbiorników paliwowych, rozwiązań technologicznych, wypo-

sażenia stacji tankowania, a także profesjonalistów zajmujących się 

transportem paliw i wyposażeniem warsztatów. Wśród wystawców 

znajdują się liderzy branży m.in. z Polski, Włoch i Turcji. Podczas 

targowej ekspozycji, zwiedzający mogli zobaczyć auta, w których 

zastosowano nowoczesne rozwiązania umożliwiające zasilanie al-

ternatywnymi paliwami. Należały do nich m. in:

Nagrody rozdane
W tym roku, już po raz szósty rozstrzygnięty został plebiscyt 

o nagrody dziennikarzy motoryzacyjnych. Jedynym kryterium 

wyłonienia nagrody było subiektywne spojrzenie poszczególnych 

członków Kapituły. 

Pod uwagę w ocenie brane jest zawsze wszystko to, co związane 

z motoryzacją. Warunek jest tylko jeden – nagradzana osoba musi 

być obecna na targach, a nagradzany produkt musi być ekspono-

wany na Poznań Motor Show. 

W tym roku nagrody otrzymały takie marki jak: 
 KIA – GRAND PRIX KAPITUŁY za inicjatywę „Puchar Picanto” 

(Kia Platinum Cup), za inwestycję w młodych zawodników oraz 

weekend wyścigowy z Robertem Kubicą

 Auto Fus Group od Martina Śliwy z Rzeczpospolitej Moto – za 

znakomite stoisko

 Audi – od Adama Kornackiego z TVN Turbo – za nowatorskie 

podejście do eklektycznej motoryzacji moc osiągi dynamika styl 

 Audi – za e-tron – Piotr Wielgus z Menedżera Floty za gamę e 

tron i pokazanie, że eklektyczna motoryzacja może być ekscy-

tująca

 Stoisko Porsche od Szczepana Mroczka za wierność emocjom, 

za wyjątkowe eksponaty

 Michelin od Kuby Bielaka z TVN Turbo – utrzymanie bardzo 

wysokiej jakości przy dużej gamie produktów dedykowanych 

do ogromnie zróżnicowanego rynku samochodów. Zdolność 

dostosowania się do dynamiki zmian technologicznych w sa-

mochodach.

 Mistrzostwa Młodego Mechanika od Grzegorza Dudy z TVN 

Turbo: jeżeli nie będzie nowych mechaników, inżynierów, pro-

jektantów to za 10 / 20 lat nie będzie targów

 Volkswagen ID. CROZZ od Katarzyny Frendl z Motocainy.pl za 

sprytne połączenie nadwozia suv i coupe oraz napędu elek-

trycznego

 Volkswagen – za rozwój zerowmisyjnego transportu – od Woj-

ciecha Kukuły z Floty

 Lambretta impster Almot od Lecha Potyńskiego ze Świata Mo-

tocykli za powrót na rynek wielkiej skuterowej marki – legendy 

skuteryzmu

 Zabudowa Camper Flex WaveCamper od Piotra Kozłowskiego z 

Camprest 

 VW Transporter za ciekawą i praktyczną zabudowę campingowa 

na małym vanie 

 Indian FTR 1200 od Michała Brzozowskiego z Motogen.pl za to, 

że Indian odważnie wkroczył na nieznany sobie teren wcześniej 

znany z produkcji motocykli segmentu chopper i cruzer ftr to 

pierwszy ich motocykl, który zaprojektowany jest po to by ge-

nerować jak najlepsze osiągi

 Skydancer Apero  Camper Cabrio od Sebastiana Klauza z Pol-

skiego Caravaningu za spojrzenie na caravanig wychodzące 

daleko za horyzont obecnych trendów

 Yamaha Niken od Jacka Ociepko z Motocykla za nowatorską 

konstrukcję motocykla charakteryzującą się dwoma przednimi 

kołami pochylającymi się podczas pokonywania zakrętów

 Alfa Romeo od Rafała Jemielity z Playboya za powrót do F1

Po raz pierwszy Grupa MTP oraz Stowarzyszenie Techniki Motory-

zacyjnej zorganizowało konkurs dla dziennikarzy motoryzacyjnych 

Trade Press Award. Kapituła przyznała następujące nagrody:

Wybór Kapituły za całokształt pracy: Dziennikarz roku – Jerzy Dyszy. 

 GMC Sierra

 SEAT ATECA

 MAZDA 6

 RENAULT MEGANE

 Renault Megane,

 SAMOCHÓD LANDIRENZO

 FORD MONDEO 1

 Kia Ceed
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Na postawie nadesłanych zgłoszeń ocenianych przez Kapitułę:
 Felieton roku – Jacek Pieśniewski – „Nowe porządki w napę-

dach”

 Reportaż roku – Dagmara Kowalczyk – „Warszawa - drezyną z 

torów pod sam kościół”

 Test roku – Mateusz Żuchowski – „Test modelu Aston Martin 

DB11 na drogach Dolnego Śląska”

 Diagnostyka i naprawy – Michał Pierewicz – „Niezbędnik - Wyż-

sze napięcie, nowe możliwości”

 Aftermarket – Rafał Dobrowolski – „ADAS i co dalej”

Ponadto Kapituła Plebiscytu postanowiła przyznać nagrodę spe-

cjalną „Non omnis moriar” dla Pana redaktora Dariusza Dobosza 

zmarłego w 2017 r.

Podczas Poznań Motor Show swoje nagrody wręczały także media 

motoryzacyjne dział motoryzacyjny Rzeczpospolitej, Wirtualna 

Polska oraz Auto Motor i Sport.

NA POZNAŃ MOTOR SHOW POWSTAŁO STOWARZYSZENIE 
DZIENNIKARZY MOTORYZACYJNYCH
Środowisko dziennikarzy motoryzacyjnych się jednoczy. Z dniem 

28 marca 2019 r. działalność rozpoczęło Polskie Stowarzyszenie 

Dziennikarzy Motoryzacyjnych (PSDM) z siedzibą w Warszawie. 

Statutowym celem PSDM jest wsparcie i ochrona członków, 

eksperckie publikacje, podnoszenie jakości i rzetelności treści, ak-

tywne wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i poziomu wiedzy i umiejęt-

ności kierowców, współpraca z władzami na każdym szczeblu w 

celu poprawy jakości infrastruktury drogowej, także na drodze 

szeroko pojętych audytów, szkoleń, symulacji, etc. oraz działania 

proekologiczne – w oparciu o wiedzę naukową i ekspercką, a nie 

lobbystów i grup interesu oraz wsparcie dla start-up’ów sektora 

automotive.

W skład zarządu na 3-letnią kadencję zostali wybrani: (kolejność 

alfabetyczna): Leszek Cieloch („Business Journal”), Wojciech Drze-

wiecki („IBRM Samar”), Rafał Jemielita („TVN Turbo”, „Playboy”), 

Maciej Pertyński („Pertyn ględzi”) oraz Piotr Wielgus („Menedżer 

Floty”). W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Przewodnicząca Da-

nuta Walewska („Dziennik Rzeczpospolita”), Tomasz Gorazdowski 

(„Program 3 PR”) oraz Zbigniew Juchniewicz („Automaniacy.tv”).

Nostalgiczna podróż do przeszłości czy jednak motoryzacja jutra?
Nie musisz decydować! Prezentowane na tegorocznych targach 

nowości za kilkadziesiąt lat będą na pewno legendami motoryzacji. 

Ale po co czekać, skoro już za tydzień w Warszawie startują kolejne 

targi dla fanów motoryzacji pod nazwą Auto Nostalgia. Będzie tam 

można zobaczyć m.in. takie perełki jak BMW 635 CSi, Ford Capri 

czy Ferrari 308 GTBi. 

To niepowtarzalna okazja, by na własne oczy zobaczyć to, co w 

klasycznej motoryzacji najpiękniejsze. Legendarne auta i motocy-

kle, których duch wciąż jest młody, można będzie podziwiać na 

Global Expo. 

A tych, którzy nie mogą doczekać się już kolejnych premier, 

śmiałych i futurystycznych konceptów oraz kolejnych pojazdów 

zasilanych alternatywnie, zapraszamy za rok. Poznań Motor Show 

– największe targi motoryzacyjne w Europie Środkowej już 26-29 

marca 2020 r.







Prace nad ustawą prowadzone były od wiosny 2018 roku. Na 

początku branża motoryzacyjna nie była w ogóle zainteresowana 

tym projektem, ponieważ miał on tylko uregulować działalność 

kancelarii odszkodowawczych i zwiększyć zakres ochrony osób, 

które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzy-

stają z usług kancelarii odszkodowawczych oraz ograniczyć wy-

nagrodzenie kancelarii, a także wyeliminować nieetyczne praktyki 

pozyskiwania klientów. Dopiero w październiku 2018 roku zrobiło 

się gorąco, ponieważ do ustawy dodany został wyżej cytowany 

zapis, który miał objąć każdą cesję wierzytelności dokonywaną 

dotychczas przez klienta na warsztat likwidujący szkodę komuni-

kacyjną bezgotówkową metodą serwisową, a tym samym zakaz 

sprzedaży polis komunikacyjnych opartych na takim modelu. Co 

więcej, wyłączona została możliwość bezpośredniego odbioru 

pieniędzy od ubezpieczyciela. Projekt ustawy dotyczył warszta-

tów z uwagi na fakt, iż pojęcie „doradcy” zostało rozciągnięte 

na wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wykonujących czynności 

w ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Warsztat, 

przyjmując cesję od klienta czy działając z upoważnienia, jak 

najbardziej też takich czynności dokonuje. W związku z tym, w 

rozumieniu tej ustawy, warsztat również stałby się „kancelarią 

odszkodowawczą”. 

Projekt był „reklamowany” jako mający chronić interesy osób 

poszkodowanych, ale zmiany te paradoksalnie pogorszyłyby sytu-

ację klienta, który musiałby samodzielnie wystąpić do ubezpieczy-

ciela z roszczeniem w zakresie zaniżonej wartości wypłaconego 

moja firma
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Na początku 2019 roku do Sejmu został skierowany senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136). Projekt 
zawierał zapis wyłączający możliwość zbycia roszczeń pochodzących z czynów niedozwolonych oraz jedno-
cześnie zabraniał odbierania pieniędzy przez warsztaty naprawcze bezpośrednio od ubezpieczyciela. Sporny 
zapis otrzymał brzmienie „Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę 
lub osobę trzecią”. Sformułowanie „lub osobę trzecią” oznaczałoby zakaz cesji wierzytelności przez ubezpie-
czonych na kogokolwiek.

„Zakaz cesji” wisi nad branżą warsztatową
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odszkodowania. Natomiast w branży motoryzacyjnej nie budzi 

wątpliwości, iż klienci ubezpieczalni powinni mieć możliwość sce-

dowania swoich roszczeń podmiotom działającym w tym zakresie 

w sposób profesjonalny. Klienci nie mają bowiem doświadczenia, 

czasu ani nierzadko funduszy, by samodzielnie kierować roszcze-

nia do firmy ubezpieczeniowej. Gdyby te przepisy weszły cof-

nęlibyśmy się do początku lat 90., ponieważ żaden warsztat nie 

prowadziłby klientowi naprawy z tym ryzykiem, że klient weźmie 

pieniądze do ręki. Klienci więc musieliby zapewne przedpłacać z 

góry na naprawę. Czyli mielibyśmy sytuację taką, że klient ma roz-

bity samochód i musi jeszcze skądś znaleźć z góry kwotę od kilku 

do kilkudziesięciu tysięcy złotych żeby swój samochód naprawić. 

A potem może sobie to odebrać od ubezpieczyciela. W prawie 

nazywa się to „wtórna wiktymizacja”.

Pierwotnie zamiarem ustawodawcy było ograniczenie możliwości 

obrotu wierzytelnościami o charakterze osobistym wynikającymi 

z wypadków. Jednak, taki zapis w prawie polskim już istnieje. 

Zgodnie z treścią art. 449 k.c., roszczenia przewidziane w art. 

444-448 k.c. nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i 

że zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orze-

czeniem. Tym samym zupełnie niezrozumiałe stało się wyłączanie 

możliwości cesji wszystkich rodzajów roszczeń i na wszystkie oso-

by trzecie, co stanowiło wyraz nadmiernego ograniczenia praw 

obywateli do dysponowania swoimi prawami majątkowymi.

Projekt zapisu budził nie tylko wątpliwości warsztatów napraw-

czych, ale również leasingodawców czy banków, którzy zabez-

pieczają cesją umowy leasingu pojazdów, czy umowy kredytowe. 

Przykładowo, w umowach kredytowych np. mieszkaniowych jest 

prawie zawsze wpisana cesja na bank roszczeń przysługujących 

właścicielowi lokalu do ubezpieczyciela w przypadku gdy lokal ule-

gnie zniszczeniu (np. spaleniu). Według nowej ustawy taka cesja 

też miałaby być wyłączona. Klienci mogliby więc bezpośrednio 

odbierać pieniądze i byłoby to ogromne utrudnienie dla banku, 

ponieważ klient mógłby po prostu z pieniędzmi zniknąć 

Pozytywne opinie o ustawie wyrazili oczywiście ubezpieczyciele, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpie-

czycieli Komunikacyjnych, czy Polska Izba Ubezpieczeń. Natomiast 

Związek Banków Polskich, co zrozumiałe, wyraził wątpliwości czy 

zaproponowane rozwiązania będą skutecznym narzędziem ochro-

ny obywateli przed firmami odszkodowawczymi. 

Mając na uwadze powyższe, przedstawiciele branży motoryzacyj-

nej zrzeszeni w Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Radzie Technicz-

nej, w skład której wchodzą Polska Izba Motoryzacji, Polski Zwią-

zek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów 

i Związek Rzemiosła Polskiego jeszcze w grudniu 2018 i ponownie 

w styczniu 2019 przekazali do klubów poselskich i członków Komi-

sji Sprawiedliwości i Praw Człowieka propozycje zmian w projekcie 

ustawy, by ograniczyć zakres przedmiotowy ustawy do roszczeń 

wynikających ze szkody na osobie będącej następstwem śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, oraz zakres podmiotowy 

ustawy -  wyłączyć zastosowane ustawy do innych podmiotów 

niż „kancelarie odszkodowawcze”, np. serwisów naprawczych. 

Ponadto, wnioskowali oni wykreślenie art. 7 ustawy, który obec-

nie brzmi: „1. Podmiot obowiązany wypłaca świadczenie z tytułu 

czynu niedozwolonego klientowi. 2. Nie można przez czynność 

prawną przyznać doradcy, ani innej osobie działającej w imieniu 

lub na rzecz doradcy, uprawnienia do odbioru lub dysponowania 

świadczeniami z tytułu czynu niedozwolonego.”.

13 lutego 2019 roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie pro-

jektu ustawy. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele branży mo-

toryzacyjnej zgodnie przyznali, że było to pierwsze posiedzenie 

jakiejkolwiek komisji w parlamencie gdzie mecz był aż tak bardzo 

do jednej bramki. Na sali – poza sprawozdającym projekt ustawy 

w imieniu Senatu Grzegorzem Biereckim – nie padł absolutnie ani 

jeden głos popierający ten projekt. Zgromadzeni przedstawiciele 

branży motoryzacyjnej, którzy po wyjątkowej mobilizacji licznie i 

w bojowych nastrojach zjawili się na posiedzeniu, nie musieli się 

już nawet odzywać.

Jeżeli nie wydarzy się coś absolutnie nieprzewidywanego i oso-

bliwego (wszak senator Grzegorz Bierecki jest obecnie bardziej 

wizerunkowym obciążeniem obozu rządzącego, trudno więc się 

spodziewać żeby posłowie jawnie popierali jego dziwne pomysły 

ustawodawcze) to wydaje się, że w parlamencie ustawa o kance-

lariach odszkodowawczych jest w tej kadencji pogrzebana. Obro-

niliśmy się. Pytanie jednak czy sprawa nie wróci w nowej kadencji, 

ponieważ kancelarie odszkodowawcze są bardzo na cenzurowa-

nym i bardzo zachodzą za skórę ubezpieczycielom.

Przepis ograniczający prawo do cesji wierzytelności należy uznać 

jako zbyt duże ograniczenie prawa wierzycieli, będącego kluczo-

wym mechanizmem dla sprawnego obrotu prawnego w gospo-

darce wolnorynkowej. Jak pisaliśmy, Kowalski straci podwójnie; 

będzie miał szkodę w pojeździe i jeszcze będzie musiał wyłożyć 

środki pieniężne na naprawę, a dopiero potem samodzielnie 

będzie się starał odebrać kwotę od zobowiązanego. Musimy być 

zatem czujni. W interesie swoim i naszych klientów.

Autorem artykułu jest Małgorzata Miller, radca prawny w M. 

Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., od kilku lat świadcząca 

usługi prawne dla branży motoryzacyjnej, członek Stowarzysze-

nia Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych
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Umowa o naprawę samochodu
Aby uniknąć nieporozumień, warto  a nawet wręcz należy zawrzeć 

z klientem odpowiednią umowę o wykonanie naprawy. W umowie 

o naprawę samochodu warsztat samochodowy w umowie okre-

ślany jako strona umowy podejmuje się zobowiązania naprawy 

samochodu w pojeździe klienta.

Klientem może być przedsiębiorstwo, przedsiębiorca lub klient 

indywidualny. W ramach umowy klient zamawia usługę wykonania 

naprawy samochodu. Nie ma jednolitego, obowiązującego wzoru 

umowy na wykonanie naprawy pojazdu.

Umowa taka, aby właściwie spełniała swoją rolę w przypadku po-

jawienia się nieporozumień pomiędzy stronami powinna zawierać 

pewne podstawowe zapisy. W języku prawnym nazywa się to es-

sentialia negotoii. Innymi słowy są to podstawowe zapisy i treści 

które powinna zawierać każda umowa.

MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY ORAZ DATA
Każda umowa powinna zawierać miejsce oraz datę jej zawarcia. 

Jest to istotne z wielu przyczyn. Określenie daty zawarcia umowy 

umożliwi między innymi ustalenie opóźnień  co do terminu wy-

konania usługi, dostarczenia części zamiennych przez zlecającego 

naprawę oraz naliczania ewentualnych kar z tytułu przekroczenia 

terminu wykonania umowy. Miejsce wykonania umowy jest także 

istotne z uwagi na właściwość Sądu rozstrzygającego ewentualny 

spór z tytułu wykonania umowy.

STRONY ZAWIERAJĄCE UMOWĘ
Należy zwrócić uwagę by dane osób lub organów reprezentują-

cych strony umowy były podane precyzyjnie. W przypadku osób 

fizycznych niezbędny jest pesel natomiast przy osobach prawnych 

NIP. Gdy mamy do czynienia z pełnomocnikiem strony, niezbędnym 

elementem umowy stanowiącym jej załącznik jest pełnomocnic-

two udzielone przez stronę umowy. Wszystkie informacje zawarte 

przy stronach umowy powinny umożliwiać ich weryfikację.

PRZEDMIOT ZAWARTEJ UMOWY
Jest to najważniejszy składnik zawieranej umowy. Od tego na ile 

precyzyjnie określony zostanie zakres i przedmiot wykonanej na-

prawy należeć będą późniejsze możliwości w zakresie dochodzenia 

ewentualnych roszczeń z tytułu należytego wykonania lub niewy-

konania  umowy.

Nie bez znaczenia jest możliwie dokładne określenie stanu tech-

nicznego pojazdu przed naprawą. Moje wieloletnie doświadczenie 

pozwala na stwierdzenie, że wiele roszczeń zgłaszanych przez 

klientów dotyczy elementów pojazdu, które nie były bezpośred-

nim przedmiotem naprawy. Dla przykładu: naprawa dotyczyła 

zderzaka przedniego, a klient zgłosił, że lewe tylne drzwi są uszko-

dzone i zarysowania lakieru powstały w trakcie pobytu pojazdu 

w warsztacie naprawczym. O ile dokumentacja sporządzona w 

momencie przyjęcia pojazdu do naprawy zderzaka jednoznacznie 

nie określiła stanu pozostałych elementów to powstaje problem z 

przyznaniem racji właściwej stronie.

Naprawa samochodu to usługa. Usługa o bardzo różnym zakresie, z materiałów warsztatu lub powierzonych 
przez klienta. Wariantów może być  wiele, a co za tym idzie, pole do ewentualnych nieporozumień jest szerokie.



TERMINY
Poza datą zawarcia umowy koniecznym jest określenie terminu 

naprawy pojazdu, który powinien być liczony od daty jego dostar-

czenia do warsztatu. Niezbędne jest też określenie ewentualnego 

wpływu opóźnień zakupu lub dostarczenia części zamiennych i 

materiałów specjalnych na termin wykonania usługi i ewentualne 

kary z tytułu jego przekroczenia.

CZĘŚCI ZAMIENNE I MATERIAŁY
W przypadku gdy części zobowiązuje się dostarczyć właściciel po-

jazdu lub jego reprezentant to musi być to wyraźnie zaznaczone. 

W tym przypadku odpowiedzialność warsztatu jest ograniczona o 

wady dostarczonych części i materiałów.

KOSZTY NAPRAWY
Wykonanie kosztorysu to podstawowy element umowy, załączany 

zwykle w formie dodatkowego dokumentu stanowiącego istotny 

załącznik do umowy. W przypadku napraw blacharsko-lakierni-

czych zwykle wykonywany jest przy pomocy odpowiednich aplika-

cji. Kosztorys powinien zawierać zarówno ceny części zamiennych 

jak i wartość robocizny i będzie podstawą do określenia całkowite-

go kosztu naprawy. Bez precyzyjnego określenia wszystkich skład-

ników kosztowych warsztat naraża się na późniejszą ewentualność 

roszczeń z tytułu zawyżenia ceny. Często daje to argument do nie-

zapłacenia pełnej ceny usługi za wykonaną naprawę.

WYNAGRODZENIE DLA WARSZTATU
Wartość wynagrodzenia to składowa kosztów części materiałów 

oraz włożonej pracy, o czym była mowa w punkcie poprzednim. 

Przy bardziej skomplikowanych naprawach warto zabezpieczyć się 

na ewentualność wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych 

czynności naprawczych. Określa się, że zostaną wykonane kolejne 

oględziny po zdemontowaniu części pojazdu umożliwiające dokład-

ne zdiagnozowanie ukrytych stref pojazdu. Zasady  ewentualnych 

zmian w kosztorysie tez muszą być określone w umowie. Muszą one 

nawiązywać do nieprzewidzianych okoliczności których ujawnienie 

możliwe było po zdemontowaniu części pojazdu. Dla warsztatu są 

to raczej oczywiste procedury lecz należy pamiętać, że klient zała-

twia takie sprawy  niezbyt często albo nawet pierwszy raz w  życiu.

POZOSTAŁE UREGULOWANIA
Warto zawrzeć informacje jakie kwestie nie zostają uregulowane 

w zawartej umowie. Określenie tych punktów będzie znacznie 

ułatwiało określenie zasadności lub bezzasadności ewentualnych 

roszczeń klienta. Kwestie nieuregulowane umową pisemną regulu-

je Kodeks Cywilny. Ważnymi informacjami są posiadane kwalifikacje 

warsztatu czy też ewentualne certyfikaty, autoryzacje, uprawnie-

nia  które można umieścić.

PODPISY
Jak każdy pisemny dokument dla swojej ważności musi zawierać 

własnoręczne podpisy  stron umowy lub ich przedstawicieli wy-

mienionych na jej wstępie.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, na fakt, że wszystkie zapisy 

zawieranych umów muszą być zgodne z obowiązującymi przepisa-

mi prawa. Warto  o tym pamiętać, przed podjęciem próby „nagię-

cia” obowiązujących przepisów prawa.
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