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TROTON Sp. z o.o.

Firma z 40-letnim doświadczeniem w branży lakierniczej poszukuje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: 

k.znaczko@troton.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego 
przez TROTON Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbrowie 14A; 78-120 Gościno zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych 
na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest TROTON Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbrowie 14A; 
78-120 Gościno. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

SPECJALISTA D/S MARKETINGU

RANGERS K2 jest powłoką posiadającą doskonałą odporność  chemiczną, mechaniczną, 

korozję oraz na działanie warunków atmosferycznych (filtry UV). Do najważniejszych 

właściwości należą:

 Odporność na zarysowania,

 Redukcja hałasu i wibracji, 

 Uszczelnienie 

 (chroni przed wodą, benzyną, olejami, itp.)

 Absorbowanie uderzeń. 

RANGERS może być stosowany na wiele różnych podłoży. Proces aplikacji odbywa się w 

dwojaki sposób: za pomocą pistoletu UBS lub konwencjonalnego zasilanego grawitacyjnie. 

      Przykładowa struktura UBS               Przykładowa struktura pistolet HVLP

RANGERS 2K uzyskał pozytywne wyniki testów laboratoryjnych, które zostały przeprowa-

dzone w Instytucie Kolejnictwa- Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstruk-

cji, Pracownia Chemii i Antykorozji. 

Normy:

  odporność powłoki na zginanie na sworzniu cylindrycznym PN-EN ISO 1519:2012;

  odporność powłoki na uderzenie PN-EN ISO 6272-1:2011,p.7.3;

  odporność na działanie mediów agresywnych PN-EN ISO 2812-3:2012, PN-EN ISO    

4628-1:2016, PN-EN ISO 4628-2:2016.

RANGERS 2K

RANGERS 2K poliuretanowy środek ochronny z efektem strukturalnym 
jest wysokiej jakości produktem firmy Troton. W ofercie jest dostępny 
w dwóch wariantach: czarnym oraz do barwienia. 
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Powłoka poliuretanowa Rangers - przygotowanie 
podłoży i dobór podkładów, aby warstwa ochronna 

była trwała, odporna chemicznie i mechanicznie

Powłoki poliuretanowe tworzą elastyczną warstwę zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznymi, 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi czy korozją. W motoryzacji stosowane są do zabezpieczania 
zarówno nadwozi, jak i podwozi. W zależności od potrzeb można je stosować jako ochronę podwozia, ramy, 
wnętrza busa lub ładowni otwartego pick-upa. Jako powłokę ozdobną można ten produkt wykorzystać 
pokrywając nadwozie pojazdu terenowego czy maszyny rolniczej. Możliwość stosowania tych powłok znacznie 
wykracza poza branżę motoryzacyjną.

Powłokę poliuretanową Rangers można aplikować na stal, stal 

ocynkowaną, stal nierdzewną oraz aluminium, pod warunkiem, że 

wszystkie wymienione podłoża zostaną wcześniej zabezpieczone 

dwukomponentowym podkładem epoksydowym bądź akrylowym. 

Można stosować ją również na odpowiednio wcześniej przygoto-

wane laminaty poliestrowe, utwardzone powłoki oraz tworzywa 

sztuczne. Jeśli chodzi o powierzchnie lakierowane i tworzywa 

sztuczne zaleca się przeprowadzenie testu przyczepności.

UWAGA
W celu uniknięcia możliwości wystąpienia braku adhezji powłoki 

Rangers do podłoża, należy postępować zgodnie z poniższymi 

zaleceniami. 

  Nie należy aplikować środka na surowy metal - należy go na-

kładać na podkład 2K lub istniejącą warstwę lakieru dwuskład-

nikowego 2K po obróbce. Przy starych powłokach zachować 

ostrożność i wykonać próbę rozcieńczalnikową. Polega ona 

na pozostawieniu na minutę lub dwie na nieznanym podłożu 

papieru lub szmatki nasączonej rozcieńczalnikiem, który będzie 

dodawany, bądź może być dodawany do produktu. Jeżeli w 

czasie działania rozcieńczalnika na powłokę, nastąpi jej zmarsz-

czenie bądź nawet rozwarstwienie, próba jest pozytywna, w 

związku z tym cała powłoka musi być usunięta, a podłoże musi 

zostać zabezpieczone którymś z wymienionych wcześnie po-

kryć dwukomponentowych 2K.
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  Poprzednią powłokę należy zawsze zmatowić i oczyścić środkiem 

usuwającym tłuszcz, silikon i smar (Silicone Remover Troton).

  Nie należy nakładać środka na podkłady jednoskładnikowe 1K. 

Zamiast nich należy użyć dwuskładnikowego 2K podkładu akry-

lowego lub epoksydowego bądź podkładu wytrawiającego.

  Należy przestrzegać czasów schnięcia i utwardzania podkładów 

wytrawiających.

  Nie należy nakładać produktu RANGERS bezpośrednio na suro-

we powłoki fabryczne, ani surowe powłoki części karoseryjnych 

z rynku wtórnego. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ZALEŻNIE OD MATERIAŁU
1. stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium

Przygotowując elementy szlifowane bądź surowe należy je wcze-

śniej odpowiednio przeszlifować maszynowo P180-P240 lub 

ręcznie P280÷P320. Po odtłuszczeniu i wysuszeniu należy pokryć 

powierzchnię gruntem reaktywnym 2K, a następnie podkładem 

akrylowym 2K lub tylko antykorozyjnym podkładem epoksydo-

wym 2K. Po wyschnięciu i szlifowaniu maszynowo od gradacji 

P180 do P320, usunięciu pyłów i odtłuszczeniu, powierzchnia jest 

przygotowana do nakładania powłoki poliuretanowej Rangers.

2. istniejące powłoki lakierowe,

Jeżeli próba rozpuszczalnikowa daje wynik negatywny, to elemen-

ty przed aplikacją powłoki poliuretanowej szlifujemy maszynowo 

papierem P320÷P400, następnie usuwamy pył z powierzchni i 

odtłuszczamy.

3. laminaty poliestrowe,

Przeznaczone do pokrycia poliuretanem elementy szlifujemy 

maszynowo papierem P180 lub włókniną ścierną P320, następnie 

usuwamy pył z powierzchni i odtłuszczamy.

4. szpachlówki poliestrowe

Miejsca szpachlowane szlifujemy maszynowo papierem od P120 

do P240, następnie usuwamy pyły z powierzchni i odtłuszczamy. 

5. tworzywa sztuczne,

Przed pokryciem powłoką Rangers elementy szlifujemy maszyno-

wo papierem P180 lub włókniną ścierną P320, następnie usuwa-

my pyły z powierzchni i odtłuszczamy. Na tak przygotowaną po-

wierzchnię musimy zastosować środek zwiększający przyczepność 

typu Plastic Primer. 

LAKIEROWANIE
W zależności od potrzeby i grubości struktury możemy nakładać 

warstwę poliuretanu, np. na podwozie, ramę, wnętrza w skrzyniach 

pikapów, ładownie w busach dostawczych za pomocą pistoletu do 

UBS(gruba struktura) zalecamy aplikować produkt w dwóch pełnych 

warstwach dla stworzenia odpowiedniego zabezpieczenia lub może-

my nakładać cieńszą warstwę, np. na nadwozie pojazdu terenowego, 

konstrukcję zewnętrzną przy użyciu pistoletu grawitacyjnego naj-

lepiej HVLP w dwóch warstwach (drobniejsza struktura). Strukturę 

uzyskujemy w zależności od typu pistoletu do nakładania, proporcji 

mieszania (rozcieńczalnik) oraz techniki aplikacji. Dodatkową zaletą 

jest możliwość barwienia za pomocą skoncentrowanych pigmentów, 

farb bazowych oraz lakierów akrylowych.

      Przykładowa struktura UBS         Przykładowa struktura 
pistolet HVLP
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RANGERS TROTON - czyli jak stosować 
„krok po kroku” poliuretanowe powłoki ochronne?

Technologia poliuretanowych powłok ochronnych od wielu lat stosowana jest na szeroką skalę w Stanach 
Zjednoczonych. Od jakiegoś czasu trend ten pojawił się w Europie. Choć powłoki poliuretanowe mają duży 
zakres zastosowania, w motoryzacji wykorzystywane są do zabezpieczania powierzchni auta przed czynni-
kami zewnętrznymi, na które jest ono narażone w trakcie jazdy. Zobaczcie jak ich używać „krok po kroku” na 
przykładzie produktu RANGERS od firmy TROTON.

1.  Odmierzyć odpowiednią ilość np. pasty pigmentowej/bazy roz-

puszczalnikowej. Dodać do RANGERS.

W celu zabarwienia środka RANGERS należy dodać produkty roz-

cieńczalnikowe (na całość mieszanki):

• Pasty pigmentowej- 5÷10% 

• Bazy akrylowej- 10÷15%

• Poliuretanu- 10÷15%

2. Do puszki wlać całą za-

wartość utwardzacza.

Przykłady możliwych struktur uzyskanych za pomocą produktu RANGERS czarny i RANGERS do barwienia. 
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3. Dokładnie wymieszać, aż do połączenia się wszystkich składni-

ków. 

4. Nakładać na panel przy użyciu pistoletu UBS do uzyskania wy-

maganej struktury. 

Czas odparowania między warstwami: 30÷50 minut

5. Odmierzyć odpowiednią ilość np. pasty pigmentowej/bazy roz-

puszczalnikowej. Dodać do RANGERS. 

W celu zabarwienia środka RANGERS należy dodać produkty roz-

cieńczalnikowe (na całość mieszanki):

• Pasty pigmentowej- 5÷10% 

• Bazy akrylowej- 10÷15%

• Poliuretanu- 10÷15%

6. Do puszki wlać całą zawartość utwardzacza. Rozcieńczyć przy 

użyciu rozcieńczalnika akrylowego firmy Troton.

7. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników, przelać pro-

dukt RANGERS do kubka RPS. 

8. Nakładać na panel przy użyciu pistoletu HVLP (o1.4÷2.5mm) w 

celu uzyskania wymaganej struktury. 

Czas odparowania między warstwami: 30÷50 minut.

www.troton.com.pl





Warsztat pełen niespodzianek

W warsztatach blacharsko-lakierniczych, jeśli nic złego się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Kiedy jednak coś 
się zdarzy, często okazuje się, że nie wszystko było w porządku. Konsekwencje bywają bardzo poważne, 
przede wszystkim dla zdrowia pracowników, ale także i finansowe dla przedsiębiorstwa oraz karne dla 
menadżerów lub właścicieli.

Warsztaty lakiernicze są pełne niespodzianek. W czasie napraw 

samochodów pracownicy korzystają z najróżniejszych narzędzi, 

urządzeń i produktów chemicznych. Muszą nie tylko dobrze wyko-

nywać swoją pracę, ale także dbać o to, aby nie zrobić sobie krzyw-

dy. Nietrudno o urazy, zwłaszcza gdy z poszczególnych akcesoriów 

korzysta osoba bez przeszkolenia, a przed szkodliwym działaniem 

specjalistycznych preparatów zabezpieczenie jest niewystarczają-

ce. Do tego, aby praca w warsztacie lakierniczym była bezpieczna 

i niegroźna dla zdrowia nie wystarczy jedynie rozsądek i elemen-

tarna ostrożność. Konieczna jest wiedza z zakresy bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz właściwe zabezpieczenia przed działaniem 

niekorzystnych czynników. Każdy pracownik warsztatu blacharsko-

lakierniczego powinien być przeszkolony, a odbyte szkolenie (w 

domyśle – zrozumienie specyficznych zagrożeń i zasad bezpiecznej 

pracy) musi potwierdzić podpisem stosownego dokumentu.

W codziennej pracy na lakiernika czyhają niebezpieczeństwa zwią-

zane z:

• samozapaleniem się na przykład lakierów nitrocelulozowych 

przy zetknięciu z lakierami zawierającymi żywice epoksydowe i 

alkidowe

• zagrożenia pożarem i wybuchem mieszaniny powietrza z para-

mi rozpuszczalników, wskutek powstawania ładunków elektro-

statycznych podczas lakierowania natryskowego

• substancjami toksycznymi będącymi składnikami farb i lakierów

• parami rozpuszczalników farb i lakierów groźnych dla dróg od-

dechowych, oczu oraz skóry pracowników

• zapyleniem kwarcem lub innymi stosowanymi materiałami 

ściernymi podczas obróbki strumieniowo-ściernej

Aby zminimalizować zagrożenia obowiązują określone wymogi do-

tyczące pomieszczeń i ich wyposażenia. Pomieszczenia, w których 

wykonywane są prace lakiernicze muszą mieć wysokość nie mniej-

szą niż 3,3 m. Kluczowa jest sprawna wentylacja gwarantująca cał-

kowitą wymianę powietrza w czasie 6 minut. Wentylacyjne kominki 

wylotowe powinny wystawać co najmniej 0,5 m ponad kalenicę 

dachu, a wyloty kominowe znajdujące się w promieniu 25 m od 

kominków wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w urządzenia 

zatrzymujące iskry. Temperatura pomieszczeń, w których wykonuje 

się prace lakiernicze określona w przepisach BHP nie może być niż-

sza niż 14 stopni Celsjusza, jednak współczesne technologie wymu-

szają utrzymywanie wyższych temperatur. Na jednego pracownika 

powinno przypadać minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi i 13 

m3 wolnej objętości pomieszczenia. Podłogi w lakierniach powinny 

być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, nieiskrzących przy 

uderzeniu, wyposażone w studzienki bezodpływowe, przykryte 

kratkami zabezpieczającymi. Urządzenia stanowiące wyposażenie 

pomieszczeń lakierni powinny być wykonane z materiałów niepal-

nych i rozmieszczone w sposób zapewniający dogodne przejście 

oraz swobodny dostęp do stanowisk i wyjść ewakuacyjnych. W po-

Autor: Mieczysław Sieczkowski, Mirosław Rutkowski
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mieszczeniu powinien być zapewniony dostęp do wody. Zrozumiałe 

jest, że używanie grzejników elektrycznych czy gazowych oraz ja-

kichkolwiek urządzeń iskrzących (np. szlifierki) jest niedopuszczalne, 

a wyłączniki elektryczne powinny być umieszczone na zewnątrz. W 

lakierni powinien być zapewniony odpowiedni sprzęt gaśniczy – tj. 

zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, a gdy w pomieszczeniu wy-

stępują urządzenia pod napięciem i inne materiały w pobliżu tych 

urządzeń – gaśnice proszkowe. Powinna znajdować się tam – znana 

personelowi – instrukcja przeciwpożarowa i zapewnione środki do 

udzielania pierwszej pomocy.

Przygotowywanie lakierów powinno odbywać się w osobnym 

pomieszczeniu, tam też należy przechowywać zapas, nie większy 

jednak niż tyle, ile trzeba do pracy jednego dnia.

Projektanci przygotowując dokumentację powstającej lub mo-

dernizowanej lakierni uwzględniają wymogi prawne w projekcie, 

użytkownikowi pozostaje utrzymanie całej infrastruktury w odpo-

wiednim stanie. Nie wolno zaniedbywać serwisowania poszczegól-

nych urządzeń, okresowej wymiany filtrów, napraw uszkodzonych 

instalacji czy wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

Lakiernik wykorzystuje narzędzia proste (np. szlifierki ręczne lub 

mechaniczne) oraz wyposażenie specjalistyczne, (np. urządzenie 

do mierzenia lepkości farb i lakierów, pistolet pneumatyczny czy 

komputerowe oprogramowanie), pracodawca musi mieć pew-

ność, iż pracownik wszystkimi narzędziami potrafi się posługiwać 

nie czyniąc zagrożenia dla siebie i innych. Instrukcje obsługi po-

szczególnych urządzeń powinny być lekturą obowiązkową przed 

rozpoczęciem prac. Obowiązkiem pracodawcy w lakierni jest także 

zapewnienie odpowiednich dla stanowiska pracy środków ochrony 

osobistej dla każdego pracownika. Okulary, rękawice, kombinezony, 

maski, półmaski, filtry – odpowiednio do wykonywanej pracy i zwią-

zanych z nią zagrożeń. 

Przepisy dotyczące BHP wydają się zbyt szczegółowe, jednak cho-

dzi o to, aby zakłady pracy zapewniały pracownikom maksimum 

bezpieczeństwa. Pracodawcy, właściciele warsztatów blacharsko-

lakierniczych najczęściej zdają sobie sprawę z zagrożeń, częściej 

pracownicy lekceważą używanie zabezpieczeń czy systemy bezpie-

czeństwa. Kiedy jednak dojdzie do nieszczęścia, na poprawę jest już 

za późno. Trwa walka o zdrowie, czasem życie ofiary wypadku, a na 

miejscu pojawia się prokurator poszukujący przyczyn. Jeśli okazuje 

się, że pracodawca nie wykonał zaleceń określanych w przepisach 

BHP – odpowiada karnie za świadome stworzenie zagrożenia zdro-

wia i życia. Warto o tym pamiętać.
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Powłoki polimerowe, używane w motoryzacji, stosowane są do ochrony powierzchni elementów metalowych 
przed niszczącym oddziaływaniem czynników otoczenia. Utrata adhezji powłoki polimerowej do metalowego 
podłoża jest jednym z kluczowych mechanizmów, determinującym w konsekwencji trwałość eksploatacyjną 
powłoki.

Adhezja powłok do podłoża polega na 

przenikaniu jeszcze nieutwardzonego po-

limeru w głąb materiału przeszlifowanego 

podłoża, co po całkowitym utwardzeniu 

powoduje mechaniczne połączenie po-

limeru z podłożem. Wytrzymałość tego 

połączenia zwiększa się wraz ze wzrostem 

chropowatości powierzchni (ze względu 

na zwiększenie ilości wgłębień i rys, a tym 

samym zwiększenie powierzchni geome-

trycznej). Ponadto adhezja zależy głównie 

od napięcia powierzchniowego na styku 

powierzchni metalowego podłoża z ma-

teriałem lakierniczym. Złożoność układu 

powłoka – podłoże metalowe powoduje, 

że wytrzymałość połączenia adhezyj-

nego pomiędzy powłoką a podłożem, 

tym samym trwałość i niezawodność 

systemu powłokowego, zależy od wielu 

czynników, do których zalicza się: rodzaj 

materiału podłoża, sposób przygotowania 

powierzchni podłoża przed nałożeniem 

powłoki, stopień czystości chemicznej oraz 

fizycznej powierzchni podłoża, rodzaj ma-

teriału powłokowego, warunki nanoszenia 

materiału powłokowego a także warunki 

suszenia powłoki, jak również istniejące 

w powłoce wady strukturalne (mikropory, 

kapilary, kratery), a także stan podłoża (za-

nieczyszczenia, wtrącenia niemetaliczne, 

mikropęknięcia). 

Negatywny wpływ na adhezję mają zmiany 

starzeniowe. Tu można wymienić utlenia-

nie powłoki. Prowadzi to do zmniejszenia 

kohezji składników powłoki oraz jej adhezji 

do podłoża. Kolejnym czynnikiem wpły-

wającym na pogorszenie przyczepności 

jest promieniowanie UV. Systemy, które 

nie poosiadają warstwy nawierzchniowej 

polepszającej zabezpieczenie prze działa-

niem UV, wykazują mniejszą adhezję oraz 

obniżoną odporność na korozję. 

W celu zniwelowania ewentualnych pro-

blemów z przyczepnością, laboratoria 

badawczo-rozwojowe odpowiedzialne za 

projektowanie systemów powłokowych, 

przeprowadzają testy odrywowe metodą 

pull-off.  Polega ona na odrywaniu (pro-

stopadle do podłoża) powłoki polimerowej 

za pomocą specjalnego przyrządu. W me-

todzie tej ocenie podlega siła, odrywająca 

od podłoża obszar powłoki o określonej 

powierzchni. Wykonanie oznaczenia polega 

na przyklejeniu na powierzchni badanej 

powłoki stempla pomiarowego, a następnie 

oderwaniu tego stempla przy wzroście 

naprężenia.

ODERWANIA DZIELI SIĘ ZE WZGLĘDU NA ICH 
CHARAKTER: 
• oderwanie kohezyjne – rozerwanie 

występuje w warstwie powłoki (ta sama 

powłoka widoczna na stemplu jak i na 

powierzchni). Przykład takiego oderwa-

nia widoczny na zdjęciu.

• oderwanie adhezyjne – oderwanie 

nastąpiło na powierzchni pomiędzy 

dwoma warstwami (różne powłoki wi-

doczne na stemplu i podłożu). Przykład 

widoczny na zdjęciu.

 

• oderwanie mieszane – jedna część ode-

rwania wykazuje charakter kohezyjny, a 

druga adhezyjny. Możliwe jest również 

wystąpienie częściowego błędu kleju. 

Oderwanie zapisuje się w procentach 

oderwanej powłoki, zaokrąglając do 

10%, 

• błąd kleju – widoczne rozdzielenie 

kleju od siebie, powłoki lub stempla 

(na powierzchni stempla nie widzimy 

powłoki, a jedynie klej lub czystą jego 

powierzchnię).

Miarą przyczepności powłoki jest mini-

malna wartość naprężenia rozciągającego 

potrzebna do oderwania najsłabszej po-

wierzchni granicznej (oderwanie adhezyj-

ne) lub najsłabszego miejsca badanego 

systemu powłokowego (oderwanie kohe-

zyjne). Przeprowadzanie tego typu badań 

prowadzi do ciągłej poprawy systemów 

powłokowych używanych na nadwoziach.

 

mgr inż. Agnieszka Karnecka 
Specjalista ds. Badań powłok i materiałów

Adhezja powłok lakierniczych nadwozi samochodów
- metoda badawcza pull-off

 (PN-EN ISO 4624:2004)







Axalta sprzedała 60 000 
spektrofotometrów

Przez ostatnich 15 miesięcy firma sprzedała 10 000 spektrofotometrów. Urządzenia trafiły do klientów, którzy 
chcą optymalizować wydajność cyfrowego procesu zarządzania kolorami

Axalta (NYSE: AXTA), lider w dziedzinie cyfrowego zarządzania ko-

lorami na rynku renowacyjnym, ogłosiła, że do dziś sprzedała 60 

000 spektrofotometrów, z czego 10 000 na przestrzeni ostatnich 

15 miesięcy. Gwałtowny wzrost popytu wynika głównie z postę-

pującej cyfryzacji branży na całym świecie. Zyskujące popularność 

przenośne urządzenia cyfrowe szybko i precyzyjnie dobierają kolor, 

co przekłada się na wydajniejszą prace warsztatów.

„Cyfryzacja procesu dobierania koloru to globalny trend zapo-

czątkowany 25 lat temu, kiedy to Axalta jako jeden z pierwszych 

producentów lakierów wprowadziła do oferty cyfrowe urządzenie i 

oprogramowanie dla lakierni” – wyjaśnia Dr Martin Wulf, Colour and 

Technical Manager for Refinish Systems, Axalta, na Europę, Bliski 

Wschód i Afrykę. „Zachęcamy naszych klientów, aby przygotowali 

się na przyszłość i poprawili wydajność dzięki wprowadzeniu cyfro-

wych narzędzi kolorystycznych”.

Korzystanie z najnowszego spektrofotometru i oprogramowania 

kolorystycznego w chmurze jest niezwykle proste. Lakiernik spek-

trofotometrem odczytuje kolor karoserii, a następnie urządzenie 

bezprzewodowo wysyła wynik pomiaru do bazy danych kolorów 

Axalta online. Oprogramowanie przeszukuje nieustannie aktuali-

zowaną bazę receptur by spośród 200 000 propozycji znaleźć 

pasujący kolor. W razie potrzeby automatycznie wykonywana jest 

korekta, aby lakiernik miał do dyspozycji najbliższy możliwy odcień. 

Następnie korzystając ze smartfona lub tabletu można wysłać re-

cepturę przez Wi-Fi do wagi, by dokładnie odmierzyć recepturę. 

Cały proces jest precyzyjny, wydajny i ekonomiczny.

„To rozwiązania przyszłości, dostępne już dziś” – podsumowuje Dr 

Wulf. „Spektrofotometr jest niezwykle cennym elementem pracy 

każdego nowoczesnego lakiernika. Wraz z postępującą cyfryzacją 

warsztatów, popularność spektrofotometrów będzie rosła. Klien-

tom, którzy chcieliby zacząć stosować cyfrowe narzędzia, oferuje-

my pełne wsparcie i pomoc w płynnym wdrożeniu”. 

Zaawansowane spektrofotometry Axalta są dostępne na całym 

świecie.

Więcej informacji na temat Axalta Refinish oraz jej cyfrowych roz-

wiązań na stronie axalta.com/eu/colour-management.
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Master C38 VHS 2:1 i Master C108 HS 2:1 
– nowe lakiery bezbarwne od firmy TROTON 
gwarantują łatwość aplikacji i wysoki połysk

Firma TROTON  wprowadziła do swojego portfolio dwa nowe lakie-

ry bezbarwne. Pierwszy z nich Master C38 VHS 2:1 charakteryzuje 

się bardzo dobrą wchłanialnością mgły natryskowej, doskonałą 

rozlewnością oraz łatwą aplikacją.  W trakcie nakładania nie wy-

kazuje tendencji do tworzenia zacieków, co pozwala na uzyskanie 

charakterystycznej morki samochodowej. Jego zaletą jest szybki 

czas schnięcia, a zarazem długi czas życia, dlatego też może być 

przeznaczony do malowania zarówno małych elementów samo-

chodowych, jak i dużych powierzchni. Zastosowanie wysokiej 

jakości żywic pozwala, by lakier mógł współpracować z większością 

lakierów bazowych dostępnych na rynku. Lakier ten również cha-

rakteryzuje wysoki połysk oraz doskonały wygląd powłoki na drugi 

dzień, mimo, że jest to szybkoschnący lakier (suchość dotykowa 3 

godziny) to utwardzona powłoka nie gaśnie.

Lakier Master C38 VHS 2:1 występuje w wersji z utwardzaczem 

standardowym oraz fast -przyspieszającym schnięcie. 

 Do napraw małych i dużych powierzchni. 

 Bardzo wysoka zawartość części stałych >55%. 

 Doskonały wygląd powłoki. 

 Wysoki połysk. 

 Łatwość aplikacji. 

 Bardzo dobra wchłanialność mgły natryskowej. 

 Doskonała rozlewność. 

 Szybkie schnięcie:

 20°C – 3 godziny, 60°C – 15 minut.

Z kolei bezbarwny lakier akrylowy Master C108 HS 2:1 charaktery-

zuje się długim czasem otwartym, dlatego też jest przeznaczony 

do malowania dużych powierzchni. Zastosowanie wysokiej jakości 

żywic pozwala, by lakier mógł współpracować z większością lakie-

rów bazowych dostępnych na rynku. Lakier ten również wyróżnia 

wysoki połysk oraz doskonały wygląd powłoki na drugi dzień. Jest 

produktem łatwym w aplikacji, bardzo dobrze wchłania mgłę na-

tryskową oraz posiada doskonałą rozlewność. W trakcie nakładania 

nie wykazuje tendencji do tworzenia zacieków, co pozwala na uzy-

skanie charakterystycznej morki samochodowej.

Lakier Master C108 HS 2:1 występuje w wersji z utwardzaczem 

standard oraz fast -przyspieszającym schnięcie.

Wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny 

Master C108 HS 2:1 przeznaczony do całościowych napraw sa-

mochodowych o niskiej zawartości związków lotnych i zwiększonej 

odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant).

 Doskonały wygląd powłoki. 

 Wysoki połysk. 

 Łatwość aplikacji. 

 Bardzo dobra wchłanialność mgły natryskowej. 

 Doskonała rozlewność. 

 Zwiększona odporność na zarysowania SR (Scratch Resistant)

Więcej informacji na stronie www.troton.com.pl oraz u przedsta-

wicieli handlowych firmy.
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Cromax pomaga zespołowi Agoria Solar Team 
przygotować się do wyścigu 

Bridgestone World Solar Challenge 2019 
O udziale w Bridgestone World Solar Challenge 2019 zespół Ago-

ria Solar Team poinformował podczas specjalnego wydarzenia 

zorganizowanego 3 lipca 2019 r. w belgijskim mieście Beringen. 

Tegoroczny pojazd, BluePoint, zaprojektowali i zbudowali studenci 

belgijskiego Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium. To właśnie z 

jego pomocą w dniach 13–20 października zespół zamierza poko-

nać wyczerpującą trasę po bezdrożach Australii. 

Podczas prezentacji pojazdu – lakierowanego w Centrum Szkole-

niowym Cromax w Mechelen (Belgia) – oczom gości ukazała się 

zupełnie nowa szata graficzna. Auto polakierowano bielą oraz 

dwoma odcieniami niebieskiego. Marka Cromax opracowała ko-

lory specjalnie pod kątem barw firmy Agoria, głównego sponsora 

zespołu. Receptury tych kolorów specjalnych będą dostępne na 

platformie ChromaWeb.

Dla zespołu z Uniwersytetu w Lowanium to już ósma edycja 

Bridgestone World Solar Challenge, a Cromax – srebrny partner 

od 2017 r. – wspiera młodych konstruktorów od 2015 r. Wyścigi 

pojazdów zasilanych energią słoneczną wymagają maksymalnej 

szybkości i wydajności. A ponieważ Cromax kieruje się tymi samy-

mi wartościami, współpraca układała się znakomicie.

„Bardzo cieszymy się, że znów jesteśmy srebrnym partnerem 

zespołu” – mówi Kevin Torfs, Cromax Brand Manager na Europę, 

Bliski Wschód i Afrykę (EMEA). „Zespół jest niesamowicie ambitny, 

pełen pasji i motywacji – dokładnie tak jak my. Samochód wygląda 

niesamowicie, a dzięki zastosowaniu naszego systemu Ultra Per-

formance Energy, zespół osiągnął swoje cele w zakresie zrówno-

ważonego rozwoju i energooszczędności”.

Dzięki wnioskom wyciągniętym z poprzednich wyścigów zespół był 

w stanie wprowadzić do pojazdu BluePoint liczne poprawki oraz 

udoskonalić nadwozie z włókna węglowego. Gdy w czerwcu auto 

trafiło do Centrum Szkolenia Cromax, studenci chcieli mieć pew-

ność, że stosowane produkty i procesy pozwolą im osiągnąć cele 

w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego też nie mieliśmy 

wątpliwości, że musimy postawić na Ultra Performance Energy 

System – który maksymalnie wykorzystuje energię oraz redukuje 

zużycie materiałów. 

Prace rozpoczęto od aplikacji białego podkładu PS1081 Ultra Per-

formance Energy Surfacer (VS1). Produkt stanowi część koncepcji 

ValueShade®, która pozwala dobrać idealny podkład do każdego 

koloru warstwy nawierzchniowej, co przekłada się na szybsze krycie 

i mniejsze zużycie lakieru bazowego. Następnie przeprowadzono 

aplikację lakierów bazowych Cromax Pro Basecoat. Kolejnym eta-
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pem była aplikacja kalkomanii z logotypami partnerów, a następnie 

krycie całości lakierem bezbarwnym CC6700 Ultra Performance 

Energy Clear. Aplikowaliśmy go w trzech podejściach, a po każdej 

warstwie całość była szlifowana, tak aby nadwozie auta BluePoint 

było idealnie gładkie i maksymalnie aerodynamiczne. Logo Cromax 

jest widoczne na nadwoziu samochodu, a także na odzieży zespo-

łu, pojazdach wsparcia technicznego i materiałach PR.

Cédric Robert, Menedżer ds. Relacji Biznesowych w zespole Ago-

ria Solar Team: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z ostatecznego 

wyglądu samochodu. Eksperci Cromax z centrum w Mechelen 

dołożyli wszelkich starań, żeby BluePoint wyglądał niesamowicie 

i był jednocześnie przygotowany na skrajne warunki panujące w 

Australii”.

„Dzięki innowacyjności i naszemu bogatemu doświadczeniu w 

sportach samochodowych mogliśmy udzielić zespołowi cennych 

wskazówek na każdym etapie lakierowania. Wszyscy w Cromax 

zamierzamy śledzić postępy zespołu i będziemy mu kibicować w 

październiku podczas Bridgestone World Solar Challenge 2019” 

– podsumowuje Kevin Torfs.

Więcej informacji na temat współpracy marki Cromax oraz zespo-

łu Agoria Solar Team można znaleźć na stronie www.cromax.com/

eu/solarteambelgium. Bądź na bieżąco – odwiedź profil zespołu 

Agoria Solar Team na Facebooku www.facebook.com/solarteam.be 

lub wejdź na stronę www.solarteam.be.

Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny 

dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, 

ogłosiła objęcie stanowiska Vice President 

of Refinish na Europę, Bliski Wschód i Afry-

kę przez Jima Muse’a, który zastąpi Adriena 

Schrobiltgena.  

Muse dołączył do Axalta w 2013 r. Swoją 

karierę w firmie zaczynał w zespole kie-

rowniczym ds. lakierów renowacyjnych w 

Ameryce Północnej. W 2015 r. otrzymał 

nagrodę Axalta Senior Leadership Award 

za swój nieoceniony wkład w rozwój firmy. 

Na ostatnio zajmowanym stanowisku - jako 

Vice President of Global Refinish Sales - 

Muse sprawował pieczę nad globalną bazą 

klientów i był odpowiedzialny za współpra-

cę z kluczowymi amerykańskimi klientami. 

„Z wielką przyjemnością witam Jima w re-

gionie EMEA. Jego ogromne zaangażowa-

nie w doskonalenie sprzedaży w połączeniu 

z jego wkładem w tworzenie i wdrażanie 

nowych strategii rynkowych w Ameryce 

Północnej sprawiają, że jest doskonałym 

kandydatem na to stanowisko. Jestem 

przekonany, że jego bogata wiedza na te-

mat branży lakierniczej oraz umiejętności 

przywódcze będą nadal przyczyniać się do 

rozwoju firmy w naszym regionie” – powie-

dział Yves Kerstens, Vice President Axalta i 

President na rynek EMEA. 

Po 34 latach zwieńczonej sukcesami pracy 

w Axalta Adrien Schrobiltgen odchodzi 

z firmy, aby podjąć nowe wyzwania poza 

branżą lakierniczą. „Dziękujemy Adrienowi 

za jego wkład w rozwój firmy i życzymy mu 

sukcesów w jego nowych przedsięwzię-

ciach” – mówi Kerstens.

 

Muse pracuje w siedzibie firmy na region 

EMEA, mieszczącej się w szwajcarskiej 

Bazylei.

 

Więcej informacji na temat firmy Axalta 

oraz informacje dla prasy można znaleźć 

na stronie www.axalta.pl. 

Axalta mianuje Jima Muse’a na stanowisko Vice President 
of Refinish na region EMEA





Lakiery bazowe 
versus lakiery jednopowłokowe

Obecnie lakiery jednopowłokowe stosuje się do wylakierowań 

fabrycznych, jako produkcję budżetową. Ta technologia pozwala 

obniżyć koszt instalacji lakierniczej tylko do jednej strefy przejścia z 

lakierowaniem zewnętrznym, przez co obniżają koszty produkcji dla 

pojazdów budżetowych, osobowych i dostawczych. Niższe koszty 

zakupu materiałów lakierniczych oraz obniżenie kosztów procesu 

lakierniczego pozwalają na obniżenie ceny zakupu samochodu. La-

kiery jednopowłokowe wykorzystywane są również przy produkcji 

pojazdów ciężarowych, z tą różnicą, że ze względu na ciężkie warunki 

eksploatacji, stosowane są materiały o zwiększonej odporności na 

ścieranie i zmianę koloru. Ostatnio jednak coraz więcej producentów 

do produkcji używa lakierów dwuwarstwowych. W tym przypadku 

o ekonomii procesu lakierowania decydują coraz bardziej rygory-

styczne przepisy dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska. 

Również koszt zmiany koloru i szybkość procesu zmiany przemawia 

za lakierami dwuwarstwowymi. Bazy kolorowe stosowane w prze-

myśle są na nośniku wodnym, lecz różnią się sposobem suszenia w 

porównaniu do baz stosowanych w systemach renowacyjnych. Ich 

bardzo duże możliwości kolorystyczne (łatwość uzyskiwania dowol-

nej kolorystyki) wykorzystywane są jako atrakcyjna forma promocji 

nowych modeli pojazdów. Dla producentów jest to kolejny argument 

za stosowaniem dwuwartswowych baz kolorystycznych.

Oczywiste jest, że nowe pojazdy wcześniej czy później trafiają 

pod skrzydła warsztatów naprawczych. Jeżeli warsztat będzie miał 

trudności w ocenie powłoki uszkodzonego pojazdu, czy to lakier 

jednowarstwowy czy przynajmniej dwuwarstwowy, powinien lekko 

przeszlifować papierem ściernym powłokę i będzie mógł stwierdzić 

czy szlifował powłokę lakieru bezbarwnego czy powłokę lakieru 

akrylowego, bo pył z powierzchni pokrytej lakierem bezbarwnym 

będzie zdecydowanie inny niż dla lakieru akrylowego. Lakier jed-

nowarstwowy jest produkowany na bazie żywicy nośnej o właści-

wościach podobnych do lakieru bezbarwnego, różni się dodatkiem 

pigmentów kryjących. W technologii naprawy powłok jedno- lub wie-

lowarstwowych nie zauważamy różnic. Miejsce uszkodzone po do-

prowadzeniu do właściwego kształtu przez blacharza, zabezpiecza się 

odpowiednim gruntem antykorozyjnym, szpachluje i doprowadza do 

możliwości nałożenie powłoki wypełniacza. Po szlifowaniu papierem 

#P 320 – P 400 do uzyskania właściwej powierzchni. Miejsca oddalo-

nych od obszaru naprawianego należy zmatować i polerować po to, 

aby różnica kolorystyczna pomiędzy nowym lakierem, a istniejącym 

nie występowała (stary lakier może być zabrudzony bądź utleniony). 

Podczas lokalnej naprawy wymagającej cieniowania praca z lakierami 

jednowarstwowymi jest trudna i nie zawsze daje poprawny wygląd 

miejsca naprawianego. Należy przyjąć, że cieniowanie można stoso-

wać w płaszczyznach pionowych do wysokości górnej krawędzi zde-

rzaków. Pracując z lakierami dwuwarstwowymi niekiedy można cie-

niować wyżej, lecz też tylko na płaszczyznach pionowych. Natomiast 

dobór kolorystyki dla lakierów dwuwarstwowych jest dużo łatwiejszy, 

w porównaniu do jednowarstwowych. Ponieważ kolor jest zależny 

od nakładania warstwy na warstwę, to cieniowanie bazami jest 

dużo łatwiejsze i dużo łatwiej też można się wygubić na elemencie. 

Problemem jest umiejętne wtopienie lakieru bezbarwnego w lakier 

istniejący i nie zawsze udaje się wygubić przed krawędzią elementu. 

Jak wiadomo praktyka czyni mistrza, reguła ta sprawdza się również i 

w pracy lakiernika. Cieniowanie wymaga ciągłego treningu i z czasem, 

w miarę rosnącego doświadczenia, efekty stają się coraz lepsze.

Na początku lat 80 w mieszalniach lakierów pojawiły się na dobre w Polsce lakiery dwuwarstwowe. Było to 
zdecydowanie lepsze rozwiązanie, niż używane wcześniej metalizowane lakiery akrylowe, sprawiające niekiedy 
lakiernikom duże problemy w uzyskiwaniu poprawnych wylakierowań i doboru kolorystyki. 
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Standox: kolor niebieski
ZACZNIJMY OD POCZĄTKU
Pierwszy niebieski pigment stworzyli Egipcjanie. Około 6000 lat 

temu zaczęli wykorzystywać lapis, jasnoniebieski kamień półszla-

chetny wydobywany w Afganistanie, w biżuterii i ozdobach głowy. 

Nie potrafili jednak stworzyć z niego prawdziwego pigmentu, 

ponieważ szarzał natychmiast po zmieleniu. 

Około 2200 r. p.n.e. – mniej więcej w tym samym czasie, kiedy 

budowano piramidy – Egipcjanom udało się stworzyć pierwszy na 

świecie barwnik syntetyczny – błękit egipski. W tym celu mieszali 

zmielony wapień z piaskiem i minerałem zawierającym miedź, np. 

azurytem lub malachitem, a następnie podgrzewali do 800–900°C 

. W ten sposób powstawało nieprzezroczyste błękitne szkło, które 

należało skruszyć i połączyć z zagęszczaczem, np. białkiem ku-

rzym, aby stworzyć trwałą farbę lub szkliwo . 

Niebieski był kolorem niezwykle popularnym także w czasach 

Cesarstwa Rzymskiego i w okresie grecko-rzymskim. Barwniki 

do jego uzyskania były jednak bardzo drogie i rzadkie, dlatego 

też wykorzystywali je tylko członkowie rodzin królewskich i hie-

rarchowie kościelni. Około 430 r. n.e. stworzono pierwszy portret 

Marii z Nazaretu w niebieskiej szacie. Odcień ten później nazwa-

no granatowym. Stał się symbolem niewinności i wiarygodności 

– wartości ucieleśnianych przez Matkę Boską. Prawdopodobnie z 

tego powodu granat stał się kolorem wybieranym przez jednostki 

wojskowe i policji. Coraz częstsze wiązanie granatowego z władzą 

spowodowało jednak, że narodziły się jaśniejsze pigmenty, które 

miały przywrócić związek koloru z wiarygodnością. 

NIEBIESKI W SZTUCE
Ultramaryna – głęboki, luksusowy pigment niebieski – był niezwy-

kle popularny wśród artystów średniowiecznej Europy. Z powodu 

jego wysokiej wartości, porównywalnej do złota, tylko najbogatsi 

mogli sobie na niego pozwolić. Historycy sztuki uważają, że Michał 

Anioł był zmuszony porzucić pracę nad jednym z obrazów, ponie-

waż nie było go stać na ultramarynę. W wielu obrazach Renoira i 

Van Gogha można zobaczyć błękit kobaltowy, a Picasso w okresie 

niebieskim najczęściej stosował błękit pruski . 

SZTUKA LAKIEROWANIA
Obecnie znamy tysiące różnych wariantów niebieskiego i każdy 

ma swoją nazwę. Sektor lakierniczy ma zatem do wyboru szeroki 

wachlarz odcieni, np. niebieski wysokochromatyczny, błękity me-

taliczne, a nawet lakiery niebieskie ze szklanymi drobinkami. 

Olaf Adamek, Standox Brand Manager na Europę, Bliski Wschód 

i Afrykę powiedział: „Niebieskie pigmenty wywodzą się ze sztuki, 

a jako marka, która na najwyższym miejscu stawia sztukę lakiero-

wania, doskonale znamy szeroką paletę odcieni tego wspaniałego 

koloru. Żaden samochód nie jest zatem po prostu niebieski. Nie-

które odcienie przywołują spokój natury, a inne, tak zwane czyste 

błękity, zdają się emanować dynamiką i energią. Z tego powodu 

luksusowe samochody często są niebieskie lub granatowe”.

Europa to jedyny region świata, w którym udział aut niebieskich 

na rynku nowych samochodów jest dwucyfrowy (10%). Trend ten 

jasno widać w Standowin iQ, globalnej bazie kolorów Standox: 

spośród wszystkich samochodów osobowych aż 21% kolorów to 

odcienie niebieskiego. Dla porównania 15% z nich kategoryzuje się 

jako szary, a 11% – jako czerwony. Według globalnej bazy danych 

Axalta  najczęściej mieszanym kolorem w warsztatach (prawie 32 

000 razy) jest Night Blue LH5X Volkswagena, a zaraz za nim: Sha-

dow Blue LD5Q tej samej marki. Oba kolory to odcienie granatu. 

GOTOWI NA KAŻDY ODCIEŃ
Rosnąca popularność różnych odcieni niebieskiego sprawia, że w 

warsztatach coraz częściej przeprowadzane są naprawy lakierów 

wysokochromatycznych. Jednak dopasowanie tego koloru, a w 

szczególności różnych odcieni granatu, nie jest łatwe. Eksperci z 

laboratoriów Axalta dbają o to, aby wszystkie receptury zawierały 

właściwe barwniki i pigmenty, dzięki czemu lakiernicy mogą od-

tworzyć i dopasować każdy odcień. „Nieustannie wprowadzamy 

na rynek nowe pigmenty, dzięki czemu nasi lakiernicy mogą za-

wsze uzyskać pożądany efekt” – dodaje Olaf Adamek.

„Niebieski jest coraz popularniejszy w Europie, dlatego też lakier-

nicy muszą być przygotowani na naprawę każdego wariantu tego 

często skomplikowanego koloru, żeby już za pierwszym razem 

uzyskać właściwy, idealny efekt. Kolor naszej marki – jasny odcień 

niebieskiego – symbolizuje wiarygodność. Tak było 1600 lat temu i 

wiemy, że nadal tak jest, dlatego też jesteśmy najlepszym partne-

rem dla profesjonalnych warsztatów” – mówi Olaf Adamek. 

Więcej informacji na temat firmy Standox można znaleźć na 

stronie www.standox.pl.

Według Raportu Popularności Kolorów Axalta z 2018 roku najpopularniejszym chromatycznym kolorem w 
Europie wśród nowych samochodów jest kolor niebieski, który ma 10% udziału w rynku. Niebieski wyróżnia się 
również największą liczbą odcieni – ma ich aż 20 000, od jasnobłękitnego po ciemnogranatowy. A ponieważ 
jest to jednocześnie kolor globalnej marki renowacyjnej Standox, należącej do koncernu Axalta, eksperci z 
firmy postanowili przyjrzeć się temu legendarnemu kolorowi. 





Ewolucja kolorów 
w amerykańskim samochodzie

Pojęcie osobistego gustu i potrzeby wyrażania własnej indy-

widualności nie jest nowe; istnieje prawdopodobnie od zarania 

ludzkości. Jednym ze sposobów, w jaki ludzie wyrażają siebie, 

jest ich własność. Znany jako „drugi najdroższy zakup”, zaraz po 

kupnie mieszkania, jest to jedna z większych decyzji zakupowych, 

poza tym samochód jest używany przez wiele osób do wyrażania 

siebie. Poza typem (sedan, kabriolet, minivan, sportowy pojazd 

użytkowy itp.) oraz marką samochodu jednym z ważniejszych 

czynników jest kolor lub odcień samochodu. Często klienci bazują 

swoją ostateczną decyzję na podstawie reakcji lub postrzegania 

koloru. Większość nabywców samochodów nie będzie miała 

problemu ze znalezieniem korzystnego koloru, który pasuje do 

ich preferencji. Oprócz niestandardowych zleceń lakierniczych 

dostępnych na rynku motoryzacyjnym, większość producentów 

samochodów w Stanach Zjednoczonych oferuje obecnie bardzo 

szeroką gamę kolorów, obejmującą praktycznie każdy odcień 

spektrum kolorów. Większość kolorów samochodów oferowa-

nych obecnie przez producentów to odcienie bieli, czerni oraz 

srebra (ponad 70%) oraz ciemniejsze odcienie czerwieni, zieleni 

i niebieskiego. Kilka samochodów sportowych i „młodzieżowych” 

może oferować mniej tradycyjne kolory, takie jak żółty, fioletowy 

i jasny pomarańczowy. 

Obecna szeroka gama kolorów dostępnych dla konsumentów sa-

mochodów oczywiście nie była dostępna dla klientów kupujących 

samochód na przełomie XX wieku. Ani spektrum kolorów ofero-

wanych klientom w latach pięćdziesiątych nie było takie same, ani 

podejście producentów do reklamowania samochodów kolorem. 

Jak zatem zmieniła się paleta kolorów samochodowych w ciągu 

dziesięcioleci od pojawienia się samochodu? Jakie są możliwe 

przyczyny jego rozwoju w ciągu ostatniego stulecia? Mówiąc 

najprościej, ewolucja kolorów w amerykańskim samochodzie w 

ubiegłym wieku została zdeterminowana przez problemy go-

spodarcze stojące przed producentami, a krajowy nastrój został 

odzwierciedlony w gustach konsumentów.

W okresie niemowlęcym samochodu w USA, od lat 90. XIX wieku 

do początku XX wieku, kolor nie był ważną kwestią dla producen-

tów samochodów. Samochód znajdował się na najwcześniejszym 

etapie rozwoju, a nowość posiadania samochodu była wystarcza-

jącym efektem dla większości zamożnych klientów, którzy mogli 

pozwolić sobie na samochód. W tym czasie bracia Duryea opraco-

wali pierwszy samochód w USA, a Ransom Olds zaczął sprzedawać 

pierwszy udany amerykański samochód, Curved Dash Oldsmobile. 

Henry Ford z Detroit zaprojektował swój pierwszy samochód, 

Quadricycle, i wkrótce zaczął produkować samochody produk-

cyjne dla swojego Ford Motor Company. Pierwsze samochody 

były niepomalowane; w przypadku pomalowania były często 

malowane na kolor ciemnoszary lub czarny. Czarna farba była 

używana głównie dlatego, że była najtańsza. Jednak jest również 

prawdopodobne, że czarna farba była używana naturalnie, ponie-
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waż w tym okresie większość maszyn i przedmiotów transportu, 

od powozów do kolei parowych, do żelaznych statków parowych 

było pomalowane na czarno. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych i 

dziewięćdziesiątych XX wieku, prawa obowiązujące w wielu ame-

rykańskich miastach wymagały, aby samochody lub „zmotoryzo-

wane lub bezkonne wózki” podróżowały nie szybciej niż 7 mil na 

godzinę i były eskortowane przez osobę idącą z przodu z flagą, 

ostrzegającą ludzi przed zbliżającym się samochodem.

Niemniej jednak, większość samochodów produkowanych pod 

koniec pierwszej dekady 1900 roku oferowała wybór co najmniej 

kilku kolorów, takich jak czerwony, zielony, szary i czarny, głównie 

w ciemnych odcieniach. Ponieważ jednak samochody były nadal 

uważane za „zabawkę zamożnych”, kolor motoryzacyjny nie miał 

dużego znaczenia dla przeciętnego konsumenta. Istnieje legenda, 

mówiąca o tym, że Henry Ford powiedział kiedyś coś takiego: 

„Klient może mieć samochód w dowolnym kolorze, jakiego pra-

gnie, tak długo jak jest to czerń.” Dzisiaj wielu ludzi twierdzi, że 

ten cytat oznacza, że każdy model Forda T, samochodu, który 

niewątpliwie uczynił amerykański samochód niedrogim i „umieścił 

Amerykę na kołach”, był pomalowany na czarno. Nie o to chodzi. 

Od 1908 do 1914 roku model T Forda były malowane w 4 do 5 

dostępnych kolorów. Wszystkie kolory miały ciemniejsze odcienie. 

Co ciekawe, czerń nie była początkowo oferowana jako kolor. Jed-

nak od 1914 do 1926 r. wszystkie modele T Forda były rzeczywi-

ście pomalowane na czarno. Przyczyna tego wyboru koloru była 

czysto ekonomiczna: Ford chciał wyprodukować jak najwięcej 

samochodów w jak najkrótszym czasie. Ponieważ czarna farba 

w tym czasie była najtańsza i suszona najszybciej, czarna farba 

pozwoliła Fordowi wyprodukować samochód w około 90 minut - i 

zaspokoić głód narodu do osobistego transportu po stosunkowo 

niedużej cenie.

W 1920 r. po raz pierwszy zastosowano kolor, aby odzwierciedlić 

osobisty gust. Boom gospodarczy tego okresu („Ryczące lata 

dwudzieste”) po I wojnie światowej spowodował wzrost popytu 

na samochody. Ponieważ samochody stały się powszechnym 

widokiem na drogach, kupujący zaczęli męczyć się czarnym sa-

mochodem. Podczas gdy Ford utrzymywał sprzedaż swoich czar-

nych modeli T przez większą część dekady, inni producenci, tacy 

jak General Motors, zaczęli wprowadzać konkurencyjne, niedrogie 

samochody, w tym dostępność różnych kolorów; przeciętny kon-

sument był w stanie pozwolić sobie na spersonalizowanie swojego 

samochodu po raz pierwszy. Większość kolorów była nadal bardzo 

tradycyjna, a ciemniejsze maroony, niebieskie i zielone były po-

pularne w tańszych samochodach, takich jak Chevrolety. Droższe 

samochody, takie jak Buick, Cadillac lub Packard, zaczęły oferować 

samochody w kolorze kremowym lub jasnobrązowym. Ford, ry-

zykując, rzucił się, by ponownie wprowadzić kolory do swojego 

Modelu T i kolejnych modeli, kiedy ich sprzedaż spadła w latach 

dwudziestych. Niemniej masowe wprowadzenie tradycyjnego 

koloru do samochodów w latach dwudziestych było wynikiem 

akceptacji samochodu w amerykańskim społeczeństwie i począt-

kiem zainteresowania personalizacją własnego samochodu.

W latach 30. i 40. XX w. Nastąpił gwałtowny zwrot w stylu motory-

zacyjnym i pojawiła się ekspansja kolorów, które mu towarzyszyły. 

W tym okresie więcej samochodów stało się bardziej usprawnio-

nych, a samochody zaczęły wyglądać mniej jak pojazdy bez koni. 

Towarzyszyła temu większa ekspansja kolorów, z większą różno-

rodnością odcieni. Po raz pierwszy kupujący mogli znaleźć samo-

chody z kilkoma różnymi odcieniami niebieskiego, zielonego lub 

czerwonego. Kolory stały się również jaśniejsze i mniej związane z 

ciemniejszymi, czarnymi kolorami. Jednak w latach trzydziestych 

pojawiły się większe problemy gospodarcze zarówno dla firm mo-

toryzacyjnych, jak i kupujących, ze względu na skutki katastrofy z 

1929 r. - Wielkiego Kryzysu. W tym okresie największa liczba pro-

ducentów samochodów została zmuszona do upłynnienia swoich 

aktywów i zamknięcia sklepów. 

W połowie lat 40. XX w. nastąpiła zmiana w przemyśle moto-

ryzacyjnym, aby zmobilizować się do wojny. Podczas udziału 

Ameryki w II wojnie światowej, przez okres dwóch lat, produkcja 

samochodów amerykańskich całkowicie wyhamowała. Firmy sa-

mochodowe przestawiły się na produkcję pojazdów wojskowych 

lub produkcję silników do samolotów lub innych urządzeń. Jednak 

tuż przed wojną, kiedy racje paliwowe zostały narzucone społe-

czeństwu, większość amerykańskich producentów samochodów 

sprzedawało modele „zaciemnione” w obliczu zbliżającej się wojny. 

Te samochody były czarne i były bardzo surowe i konserwatyw-

ne; brakowało im chromowanych lub estetycznych ozdobnych 

elementów.

W latach pięćdziesiątych nastąpił powrót do zainteresowania 

stylem samochodowym. Wzornictwo motoryzacyjne było od-

zwierciedleniem przygody, sukcesu, poczucia euforii po II wojnie 

światowej i po raz pierwszy mody. Cechy takie jak przednie szyby 

i płetwy ogonowe były symbolem tego renesansu w designie. 

Kolory oferowane kupującym w tym okresie odzwierciedlają te 

wzorce projektowe. Wraz z dużą ilością chromu kolory zawierały 

jasne kolory w wielu odcieniach niebieskiego, czerwonego, zielo-

nego, złotego, a także bieli i czerni. Po raz pierwszy w aranżacji 

dwukolorowej ułożono również wiele kolorów; nadwozie samo-

chodu i dach zostały pomalowane na różne kolory, lub jedna część 

została pomalowana na inny kolor niż inna część ciała. W więk-

szości przypadków jeden kolor był ciemny, a drugi kolor był jasny, 

taki jak biały. Efekty mody odegrały także ważną rolę w kolorach 

samochodów. Producenci zostali zainspirowani do dopasowania 

kolorów do samochodu opartego na kości słoniowej lub na przy-

kład klejnotów. Reklamy Cadillaca z lat 50. XX w. zwykle opierały 

się na fascynacji motoryzacją. Jednak niektóre próby podążania 
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za modą znacznie zawiodły. Jednym z takich przykładów był 

Dodge „LaFemme”, model podobno sprzedawany jako „damski 

samochód” z różową farbą oraz specjalnym parasolem. Różnoko-

lorowe samochody rzadko są oferowane od tego czasu.

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to okres wielkich zmian. 

Lata osiemdziesiąte naznaczone były bardziej tradycyjnym po-

dejściem do koloru, z czarnymi i jaskrawoczerwonymi kolorami, 

które są najbardziej uprzywilejowanymi kolorami tego okresu. 

W okresie tym pojawił się również minivan jako ulubiony pojazd 

transportu rodzinnego i ostatnie zastosowanie dwukolorowej far-

by z syntetycznymi zewnętrznymi panelami ze sztucznego drew-

na. Lata 90. były okresem wzrostu dla Sport Utility Vehicle (SUV). 

Jednocześnie była to także dekada odnowionej świadomości 

ekologicznej. W tej dekadzie kolor zielony (wszystkich odcieni) był 

najpopularniejszym kolorem, najprawdopodobniej ze względu na 

większe zainteresowanie środowiskowe lub przyrodnicze. Kolory 

syntezy, taki jak aqua, połączenie niebieskiego i zielonego, stały się 

popularne i chętnie kupowane. Ponadto na niektórych SUV-ach 

pojawiła się farba dwukolorowa.

W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie kolorami 

czerwonymi o niebieskawych odcieniach, a także białymi perłami 

i czarnymi metalikami. Co ciekawe, ten sam kolor, który był jedy-

nym kolorem dostępnym przez 12 lat w modelu Forda T - Black 

- jest teraz trzecim najpopularniejszym kolorem w dzisiejszych 

samochodach, zwłaszcza w modelach luksusowych. Analitycy 

uważają, że kupujący wybierają dziś czerń, zwłaszcza w przypad-

ku luksusowych samochodów i SUV-ów, ponieważ dają poczucie 

tajemnicy i intrygi. W ciągu najbliższych kilku lat podstawowe 

kolory białego, czarnego, niebieskiego, zielonego, brązowego, 

czerwonego i srebrnego będą dominowały w branży samochodo-

wej. Tendencje kolorystyczne w niedalekiej przyszłości mogą ulec 

zmianie, ponieważ trwa to około 3-4 lat od momentu wprowadze-

nia nowego pigmentu samochodowego do czasu, w którym jest 

on wdrażany w samochodzie produkcyjnym.

Ewolucja koloru w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym 

została zdeterminowana przez problemy ekonomiczne, przed któ-

rymi stoi producent, nastrój narodowy i gust konsumentów. Te 

trzy czynniki wpłynęły na kolory dostępne w dowolnym momencie 

w ubiegłym stuleciu. Czynniki te wyjaśniają również rozbieżności 

od początkowych 4 do 5 kolorów dostępnych w samochodach (w 

tym w kolorze czarnym), z obecną różnorodnością kolorów. Pod-

czas gdy trendy kolorystyczne mogą pomóc przewidzieć najbliż-

szą przyszłość, te trzy czynniki mogą również pomóc w śledzeniu 

ewolucji preferencji kolorów w zakresie motoryzacji w perspekty-

wie długoterminowej. W pewnym sensie trzy opisane czynniki nie 

dotyczą wyłącznie ewolucji kolorów w amerykańskim przemyśle 

motoryzacyjnym. Wydarzenia zewnętrzne i czynniki, w połączeniu 

z ludzkimi gustami i przekonaniami, zawsze będą wpływać na ich 

preferencje i ewolucję wyborów dokonywanych przez całe życie.

Jakub Tomaszewski
Konsultant ds. produktów 

i systemów 
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Kto czyta ten unika błędów
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Przygotowanie podłoża to jeden z najważniejszych etapów, który 

ma ogromny wpływ na końcowy efekt. Zmywacz to podstawa. Jeśli 

nie zostaną usunięte pozostałości wosków, asfaltu lub silikonów, 

mogą wystąpić problemy z przyczepnością. Należy pamiętać, że 

powszechna kiedyś benzyna ekstrakcyjna nie jest skutecznym 

środkiem, ponieważ nie zmywa wszystkich zanieczyszczeń, a tyl-

ko je rozprowadza po powierzchni. Zwróćmy uwagę na dokładne 

oczyszczenie (wyszlifowanie) podłoża po pracach blacharskich.

W technologii renowacyjnej Profix mamy dwa bardzo dobre ma-

teriały, pełniące funkcję warstwy antykorozyjnej: grunt reaktywny 

i epoksydowy. Bardzo często lakiernicy ze źle pojętej oszczędności 

stosują tylko podkład wypełniający. Niektóre takie produkty zawie-

rają składniki antykorozyjne, lecz nie mogą zastępować oddzielnej 

warstwy antykorozyjnej. 

Po pracach blacharskich większe nierówności wyrównuje się za 

pomocą szpachlówki poliestrowej. Tutaj najczęstszą wadą jest 

niezgodne z zaleceniami producenta dozowanie utwardzacza. Przy 

zbyt dużej jego ilości mogą powstać przebarwienia lakieru, co ujaw-

nia się dopiero w kolejnych etapach pracy, zwykle w postaci żółtych 

plam. Miejmy na uwadze fakt, że nie należy stosować szpachlówek 

poliestrowych bezpośrednio na grunt reaktywny, a jedynie na goły 

metal, bądź podkład epoksydowy.

Etap ten jest również szczególnie ważny jeśli chodzi o ochronę po-

wierzchni przed utlenianiem, czyli korozją. Jest to ostatni moment 

na zabezpieczenie powłoki w kompleksowy sposób, z produktami 

dedykowanymi do takiego typu parametrów. W całym procesie 

odtwarzania powłoki zwróćmy uwagę na nieużywanie zbyt agre-

sywnego materiału ściernego, gdyż skutkuje to powstawaniem głę-

bokich rys trudnych do pokrycia oraz usunięciem nadmiernej ilości 

materiału nieuszkodzonego, np. zebraniem warstwy kataforezy. 

Błędem szlifowania jest też niedokładne wyrównanie rys, będące 

przyczyną tzw. siadania materiału naprawczego. 

Niezależnie od powziętych właściwych środków ostrożności oraz zaprawionego w bojach zespołu posiadającego 
kompetentne umiejętności, błędy w czasie naprawy powłok lakierniczych są nieuchronne. To w tym momencie 
musimy polegać na doświadczeniu i rzetelnej ocenie zaistniałej sytuacji. Identyfikacja problemu jest kluczowa, to 
ona determinuje co musimy dalej zrobić. Duży problem stanowią wady, które mogą ujawnić się po określonym 
czasie – w tym przypadku ich usunięcie może się okazać niemożliwe. Jedynym wyjściem jest ponowne lakiero-
wanie. Dlatego ważniejsze jest zapobieganie powstawaniu błędów niż ich usuwanie. Niektóre wady pojawiają się 
bezpośrednio przy naprawie, inne będą widoczne dopiero po pewnym czasie. Zawodowe kwalifikacje lakiernika 
sprowadzają się więc głównie do umiejętności ich unikania, a w mniejszym stopniu do korygowania zaistniałych 
już usterek. W każdym przypadku jednak – jeśli wada już się pojawiła – ważne jest, aby umieć ją zidentyfikować, 
znać przyczyny jej powstania oraz wiedzieć, jak ją usunąć.
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PODKŁAD
Przy pracy z podkładami - produktami, które mają na celu słu-

żyć jako izolatory materiałów np. poliestrowych oraz zapewniać 

odpowiednią przyczepność pamiętać należy o paru kwestiach. 

Nadmiernie gruba warstwa podkładu wypełniającego sprzyja 

jego niedosychaniu, a także wchodzeniu w niepożądane reakcje 

z warstwą wcześniejszą. Znamiennym błędem w tej fazie pracy 

jest również znak naszych czasów, czyli niepotrzebny pośpiech 

przy aplikacji poszczególnych warstw materiału. Gdy czasu mamy 

mało, skutecznym narzędziem do suszenia wszelkich warstw na 

etapie przygotowania jest promiennik podczerwieni. Nieodpo-

wiedni w stosunku do temperatury dobór rozcieńczalnika (bądź 

innej firmy), niepoprawne proporcje, niepotrzebne eksperymenty 

z utwardzaczem to sprawy, z którymi powinniśmy sobie poradzić 

po przeczytaniu katalogu produktów, czy chociażby etykiety pusz-

ki z produktem. Wady powstające w wyniku szlifowania podkładu 

są analogiczne do tych powstałych przy szlifowaniu szpachlówki. 

Właściwe stopniowanie papieru ściernego to w tym wypadku np. 

P320/P400/P500. Dobrym pomysłem jest zbliżenie się kolory-

stycznie do koloru podkładu - powinien on być podobny z użytym 

przez producenta samochodu. Pozwoli to dodatkowo na mniejsze 

zużycie farby wierzchniej. 

LAKIER BAZOWY
Obszar, w którym nałożony ma być lakier bazowy, trzeba szlifować 

papierami o gradacjach wskazanych w instrukcjach technicznych. 

Twardość i dokładność szlifowania ma wpływ na rozlewność i 

wygląd lakieru bazowego. Przejścia pomiędzy nowym a starym 

fragmentem powłoki wymagają stosowania papieru o mniejszej 

gradacji. Alternatywnie można korzystać z włókniny szarej lub 

„miodowej”, użytej wraz z żelową pastą do matowania. Źle dobrana 

gradacja papieru powoduje konieczność zużycia większej ilości la-

kieru, ponowne szlifowanie i pojawienie się rys pod warstwą lakieru 

bezbarwnego. Przy lakierach bazowych niebagatelne znaczenie ma 

używanie oryginalnych rozcieńczalników. Używając tych produk-

tów, unika się kłopotów z uzyskaniem odcienia koloru zgodnego z 

wzorcem producenta. Stosowanie się do zaleceń producenta ma-

teriałów lakierniczych może zapobiec wielu błędom. Należy również 

zadbać o sprzęt. Sprężarka i instalacja pneumatyczna muszą dostar-

czać czyste powietrze w odpowiedniej ilości. W trakcie czyszczenia 

pistoletów lakierniczych nie powinno się zalewać rozcieńczalnikiem 

kanałów powietrznych. Do przedmuchiwania elementów trzeba 

używać specjalnych pistoletów. Najczęstsze wady powstające w 

wyniku defektów sprzętu to nierównomierne rozłożenie lakieru 

bazowego (tzw. chmury, szczególnie przy srebrach), kratery, oczka 

silikonowe i zmatowienie powierzchni lakieru bezbarwnego. 

Odpowiednie procedury pozwalają wykonać lakierowanie z możli-

wie najlepszym efektem. Komplet materiałów jednego producenta 

daje gwarancję niezawodności całej technologii, także w przypadku 

stosowania metody „mokro na mokro”, a schnięcie produktów bę-

dzie przebiegać prawidłowo i we właściwym czasie.

A CO Z EDUKACJĄ?
Dobrym wzorcem, z którego można skorzystać jest program nauki 

i szkolenia, jaki funkcjonuje u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie 

lakiernik jest wszechstronnie wykształconym fachowcem, zna 

najnowsze technologie, a jego kwalifikacje są poparte dyplomem 

technika. W Polsce można, co najwyżej uzyskać kwalifikacje w 

cechu rzemiosł lub szkołach zawodowych, gdzie piekarz siedzi w 

ławce z blacharzem. Lakiernik w swojej pracy powinien znać nie 

tylko technologie naprawy, ale też prawo, które określa warunki 

pracy i tak np. kalkulacja, według której są określane nasze zarobki, 

w której podstawą jest system używany przez większość ubezpie-

czycieli czyli AUDATEX, według którego praca lakiernika zaczyna się, 

gdy dostaje do naprawy element po pracach blacharskich wstępnie 

wyszpachlowany i wyszlifowany gradacją p80- to jest tzw. stan 

dostarczenia i oddania 
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Naprawy lakiernicze pojazdów pokrytych 
powłoką ceramiczną lub inną

Naprawa lakiernicza samochodów, o które 

właściciele dbają regularnie korzystając z 

usług autodetailingowych, może sprawiać 

niejakie problemy. Powłoki lakiernicze 

zabezpieczone woskiem naturalnym czy 

syntetycznym z dodatkami na przykład 

krzemionki, tworzą warstwę ochronną o 

minimalnej adhezji i dużej odporności che-

micznej. Na dokładkę ta warstwa powinna 

być również odporna na uszkodzenia me-

chaniczne. Trudno się więc spodziewać, że 

położona na taką powierzchnię, nawet po 

jej zmatowieniu, warstwa podkładu spełni 

swoje zadanie, zwłaszcza jeśli idzie o przy-

czepność do podłoża. 

Cechy wosków zabezpieczających i konser-

wujących powodują, że przed rozpoczęciem 

napraw warstwę zabezpieczającą lakier 

należy usunąć. Próby zastosowania w tym 

celu preparatów chemicznych raczej nie 

przyniosą powodzenia, zatem są bezcelowe. 

Po pierwsze nie bardzo wiadomo jaki rodzaj 

zabezpieczenia był stosowany i jakiego 

rodzaju mikstura ma szanse sobie z nim 

poradzić. No i czy agresywna chemia nie 

spowoduje kolejnych problemów w proce-

sie lakierowania. Po drugie, każda warstwa 

zabezpieczająca w większym lub mniejszym 

stopniu wiąże się z powierzchniowymi war-

stwami lakieru i chemia niekoniecznie sobie 

z tym poradzi. Jedyną skuteczną metodą 

przygotowania powierzchni jest mechanicz-

ne usunięcie warstw wosku. Warstwę zabez-

pieczająca należy usunąć z całego elementu, 

bowiem naprawa miejscowa z cieniowaniem 

nie wchodzi w rachubę. Po dokładnym, 

może nawet aż do podkładu, zeszlifowaniu 

elementu, odpyleniu i odtłuszczeniu, można 

przystąpić do naprawy, zgodnie z przyjętą 

przez lakiernika technologią.

Usunięcie warstw zabezpieczających to 

nie jedyny problem. Chodzi o to, że woski 

naturalne, syntetyczne czy hybrydowe 

z dodatkami utwardzającymi czy wypeł-

niającymi dają wspaniałe efekty poprawy 

wyglądu lakieru, przy okazji w pewnym 

stopniu zmieniają jego odcień. Te zmiany 

mogą być naprawdę spore jeśli w proce-

sie autodetailingu stosowane były woski 

koloryzujące. Jednym z zadań preparatów 

pielęgnacyjnych jest ochrona właściwego 

lakieru przed promieniami UV, co oznacza, 

iż płowienie lakieru jest ograniczone. Może 

się okazać, że dane z bazy kolorów nie 

będą się zgadzały z rzeczywistością. Po-

trzebne będą próby koloru. Zadanie będzie 

tym trudniejsze, że pokryte warstwami 

zabezpieczającymi powierzchnie są zazwy-

czaj odrobinę ciemniejsze od oryginału, 

dzięki temu konserwowane lakiery zyskują 

wrażenie głębi. Dobierając zatem odcień 

lakieru należy uwzględnić zmianę odcienia 

na skutek działania czynników atmosfe-

rycznych, światła, utleniania i płowienia la-

kieru oryginalnego, nie pokrytego warstwą 

zabezpieczającą. Po dobraniu odcienia 

koloru i po zakończeniu naprawy (i do-

kładnym wysuszeniu), naprawiany element 

powinien być pokryty tym samym prepa-

ratem zabezpieczającym. Dopiero wtedy 

okaże się, czy barwa lakieru na elemencie 

naprawianym zgadza się z pozostałymi. Nie 

zawsze taka naprawa kończy się pełnym 

sukcesem, ale nie było umowy, że życie 

lakiernika będzie stąpaniem po płatkach 

róż. Czasem trafia się na kolce.
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KRÓTKIE WPROWADZENIA NA TEMAT POMP CIEPŁA
Co to jest pompa ciepła? Spora część czytelników z pewnością 

zna już to pojęcie, ale dla pewności pozwolę sobie na krótkie 

wprowadzenie. W bardzo mocnym uproszczeniu można odnieść 

się do znanego każdemu z nas sprzętu AGD – lodówki. Urządzenie 

chłodnicze w lodówce jest pewną odmianą pompy ciepła. Jego 

zadaniem jest schładzanie powietrza i produktów składowanych w 

lodówce, to jest transfer ciepła na zewnątrz. Kolejnym, większym 

rozwiązaniem jest klimatyzacja, która również ma podobne zada-

nie, lecz już z możliwością odwróconego obiegu to znaczy może 

schładzać lub ogrzewać powietrze w pomieszczeniu. Pompa ciepła 

ma dwa wymienniki ciepła: parownik i skraplacz. Nośnikiem ciepła 

jest czynnik chłodniczy, który jest sprężany dzięki czemu podnosi 

swoją temperaturę i przekazywany jest do skraplacza, gdzie odda-

je ciepło do otoczenia. Następnie ciśnienie czynnika jest znacznie 

obniżane poprzez zawór rozprężny, co skutkuje spadkiem jego 

temperatury. Rozprężany czynnik chłodniczy jest kierowany do 

parownika, gdzie odbiera ciepło od schładzanego powietrza.

Głównym parametrem pompy ciepła jest współczynnik wydaj-

ności COP (ang. Coefficient Of Performance), nazywany również 

współczynnikiem efektywności energetycznej. Opisuje on stosu-

nek oddanej przez pompę ciepła użytecznej mocy cieplnej PC do 

dostarczonej mocy elektrycznej Pel 

W uproszczeniu można powiedzieć, że przedstawia on liczbę kilo-

watów przenoszonej mocy cieplnej przy użyciu jednego kilowata 

mocy elektrycznej. Na przykład dla COP równego 3, używając 

jednego kilowata mocy elektrycznej zostanie przeniesiona moc 

cieplna równa 3 kW.  

Wskaźnik efektywności COP zależy od różnicy temperatur po-

między dolnym (na parowniku) a górnym (na skraplaczu) źródłem 

ciepła. Dla pomp ciepła różnych producentów wartości wskaźnika 

efektywności energetycznej COP są niejednolite. Zależy to od sto-

sowanych czynników chłodniczych, elementów konstrukcyjnych, 

wymienników ciepła, itp. W literaturze można wyszukać uśred-

nioną zależność efektywności energetycznej powietrznych pomp 

ciepła, opracowaną na podstawie kart katalogowych: 

Rys. 1. Uśrednione wartości COP dla rzeczywistych pomp ciepła

Wartości COP podawane przez producentów dotyczą różnicy 

temperatury  dla mediów na parowniku i skraplaczu. Najwyż-

sze wskaźniki COP pomp ciepła uzyskiwane są przy bezpośrednim 

stosowaniu czynnika chłodniczego w wymiennikach ciepła. Jednak 

ze względu na destrukcyjny wpływ czynników chłodniczych na at-

mosferę przy dużych instalacjach dla bezpieczeństwa stosowane 

są pośrednie nośniki ciepła. Nośniki pośrednie oddające ciepło w 

parowniku i odbierające ciepło w skraplaczu znajdują się w od-

dzielnych, niezależnych obiegach.  Jeżeli w przekazywaniu ciepła 

biorą udział również inne pośrednie nośniki ciepła, do obliczenia 

wskaźnika efektywności energetycznej uwzględnia się zmiany 

temperatury na pośredniczących wymiennikach ciepła.

ZASTOSOWANIE POMPY CIEPŁA W KABINIE LAKIERNICZEJ 
Pompa ciepła w kabinie lakierniczej daje możliwość nie tylko ogrze-

wania powietrza, ale również ochładzania powietrza w gorących 

okresach letnich oraz jego osuszania, szczególnie podczas pracy ka-

biny w trybie suszenia. Pozyskiwane ciepło może być akumulowane.

Istnieją indywidualne rozwiązania instalacji pomp ciepła dla ka-

bin lakierniczych wykorzystywane do odzyskiwania ciepła lub 

osuszania powietrza. Rozwiązania te jednak nie wiążą w sobie 

obydwu tych funkcji. Nie przewidują one akumulacji ciepła, wyko-

rzystywania ciepła z innych, alternatywnych źródeł ciepła a także 

przekazywania ciepła do innych odbiorów. Opracowano koncep-

cyjne rozwiązanie kabiny lakierniczej z pompą ciepła. Tryby pracy 

modułu wymiany ciepła, umożliwiają odzyskiwanie, akumulację, 

wykorzystanie ciepła do innych celów oraz pozyskiwanie ciepła z 

alternatywnego źródła. Akumulowane ciepło może być przezna-

czone do późniejszego wykorzystania w pracy kabiny lakierniczej 

np. w trakcie wygrzewania.

Rys. 2. Schemat blokowy instalacji pompy ciepła w kabinie lakier-

niczej

Kabina lakiernicza 
z powietrzną pompą ciepła
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Przedstawione rozwiązanie daje następujące możliwości:
• odzyskiwanie ciepła odpadowego z usuwanego powietrza, 

• ogrzewanie świeżego powietrza,

• akumulacja ciepła, 

• schładzanie świeżego powietrza w okresie letnim, 

• osuszanie powietrza w recyrkulacji podczas trybu suszenia,

• wykorzystanie i akumulacja ciepła z innych źródeł,

• wykorzystanie ciepła odzyskanego z kabiny do innych celów 

np. ogrzewanie pomieszczeń lub ciepłej wody użytkowej,

• ogrzewanie świeżego powietrza ciepłem z akumulatora bez 

użycia pompy ciepła przy jednoczesnym odzyskiwania ciepła 

odpadowego z powietrza usuwanego z kabiny lakierniczej.

Zestawienie powyższych funkcjonalności umożliwia racjonalną i 

skojarzoną gospodarkę ciepłem odpadowym nie tylko w kabinie 

lakierniczej, lecz w całej lakierni. Ma to istotny wpływ na obniżenie 

zużycia energii w lakierni. Ponieważ konstrukcja instalacji nie inge-

ruje znacząco w konstrukcję kabiny lakierniczej, rozwiązanie ma 

zastosowanie w nowych oraz używanych kabinach lakierniczych, 

również wyposażonych w rekuperatory. 

KABINA LAKIERNICZA Z REKUPERATOREM I POMPĄ CIEPŁA 
Stosując rekuperator odzyskuje się znaczną część ciepła odpa-

dowego z ogrzanego powietrza usuwanego z wnętrza kabiny. 

Usuwanego do atmosfery powietrza za rekuperatorem pomimo 

odzyskanego ciepła nadal utrzymuje dodatnią temperaturę, 

nawet dla ujemnych temperatur powietrza zewnętrznego. Przy 

dodatniej temperaturze powietrza, pompa ciepła uzyskuje duże 

wartości wskaźnika efektywności energetycznej COP.  Przyjęto 

więc powietrzną pompę ciepła jako możliwy kolejny stopień od-

zyskiwania ciepła odpadowego z powietrza za rekuperatorem w 

kabinie lakierniczej.

Na rysunku 3 przestawiono kabinę lakierniczą wyposażoną w reku-

perator oraz pompę ciepła. Rysunek przedstawia obieg powietrza 

w trybie lakierowania. W celu odzyskiwania ciepła z usuwanego 

powietrza za rekuperatorem, w kanale wyrzutni umieszczono 

wymiennik ciepła 2c. Wymiennik 2b znajduje się za filtrem wy-

wiewnym w podłodze, jego zadaniem jest ochładzanie i osuszanie 

powietrza w trybie suszenia.

Rys. 3. Kabina lakiernicza z rekuperatorem oraz pompą ciepła

Wykaz oznaczeń na rysunku 3: 2a - wymiennik ciepła w kanale 

nawiewnym, 2b - wymiennik ciepła w kanale wywiewnym, 2c –wy-

miennik ciepła w kanale wywiewnym za rekuperatorem, 3 - kanał 

nawiewny, 4 - kanał wywiewny, 5 – akumulator ciepła, 6a – dolny 

wymiennik ciepła, 6b - górny wymiennik ciepła, 6c - wymiennik 

ciepła w akumulatorze ciepła dla alternatywnych źródeł ciepła, 8 

- alternatywne źródło ciepła, 9 - wymiennik ciepła przekazujący 

ciepło do innego wykorzystania, 10 - rekuperator, 11 - filtr na-

wiewny, 12 - filtr wywiewny, 13 - Filtr wstępny, 14 - wentylator 

nawiewny, 15 - wentylator wywiewny, 16 - przestrzeń robocza 

kabiny, 20 - przestrzeń nad filtrem sufitowym (plenum), 21 - palnik 

z wymiennikiem ciepła, 22a - przepustnica w kanale nawiewnym, 

22b - przepustnica recyrkulacji, 23 – moduł urządzenia wymiany 

ciepła.

W przedstawionym na rysunku module urządzenia do wymiany 

ciepła 24, zawarto pompę ciepła wraz z jej armaturą. W trybie la-

kierowania wymiennik ciepła 2c umieszczony w kanale wywiewnym 

za rekuperatorem 10 odbiera ciepło odpadowe od usuwanego 

powietrza. Ciepło jest przekazywane do wymiennika 2a, umiesz-

czonego w plenum kabiny, który ogrzewa nawiewane powietrze. W 

przypadku nadmiarów ciepła pozyskanego z wyrzucanego powie-

trza za rekuperatorem może być ono kierowane do akumulatora 

ciepła 5. W okresie letnim, gdy powietrze na zewnątrz budynku 

uzyskuje wysokie wartości temperatury, wymiennik ciepła 2a 

może schładzać powietrze i przekazywać ciepło do akumulatora. 

Akumulator ciepła opcjonalnie połączony jest z alternatywnym 

źródłem ciepła np. solarem. Buforowane ciepło przewidziane 

jest przede wszystkim do wykorzystania w trybie suszenia, a jego 

nadmiary mogą być przekazywane poprzez wymiennik ciepła 9 do 

innego wykorzystania np. ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub 

ogrzewania pomieszczeń. 

Podczas trybu suszenia powietrze jest w recyrkulacji. W tym czasie 

moduł wymiany ciepła pobiera ciepło z akumulatora i przekazuje 

je do wymiennika ciepła 2a, który ogrzewa powietrze do zadanej 

temperatury. Wymiennik ciepła 2b umożliwia osuszanie powietrza 

poprzez jego schładzanie.

Dla opisywanego rozwiązania kabiny z rekuperatorem i pompą 

ciepła przeprowadziłem wiele badań symulacyjnych. Uzyskane 

wyniki wskazują, iż zastosowanie rekuperatora i pompy ciepła o 

maksymalnej mocy cieplnej 120kW nie wymaga stosowania do-

datkowych źródeł ciepła do ogrzewania powietrza o temperaturze 

początkowej powyżej -15OC. Moc pobierana z sieci energetycznej 

jest kilkukrotnie mniejsza od mocy cieplnej zużywanej do ogrze-

wania powietrza. Należy jednak mieć na uwadze, że badania na 

modelach numerycznych stanowią wstępną fazę walidacji tech-

nologii. Dopiero prace eksperymentalne na rzeczywistym obiekcie 

przynoszą rzeczywiste wyniki.

Celem artykułu było przedstawienie możliwości gospodarowania 

ciepłem w lakierni. Dokładniejszy opis możliwych konfiguracji 

kabiny lakierniczej z pompą ciepła został zawarty w dokumencie 

patentowym PL.231811. Poprawę efektywności energetycznej 

lakierni może również przynieść odzyskiwanie i akumulacja ciepła z 

procesu sprężania powietrza.

Piotr Nikończuk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego







Wniosek z tego taki, że podczas lakierowania bazą, należy mieć 

oczy szeroko otwarte i obserwować cały czas powierzchnię, czy 

jakiś wstrętny pyłek nie wyląduje na powierzchni. Gdy wyląduje, 

mamy dwie możliwości: jeśli się uda wyjąć igłą na mokro i miej-

sce się rozleje bądź będzie wymagało małego uzupełnienia – to 

jest bardzo dobrze. Jeśli miejsce będzie uszkodzone, to musimy 

poczekać aż wyschnie, a następnie drobnym papierem na mokro 

delikatnie je przeszlifować, usunąć pyły ścierką pyłochłonną i wy-

konać uzupełnienie bazy na naprawiane miejsce. Na tak lokalnie 

naprawioną bazę będzie można położyć lakier bezbarwny, pod 

warunkiem nieodcinania się od reszty miejsca lakierowanego. 

Łatwiejszym do naprawy uszkodzeniem będą wtrącenia pyłów lub 

Polerowanie, czyli ostatni etap lakierowania 
oraz usuwanie wtrąceń i nierówności

Niekiedy oglądając powłokę lakieru swojej pracy lakierniczej z przerażeniem stwierdzamy obecność obcych ciał 
na powłoce zewnętrznej. Nieszczęściem są wtrącenia na powierzchni bazy pod lakierem bezbarwnym, bo ta-
kie wtrącenie usuniemy tylko metodą ponownego lakierowania. Zaletą współczesnych lakierów bezbarwnych, 
jest możliwość polakierowania wierzchniego bez matowania w ciągu 24 godzin od pierwotnego lakierowania.

Autor: Mieczysław Sieczkowski, Mirosław Rutkowski
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drobin w powłoce zewnętrznej, dość łatwe do usunięcia poprzez 

szlifowanie. Materiały szlifierskie pomogą w ich usunięciu pod 

warunkiem, że drobiny nie będą głęboko zanurzone w warstwie 

lakieru, pamiętajmy, że warstwa lakieru bezbarwnego to raptem 

50 – 60 µm. Po przeszlifowaniu właściwymi gradacjami papieru, 

polerujemy pastą polerską, przy pomocy odpowiedniego aplika-

tora. Przy zaciekach dużych wymiarów, tzw. podpisu lakiernika, 

trzeba niestety po wysuszeniu fragment przeszlifować i ponownie  

polakierować ostrożnie, aby błędu nie powtórzyć.

Polerowanie lakieru jest ostatnim etapem pracy lakiernika, który 

ma część lakierowaną doprowadzić do takiego samego wyglądu, 

jak elementy nienaprawiane. Chodzi o to, aby usunąć wtrącenia 

lakiernicze, efekt „skórki pomarańczowej” oraz połysk doprowadzić 

do pożądanego stanu. Usuwanie ewentualnych błędów lakierni-

czych jest możliwe w ograniczonym zakresie, o czym wyżej. Od-

powiednie narzędzie, to rotacyjna polerka ze stabilizacją obrotów i 

funkcją mimośrodu (a nie np. wkrętarka lub szlifierka kątowa) wraz 

z gąbkami o różnych twardościach, padem futrzanym czy bawełnia-

nym. Do tego odpowiednie materiały, pasty i mleczka. Oczywiście 

lakiernik zna karty produktów (a jeśli nie zna, to powinien się z nimi 

zapoznać) i wie jak wykorzystywanych materiałów używać. Dość 

częstym błędem jest wyprowadzenie polakierowanych i wysuszo-

nych elementów na zewnątrz, poza halę warsztatu. Słońce i wiatr 

skutecznie utrudniają, a wręcz uniemożliwiają, właściwe przepro-

wadzenie procesu polerowania. Drobiny piasku mogą spowodować, 

że zamiast uzyskać pożądaną gładkość i połysk naprawianej części, 

na powierzchni pojawią się rysy i uszkodzenia warstwy lakieru bez-

barwnego. Polerowanie powinno się odbywać w hali, gdzie panują 

stabilne warunki temperatury i wilgotności i nie ma intensywnych 

przeciągów.

W niektórych pojazdach, zwłaszcza klasy premium, powierzchnie 

lakieru są idealnie gładkie. W ich naprawie stosuje się specjalne 

lakiery bezbarwne ze szlifowaniem międzywarstwowym oraz, na 

zakończenie, kolejne szlifowanie przed polerowaniem. Efekt jest 

rzeczywiście wspaniały, ale tego rodzaju naprawy wraz z końcowym 

polerowaniem muszą być prowadzone w kabinie lakierniczej z za-

chowaniem reżimów dotyczących temperatury i czasu utwardzania 

kolejnych warstw.

Wybór materiałów polerskich jest ogromny, warto korzystać z ma-

teriałów sprawdzonego producenta kierując się jakością, a nie ceną 

produktów. Nietrudno znaleźć przykłady preparatów i materiałów o 

różnych cenach, a porównywalnej jakości. Warto też, co jakiś czas 

sprawdzać nowości wprowadzane przez producentów, może się, 

bowiem okazać, iż dotychczas używana linia produktów może być z 

powodzeniem zastąpiona nową i tańszą.

Gąbki płaskie służą do polerowania agresywnymi pastami polerskimi, 

gąbki karbowane pomagają zapobiegać powstawaniu hologramów i 

używa się ich w kolejnych etapach polerowania pastami drobnoziar-

nistymi lub mleczkiem polerskim. Futra służą do cięcia jak też osta-

tecznego wykańczania powierzchni. Do korygowania powierzchni 

lakieru i usuwania wtrąceń służą specjalne papiery ścierne (#2000, 

#2500 i #3000) i klocki szlifierskie.

W praktyce lakierniczej chodzi o uzyskanie najlepszych efektów przy 

możliwie niskich kosztach i wykorzystaniu niewielu produktów.





Pistolety – rodzaje, regulacja

W naprawach powłok lakierowych podstawą poprawnego wykonania są odpowiednio dobrane narzędzia 
oraz materiały do konkretnej pracy. Ważna jest umiejętność korzystania z narzędzi, właściwa ich regulacja 
i konserwacja.

Najbardziej znanym narzędziem lakiernika jest automat ułatwiający, 

lepiej i szybciej niż pędzlem, nakładanie poszczególnych warstw na 

lakierowane powierzchnie. Pistolet jest wręcz symbolem i znakiem 

rozpoznawczym zawodu lakiernika. Pistolet jest narzędziem do 

nanoszenie równomiernego materiału lakierniczego na przygo-

towaną do tego powierzchnię. O jego jakości decyduje precyzja 

wykonania oraz ergonomia i doświadczenie osoby korzystającej 

z pistoletu. Bardzo ważna jest umiejętność odpowiedniego usta-

wienia lepkości nanoszonego lakieru, ustawienie ciśnienia i ilości 

powietrza niezbędnego do natrysku.

NA JAKIEJ ZASADZIE PRACUJE PISTOLET LAKIERNICZY?
Wykorzystuje dynamiczne właściwości strumieni cieczy i gazu. Ma-

teriał lakierniczy znajdujący się w pojemniku (obojętne nad, czy pod 

rękojeścią) zasysany jest przez przepływający strumień powietrza w 

kierunku dyszy materiałowej, której otwór dozujący jest zamykany 

iglicą sterowaną przez język spustowy w rękojeści. Ten sam język 

spustowy steruje zaworem powietrza. Charakterystyczne jest to, 

że jako pierwszy otwiera się zawór powietrzny, a dopiero po dal-

szym ściąganiu języka, następuje otwieranie iglicy materiałowej. 

Takie ustawienie pozwala na kontrole i regulację ilości powietrza, 

bez konieczności zużywania materiału lakierniczego. Trzecim 

elementem sterującym strumieniem materiału lakierniczego w 

pistolecie jest głowica powietrzna. Jest ona wykonana bardzo pre-

cyzyjnie i nie ma żadnej regulacji. Jej rolą jest rozdrobnienie stru-

mienia lakieru na bardzo drobne krople „atomizacja” i doniesienia w 

kokonie (w kształcie tulipana) osłaniającego strumienia powietrza 

na powierzchnię lakierowaną. Równomierne nałożenie warstwy 

lakieru zależy od tego, czy lakiernik potrafi zachować właściwą, nie-

zmienną odległość oraz utrzyma oś pistoletu prostopadle do lakie-

rowanej powierzchni. W jednym procesie lakierowania prowadzenie 

pistoletu musi być niezmienne, w przeciwnym razie poszczególne 

fragmenty lakierowanej powierzchni mogą nie być jednolite; mogą 

pojawić się miejscowe różnice powłoki.

JAKIE PARAMETRY MOŻEMY REGULOWAĆ W PISTOLECIE?
Wydatek materiału lakierniczego w pożądanym zakresie reguluje 

się iglicą materiałową. Aby zwiększyć lub zmniejszyć znacząco 

wydatek należy wymienić komplet tj. dyszę materiałową z od-

powiednio dobraną (większą lub mniejszą) średnicą dyszy oraz 

ukompletowaną z nią iglicą i kappą powietrzną (zawsze w komplecie 

fabrycznie skalibrowanym). 

Autor: Mieczysław Sieczkowski, Mirosław Rutkowski
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Ciśnienie powietrza doprowadzanego do pistoletu reguluje się 

manometrem umieszczonym przy rękojeści pistoletu. Regulacja 

pozwala ustawić właściwy strumień powietrza.

Kształt pióropusza wychodzącego z pistoletu również reguluje 

się pokrętłem umieszczonym zazwyczaj na bocznej płaszczyźnie 

pistoletu w sąsiedztwie mocowaniu dysz. Zarys strumienia można 

ustawić płynnie od kształtu koła, do wylakierowania wewnętrznego 

naroża, do dużej elipsy, pozwalającej na lakierowanie powierzchni.

MYCIE I KONSERWACJA PISTOLETU
Aby zapewnić długą żywotność precyzyjnego narzędzia, jakim jest 

pistolet lakierniczy, należy używać właściwych stojaków i uchwy-

tów, chronić przed upadkiem całości bądź jakiejkolwiek jego części, 

weryfikować stan uszczelnień oraz po każdorazowym użytkowaniu 

wymyć we właściwych rozcieńczalnikach i osuszyć. Należy pamiętać 

o tym, aby do kanałów powietrznych nie wprowadzać zanieczysz-

czonych rozcieńczalników. Osady pozostające w kanałach ograniczą 

bądź zupełnie zatamują przepływ powietrza, co odbije się na jako-

ści pióropusza do lakierowania. Najpewniejszym zabezpieczeniem 

przed wlewaniem się brudnych rozcieńczalników jest elastyczna 

stożkowa końcówka z doprowadzonym niewielkim strumieniem po-

wietrza wetknięta w kanał zasilania powietrzem pistoletu. Do mycia 

używamy specjalnych szczotek i igieł nie niszczących powierzchni 

pistoletu i jego elementów oraz odpowiednich rozcieńczalników 

do mycia. Następnie przepłukujemy czystym rozcieńczalnikiem i 

osuszamy dmuchawką powietrzną. Tak przygotowane elementy i 

korpus składamy zwracając uwagę na prawidłowy wygląd uszczelek 

i wieszamy zmontowany pistolet na właściwy uchwyt.

KUBKI NA MATERIAŁY LAKIERNICZE
Systemy zasilania pistoletów w materiał – za pomocą kubków loko-

wanych na pistolecie oraz pod pistoletem oraz za pomocą zasilania 

pompą materiałową. Te dwa ostatnie stosujemy przy lakierowaniu 

dużych płaszczyzn jak kontenery, autobusy itp. W naprawach lokal-

nych stosujemy kubki na pistolecie. Dostępne są kubki o różnych 

pojemnościach wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium. 

Dla firm posiadających dużą liczbę napraw, przygotowano kubki 

jednorazowe sztywne bądź z miękkim wkładem. Te jednorazowe 

zdecydowanie zmniejszają zapotrzebowanie na rozcieńczalniki do 

mycia, lecz wymagają oddzielnego pojemnika na odpady – pozosta-

łości farb i tworzywa sztuczne. Zaletą jest możliwość przechowania 

pozostałości bazy typowego koloru, szczególnie w ASO gdzie pra-

cuje się na kilkunastu kolorach.

RODZAJE PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH 
W zależności od zasobności firmy, można zakupić pistolety właściwe 

do każdej powłoki nakładanej na pojazd zaczynając od pistoletu:

• do szpachli natryskowej – w zasadzie już ten produkt wyszedł z 

użycia.

• do gruntów – dysze 1,3 - 1,5 mm

• do podkładów wypełniających – dysze 1,8 - 2,2 mm

• do podkładów mokre na mokre – dysze 1,3 – 1.5 mm

• do baz – HVLP lub RP – dysze 1,3 -1,5 mm

• do lakierów bezbarwnych RP dysze 1,3 – 1,5 mm

• do lakierów akrylowych RP dysze 1,4 – 1,6 mm

• do zaprawek mini, dysze co najmniej 1,0 mm

• do przedmuchiwania

To jeszcze nie koniec potrzeb, bo w celu zabezpieczenia się przed 

„to nie ja popsułem” każdy lakiernik lub pomocnik powinien posia-

dać własny zestaw pistoletów.

Wyjaśnienie – HVLP ciśnienie w kappie powietrza nie przekracza 

0.71 bar – transferuje dużą objętość materiału przy niskim ciśnie-

niu – wolna praca

RP – zredukowane ciśnienie lakierowania w celu zmniejszenia stop-

nia mgły lakierniczej – szybka praca.





Pomiary karoserii cz. 1
POMIARY TO PODSTAWA
Niepodważalną zasadą  jest, że aby dobrze wykonać naprawę, trze-

ba zmierzyć płytę podłogową przed naprawą, w trakcie oraz po jej 

zakończeniu. Metody mogą być różne. Można co prawda mierzyć 

tzw. „miarką” lecz jeżeli naprawa ma być wykonana poprawnie 

to dokonanie pomiaru trójwymiarowego tą metodą (np. przy 

uszkodzeniach górnych punktów mocowania Mc Pherson’a) jest 

albo niemożliwe albo pochłonie bardzo wiele czasu, stawiając pod 

znakiem zapytania zarówno dokładność jak i opłacalność całego 

przedsięwzięcia. (Fot.1) 

Fot.1- Metoda pomiaru wybierana jest w zależności od wymagań 

technicznych mierzonego elementu. Bywa, że wystarczy miara 

zwijana, a niekiedy konieczne jest stosowanie urządzeń 3D. (Shut-

terstock)

Wszyscy obecni użytkownicy ram oraz systemów pomiaru karo-

serii przyznają, że od chwili gdy zaczęli stosować te urządzenia 

w swoich warsztatach to odmieniło ich pracę i nie wyobrażają 

sobie powrotu do starych metod. Prawidłowa technologia napraw 

powypadkowych to naprawa z wykorzystaniem następującego 

wyposażenia:

1. Urządzeń pomiarowych.

2. Urządzeń naprawczych.

Kolejność zaprezentowana powyżej nie jest pomyłką. Metody usu-

wania uszkodzeń powypadkowych mogą być różne w zależności 

od wyposażenia warsztatu blacharskiego, możliwości ekonomicz-

nych, a nawet umiejętności czy też przyzwyczajeń blacharza. Nie 

ma jednak sensu naprawa uszkodzeń bez dokładnej wiedzy o ich 

zakresie oraz bez możliwości sprawdzenia efektów przeprowadzo-

nych czynności przed wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych 

i powłok lakierniczych.

Podstawowym warunkiem dokonania prawidłowej naprawy karoserii samochodu powypadkowego jest zasto-
sowanie ramy naprawczej oraz urządzenia do pomiaru karoserii wraz z bazą danych wzorcowych. Próby przy-
wrócenia właściwej geometrii powypadkowej płycie podłogowej bez szybkiego oraz pewnego zdiagnozowania 
uszkodzeń, ich zakresu oraz kierunków są zwykle albo nieudane, albo nieopłacalne.
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DLACZEGO POMIARY SĄ WAŻNE
Skuteczna i opłacalna naprawa powypadkowa, przeprowadzona 

pod kontrolą pomiaru trójwymiarowego wsparta porównaniem 

położenia punktów bazowych z danymi porównawczymi pozwala 

uniknąć dodatkowych operacji i poprawek. Naprawa w oparciu o 

pomiary daje bardzo duże szanse wyeliminowania błędów kształtu 

naprawianego nadwozia, co jest szczególnie ważne w strefach 

mocowaniach elementów zawieszenia kół. Najtrudniejsze do na-

prawy powypadkowej jest nadwozie samonośne, gdzie bez tech-

nologii pomiaru trójwymiarowego niemożliwe jest stwierdzenie 

nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na geometrię układu 

jezdnego albo dopasowanie do innych elementów karoserii. W 

naprawie samochodu, podobnie jak w leczeniu, najważniejsza jest 

prawidłowa diagnoza. Bez tego trudno dobrać odpowiednie czyn-

ności i technologie naprawcze.

SYSTEMY POMIAROWE
Wybór rodzaju i typu systemu pomiaru karoserii uzależniony jest 

zwykle od typu urządzenia naprawczego jak i możliwości serwisu. 

Optymalne jest zawsze zastosowanie urządzeń trójwymiarowych 

przy wsparciu bazy danych według której można porównać zmie-

rzone wartości. (Fot.2) 

Fot.2- Niektóre systemy pomiarowe mogą być stosowane bez 

konieczności mocowania pojazdu na ramie naprawczej. (Spanesi)

Dlaczego bazy danych porównawczych, a nie fabrycznych? Bo 

nie zawsze dane znajdujące się w oferowanych bazach danych 

są danymi fabrycznymi autoryzowanymi przez producentów sa-

mochodów. Raczej warto założyć, ze są to dane zbierane przez 

twórców bazy. Warto rozważyć korzystanie z danych zawartych 

w instrukcjach napraw poszczególnych modeli pojazdów opra-

cowanych przez producentów. Da to gwarancję autentyczności 

wymiarów. (Fot.3) 

Niezależnie od rodzaju bazy danych pomiary można wykonywać 

stosując zasadę symetrii określonych punków charakterystycz-

nych. Diagnostyka taka wymaga jednak zachowania daleko idącej 

ostrożności i najlepiej sprawdza się kontro „wielowarstwowa” czyli 

połączenie wymiennie kilku metod. Tak na prawdę każdy sposób 

pomiaru pozwalający na określenie położenia punktów karoserii 

jest lepszy niż nie wykonywanie pomiarów w ogóle.

Bogusław Raatz

Fot.3 - Karta pomiarowa powinna zawierać co najmniej punkty charakterystyczne płyty podłogowej wraz z mocowaniem Mc Phersona. (BR)





Stal, aluminium, materiały hybrydowe
KAROSERIA HYBRYDOWA
Redukcja masy to niższe koszty produkcji ale również niższe spala-

nie i co za tym idzie mniejsza emisja dwutlenku węgla oraz tlenków 

azotu do atmosfery. Konstruktorzy samochodów, w szczególności 

działy zajmujące się projektowaniem nadwozi chcąc pogodzić wiele 

interesów tworzą konstrukcje hybrydowe. Zastosowanie niektórych 

materiałów wymusza wprowadzanie nowatorskich metod łączenia 

i zespajania poszczególnych elementów, a blachy o coraz mniejszej 

grubości są bardzo podatne na zniszczenie w wysokich temperatu-

rach. Coraz częściej stosowane jest nitowanie oraz klejenie.

Rys. Przykład karoserii hybrydowej - stopy aluminium oraz włókno 

węglowe to podstawowe materiały karoserii Audi R8 Cope (AUDI)

Hybrydowa karoseria to karoseria wykonana z zastosowaniem 

wielu różnych materiałów konstrukcyjnych.

Rys. Przykład karoserii hybrydowej – stal „w odwrocie”, główne 

materiały to stopy aluminium i włókno węglowe (AUDI)

Karoseria samonośna to najdroższy element samochodu. Pełni rolę estetyczną, ochrony dla pasażerów oraz 
decyduje o sztywności pojazdu, a w dodatku musi być na tyle precyzyjnie wykonana aby zamocowane do niej 
elementy zawieszenia pozwalały na uzyskanie odpowiednich własności jezdnych.

strefa blacharza
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Często nadal dominuje udział stopów stalowych ale znacząca jest 

również ilość elementów wykonanych ze stopów lekkich. Umiejęt-

ne stosowanie poszczególnych materiałów pozwala na produko-

wanie pojazdów o nowoczesnych nadwoziach, które zarówno są 

lżejsze niż bywało to dawniej ale i wzrasta poziom bezpieczeństwa 

biernego pasażerów.

CARBON W KAROSERII
Pojawiają się coraz częściej elementy karoserii wykonane z blach 

wielowarstwowych. Płaty blachy stalowej o niewielkiej grubości 

przedzielone są i niejako sklejone są cienką warstwą tworzyw 

polimerowych. Grubość warstw z tworzywa nie przekracza zwykle 

50 µm. Jedną bardziej istotnych zalet zastosowania blach wielo-

warstwowych jest możliwość ich głębokiego tłoczenia podczas 

produkcji elementów co zmniejsza ilość segmentów składowych 

w budowie nadwozia.

Audi A8 – zastosowanie materiałów hybrydowych w newralgicz-

nej strefie karoserii dało bardzo dobre efekty (AUDI).

Skutkuje to bezpośrednio znacznym zmniejszeniem ilości połączeń 

zwiększając tym samym sztywność całej konstrukcji. Własności 

mechaniczne karoserii skonstruowanej w tej technologii są lepsze 

nawet o połowę. W zakresie walorów użytkowych znajduje się mie-

dzy innymi lepsza zdolność do tłumienia drgań.

TAILORED BLANKS (TB) I INNE TECHNOLOGIE
Poza zastosowaniem nowoczesnych gatunków stali, oraz materia-

łów hybrydowych, wprowadzono również nowe technologie wyko-

nywania elementów karoserii samochodowych. Najbardziej znaną, 

o kluczowym znaczeniu dla rozwoju technologii jest Tailored Blanks 

oraz Tailor Rolled Blanks. Najlepszy efekt zredukowania masy nad-

wozia, przy jednoczesnym polepszeniu jego własności mechanicz-

nych dotyczących zarówno bezpieczeństwa biernego jak i własności 

użytkowych, daje połączenie technologii TB, TRB oraz podobnych z 

zastosowanie nowoczesnych gatunków stali. Elementy mają często 

różną grubość i są przygotowywane przed procesem wykrawania 

oraz łączenia.

Proces przygotowania blachy 

do wykonywaniu elementu 

współczesnej karoserii samo-

chodowej (AUDI).

Wbrew powszechnej opinii, 

technologie TB oraz TRB nie 

są wytworem ostatnich lat. 

Początki zastosowania tych 

technologii przypadają na koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego 

wieku, choć do powszechnego stosowania wprowadzono je w póź-

nych latach osiemdziesiątych. Oto jak wyglądało wdrażanie nowo-

czesnych technologii w różnych rejonach świata:

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Prekursorem zastosowania technologii Tailored Blanks oraz Tailor 

Rolled Blanks była szwedzka firma Volvo. Pierwsze seryjnie pro-

dukowane w tej technologii karoserie, opuściły linie produkcyjne 

w roku 1979. Innymi europejskimi producentami samochodów  

stosującymi TB i TRB są Volksvagen i Seat. Stosują one technolo-

gie łączenia elementów metodą liniowego zgrzewania oporowego 

oraz spawania laserowego. W roku 1985 niemiecka firma Thyssen 

AG opracowała dla firmy AUDI technologię laserowego łączenia 

elementów składowych TB i TRB. Technologia laserowego spawania 

elementów została pierwotnie wykorzystana do produkcji prze-

strzennych płyt podłogowych.

Jedną z ważniejszych zalet odróżniających spawanie laserowe od 

tradycyjnego zgrzewania oporowego, jest długość jednorodnej 

spoiny. Przy tradycyjnej technologii wynosi ona maksymalnie 1000 

mm, natomiast przy spawaniu laserowym nawet do 1960 mm.

SPAWANIE LASEROWE
Technologie wykonywania elementów karoseryjnych z nowocze-

snych stopów często oparte są na łączeniu poszczególnych części 

przy pomocy spawania laserowego, wraz z bardzo dokładnym sys-

temem monitorowania oraz sterowania. Zasada działania urządzeń 

laserowych oparta jest na wykorzystaniu odpowiednio skupionego 

światła monochromatycznego (laserowego). Do spawania karoserii 

używane są lasery CO2 dużej mocy (2-12kW). Lasery YAG dużej 

mocy, często są wyposażane w tzw. miękką optykę i współpracują 

z robotami. Głównym obszarem ich zastosowania jest łączenie ele-

mentów karoserii samochodowych. Spawanie laserami CO2 dużej 

mocy odbywa się metodą “z oczkiem”. Taki sposób ułatwia wnikanie 

energii lasera głęboko w materiał. W ten sposób powstają grube i 

wąskie spoiny. Spawanie “z oczkiem” nazywa się też spawaniem z 

głębokim wtopieniem. Podobnie jak w innych metodach spawania, 

również i w tym przypadku jeziorko spawalnicze musi być chronione 

przed szkodliwym wpływem powietrza atmosferycznego.

Ważne jest, by kontrolować ilość plazmy tworzącej się nad po-

wierzchnią jeziorka spawalniczego. Dotyczy to szczególnie spawania 

z wykorzystaniem laserów CO2. Podstawowymi gazami osłonowymi 

dla laserów CO2 są hel i mieszanki helu z argonem. Hel dzięki du-

żemu potencjałowi jonizacji, ułatwia kontrolę tworzenia się plazmy, 

argon przeciwnie, dlatego nie stosuje się go z laserami o mocy po-

wyżej 3 kW. W niektórych zastosowaniach sprawdzają się mieszanki 

argonu z tlenem lub CO2. W laserach dużej mocy wykorzystuje się 

mieszanki helu z tlenem. Zapewnia to wysoką wydajność procesu z 

zachowaniem odpowiedniej jakości. Do spawania stali austenitycz-

nych stosowane są również mieszanki argonu z wodorem. Uniwer-

salnym gazem osłonowym wykorzystywanym z laserami YAG jest 

argon. Używane są też dodatki azotu i CO2. Spawanie technologią 

laserową pozwala na wykonywanie długich spoin w bardzo krótkim 

czasie. Spoiny charakteryzuje wyjątkowo wysoka precyzja oraz 

jakość. Proces jest całkowicie zautomatyzowany i podlega ciągłej 

kontroli prowadzonej przez systemy pomiarowo-monitorujące.

Bogusław Raatz



Niebezpieczne ciężarówki
KOLIZJE I WYPADKI
Znaczną część kolizji stanowią najechania bez hamowania na sto-

jące w korku pojazdy. Inną okolicznością w której dochodzi do 

najechania jest uderzenie w  pojazd stojący na poboczu. Wypadki, 

w których uczestniczą pojazdy użytkowe o dużej masie zdarzają 

się niestety codziennie ale do najstraszniejszych w skutkach nale-

żą te, w których pojazd ciężarowy nie wykonał w ogóle manewru 

hamowania. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne. Najczęściej 

jest to chwilowa dekoncentracja kierowcy lub przemęczenie. Nie-

stety zdarza się, ze kierowca podczas jazdy korzysta z laptopa lub 

innych urządzeń multimedialnych lub spożywa posiłek... Należy  w 

tym miejscu przypomnieć dwie podstawowe zasady bezpiecznego 

poruszania się pojazdów po drogach:

– ciągłe obserwowanie drogi,

– zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy pojazdami.

Nikt nie jest nieomylny, a dochodzi jeszcze zmęczenie i rutyna kie-

rowcy dlatego też wymyślono systemy wspomagające kierowanie 

pojazdem. Przykładem może być system asystenta pasa ruchu. 

Posiadanie tego systemu w nowo sprzedawanych pojazdach jest 

Wypadki z udziałem pojazdów użytkowych a zwłaszcza ciągników siodłowych z naczepami lub cysternami to 
niestety codzienność w ruchu drogowym. Najbardziej niebezpieczne są wszelkie zdarzenia drogowe z udziałem 
pojazdów o dużej masie przy znacznym natężeniu ruchu drogowego oraz dużych prędkościach pojazdów.
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obowiązkowe ale... używanie już nie. W przepisach UE nie ma nie-

stety ani słowa o tym, że systemu nie można wyłączyć podczas jaz-

dy. Częstym powodem wyłączenia systemu hamowania awaryjnego 

przez kierującego samochodem jest chęć wyciszenia denerwujące-

go dźwięku ostrzegawczego. Zwykle wyłączenie jest zbyt łatwe i 

polega na wciśnięciu przełącznika na pulpicie pojazdu.

PRZEPISY UE
Wprowadzanie obowiązku posiadania AEBS w pojazdach użyt-

kowych rozpoczęto w listopadzie 2015 roku. Przepis dotyczył 

pojazdów pierwszy raz dopuszczanych do ruchu o masie całko-

witej powyżej 8 ton. Obowiązuje etap 1, w którym ustawodawca 

cel uniknięcia zderzenia z poruszającym się obiektem, a prędkość 

pojazdu podczas zbliżania się do obiektu nieruchomego musi być 

zmniejszona o co najmniej 10 km/h.  W roku 2018 ma wejść etap 

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

Niektórzy producenci samochodów użytkowych nie czekają na 

nowe przepisy. Mercedes wprowadził już system Activ Brake As-

sist 3 spełniający wymagania wchodzące w życie w roku 2018. Nie 

tylko Mercedes wyprzedza terminy wprowadzenia kolejnych eta-

pów. Swoje rozwiązania związane z automatycznymi, niezależnymi 

systemami hamowania awaryjnego wprowadziły już Renault i MAN. 

Rozwiązania techniczne oraz warunki stosowanych systemów po-

zwalają już obecnie na całkowite wyeliminowanie ewentualnego 

najechania na przeszkody stacjonarne. Systemy te skonstruowane 

są tak aby przekazywać sygnały informujące o przeszkodzie w 

formie wizualnej lub dźwiękowej. Spotyka się również oddziaływa-

nie sygnału ostrzegawczego jako impulsu na system hamulcowy. 

Wszystkie systemy posiadają możliwość przerwania przez kierowcę 

fazy ostrzegawczej lub hamowania awaryjnego.

POPRAWNE DZIAŁANIE SYSTEMÓW
Nieodzownym warunkiem bezpieczeństwa jest poprawne działanie 

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

czyny niezadziałania automatycznych systemów bezpieczeństwa. 

Często zdarza się, że niewłaściwie działający system powoduje 

nieuzasadnione wysyłanie sygnałów ostrzegawczych o niebezpie-

czeństwie. Co gorsza podważa to trwale zaufanie kierujących do 

stosowania automatycznych systemów. Może się też zdarzyć, że 

uporczywie pojawiają się sygnalizacje o awarii systemu ostrzegania 

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

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

KIEDY KALIBROWAĆ?
Jest kilka przypadków kiedy konieczne jest co najmniej sprawdzenie 

prawidłowego ustawienia elementów systemów bezpieczeństwa:

1. Po wypadku lub kolizji.

2. Po wymianie elementu mającego znaczenie na działanie syste-

mu.

3. Po znacznej zmianie wysokości zawieszenia pojazdu.

4. Po regulacji zbieżności kół tylnych. Zmian geometrycznej osi 

jazdy.

5. Kiedy system wskazuje przekroczenie tolerancji dopuszczalnej.

6. Kiedy następuje zbyt gwałtowna zmiana trybu jazdy.

We wszystkich tych przypadkach jest konieczna kalibracja systemu. 

Polega ona głównie na zestrojeniu ustawienia czujników z ustawie-

niem geometrycznej osi jazdy stanowiącej dwusieczną kąta całko-

witej zbieżności kół osi tylnej (niekierowanej). W przypadku kiedy 

wykonana była regulacja systemów konieczna jest jazda próbna 

sprawdzająca poprawność działania.

CZYM KALIBROWAĆ?
Poza oprzyrządowaniem fabrycznym także tzw. „wielomarkowe” 

testery diagnostyczne niektórych producentów są w stanie spełnić 

wymagania do przeprowadzania procesu sprawdzania i kalibracji 

systemów bezpieczeństwa. Testery diagnostyczne BOSCH jak AVL, 

TEXA, WABCO-WURTH spełniają już częściowo lub w całości wyma-

gania producentów pojazdów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie serwisów samochodowych 

producenci systemów pomiarowych do geometrii układu jezdnego 

skonstruowali oprzyrządowanie przeznaczone do kontroli i kalibra-

cji systemów wspomagania bezpieczeństwa. Najbardziej popularne 

to systemy HAWEKA, JOSAM (TRUCKCAM), KOCH i PRECYZJA-SE-

RVICE. Systemy ACC dzielą się na mechaniczne i elektroniczne. W 

przypadku systemów mechanicznych regulacji można dokonać 

stosując odbite promieniowanie laserowe a właściwe ustawienie 

sensorów uzyskuje się za pomocą klucza inbusowego, natomiast 

elektroniczne kalibrowane są przez wykorzystanie sygnału promie-

niowania radarowego, a ich kalibracja odbywa się z poziomu testera 

diagnostycznego.

Bogusław Raatz na podstawie art. z „KAROSERII”







Koncepcja-projekt-realizacja
Decyzja o rozpoczęciu działalności w sferze świadczenia usług napraw 

pojazdów to nie tylko budowa obiektu. Zanim serwis zacznie zarabiać 

na usługach w nim świadczonych musi być przeprowadzony wielo-

etapowy proces wymagający ogromnego nakładu pracy doświadczo-

nych ekip projektantów, dostawców technologii i wykonawców.

Pomysł stworzenia serwisu samochodowego to początek długiej 

drogi do realizacji marzeń. Przygotowanie koncepcji oraz odpo-

wiednio dopasowanych rozwiązań techniczno-technologicznych 

powinno być oparte o analizę rynkową dotyczącą zakresu usług 

jakie będą świadczone w serwisie. Kluczowe jest ustalenie przewi-

dywanej ilości naprawianych pojazdów. Z tego będzie wynikać ilość 

stanowisk naprawczych i diagnostycznych oraz ilość niezbędnego 

personelu. Warto uwzględnić tolerancję umożliwiającą elastyczne 

podejście do tzw. przerobu. Tak na prawdę wiedza ta jest czysto 

hipotetyczna i zostanie zweryfikowana po uruchomieniu warsztatu. 

Przeinwestowanie jak i niedoinwestowanie to dwa bardzo nieko-

rzystne zjawiska w każdym przedsięwzięciu gospodarczym. Warto 

posłuchać doświadczonych fachowców, którzy byli współtwórcami 

podobnych przedsięwzięć, a nie opierać się na swoich, często nie-

uzasadnionych niczym wyobrażeniach. Częstym błędem jest nieste-

ty pomijanie procesu profesjonalnego planowania i projektowania 

serwisów samochodowych. Inwestorzy zwykle nie zdają sobie spra-

wy z ogromu detali jakie trzeba uwzględnić już na wczesnym etapie 

projektowania. Dochodzą do tego technologie oraz urządzenia, 

które wymagają wcześniejszych decyzji dotyczących ich zastosowa-

nia oraz lokalizacji. Przykładem mogą być urządzenia stacji kontroli 

pojazdów czy też instalacje lakierni i blacharni.

Producenci urządzeń dostarczają na wstępnym etapie projektowa-

nia niezbędne materiały techniczne. Bywa że trzeba zamontować 

w posadzce elementy fundamentowe wykonane pod konkretne 

urządzenia. Do tego dochodzą instalacje wentylacyjne, elektryczne, 

sprężonego powietrza czy też kompletna technologia myjni. Plano-

wanie serwisu samochodowego to nie tylko budynki i technologie. 

Odpowiednie zaplecze techniczne, magazynowe oraz socjalne to 

integralne elementy całego przedsięwzięcia o nazwie warsztat samo-

chodowy. Konieczne jest uwzględnienie warunków środowiskowych.

Uzyskanie stosownych zezwoleń może się wiązać, w zależności od lo-

kalizacji i planowanego zakresu prowadzonych napraw, z nie lada kło-

potami. Prace planowania i projektowania muszą również uwzględnić 

zagospodarowanie terenu, na którym staną budynki warsztatowe. 

Potrzebne będą parkingi dla klientów, pracowników oraz pojazdów 

przed i po naprawie

Artykuł nie wyczerpuje pełnego zakresu problematyki planowania 

oraz organizacji serwisów pojazdów użytkowych. Publikacja ma na 

celu głównie zwrócenie uwagi na właściwe podejście do planowania i 

prowadzenia podobnych inwestycji.

Bogusław Raatz
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HERKULES na targach zagranicznych

HERKULES TRUCK nagrodzony!
W tej edycji do konkursu LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA zgło-

szono 41 produktów. W składzie komisji konkursowej znaleźli się 

prezesi firm nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu. „Wybie-

rając laureatów kierowaliśmy się m.in. przydatnością produktów dla 

bezpieczeństwa państwa, zakresem możliwości zastosowania ich w 

armii i służbach mundurowych, poziomem wykorzystania nowych 

technologii, możliwością zastąpieniem nimi produktów importowa-

nych” – wyliczał przewodniczący Rady. Nagrody wręczono w dwóch 

kategoriach: „Innowacyjny Produkt” i „Innowacyjna Firma”. Cztery 

podmioty: Szczęśniak Pojazdy Specjalne, Metal Master, PZL-Świdnik 

S.A. oraz Instytut Lotnictwa z Warszawy odebrali nagrody w obu 

kategoriach. Natomiast Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne oraz BT 

Electronics sp. z o.o. zostały nagrodzone za dwa swoje produkty. W 

kategorii „Innowacyjny Produkt” między innymi nagrodzona zosta-

ła linia do diagnostyki i napraw pojazdów użytkowych HERKULES 

TRUCK SYSTEM. Statuetki zostały wręczone podczas uroczystej 

gali, która odbyła się 14 czerwca w Warszawie. Gala odbyła się pod 

honorowym patronatem ministra Pawła Solocha, szefa Biura Bez-

pieczeństwa Narodowego.

Red

Herkules Auto Technika realizuje tegorocz-

ny plan uczestnictwa w międzynarodowych 

imprezach targowych. W maju były targi w 

Kijowie, a czerwiec to Automechanika w 

Dubaju. Oferta wzbudziła ogromne zain-

teresowanie potencjalnych dystrybutorów 

oraz klientów indywidualnych. Na zakończe-

nie tegorocznego tournée będą jesienne 

targi motoryzacyjne „SEMA” w Las Vegas, 

w których oczywiście Herkules będzie brał 

udział jako wystawca. W Las Vegas zapre-

zentowane zostanie głównie linia napraw i 

diagnostyki pojazdów użytkowych HERKU-

LES TRUCK System.

Red
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Ciężka praca
Otrzymałem bardzo nietypowe zlecenie. Pewna grupa przyjaciół 

postanowiła sprezentować na imieniny swojej koleżance z klubu 

fitness kettlebell, czyli ciężarek (28kg) do ćwiczeń. Klient chciał, 

aby z jednej strony znalazł się na nim słonecznik, a z drugiej 

dżdżownica. Postanowiłem całość umieścić na tle struktury ka-

mienia. Obawy moje budził fabryczny, pomarańczowy lakier, które-

go jakości nie byłem pewien. Nie wiedziałem jak zachowa się ten 

podkład po nałożeniu lakierów samochodowych. fot. 02

Po wykonaniu próbki na fragmencie odważnika, przystąpiłem do 

pracy. Najpierw przygotowałem rysunek wektorowy słonecznika 

i dżdżownicy. Następnie, za pomocą plotera tnącego, wyciąłem 

kilka kompletów szablonu wewnętrznego i zewnętrznego. Pracę 

rozpocząłem od pomalowania całej powierzchni białym lakierem 

bazowym. Następnie nałożyłem pierwszy szablon i zielonym lakie-

rem bazowym pomalowałem obszar liści. fot. 03

Przy dżdżownicy z kolei, precyzyjnie pomalowałem sepią segmen-

ty jej ciała. W słoneczniku rozpocząłem malowanie pierwszych, 

ciemnopomarańczowych liści. Szablon przyłożyłem tak, aby spod 

żółtych liści wystawały uprzednio pomalowane zielenie. Chodziło o 

to, aby najpierw malować liście, które są z tyłu kwiata, a następnie 

stopniowo te, które znajdują się na coraz bliższym planie. fot. 04

Następnie nadałem dżdżownicy lekko pomarańczowy odcień, wraz 

z nadaniem jej już na tym etapie owalnego kształtu. Naprzemien-

ne malowanie dwóch obiektów pozwalało na systematyczne wy-

sychanie malowanych fragmentów, przed nakładaniem kolejnych 

szablonów. fot. 05 

Po raz kolejny przesunąłem szablon z liśćmi, aby częściowo odsło-

nić poprzednio namalowane fragmenty. Teraz lakierem bazowym 

pomalowałem najjaśniejsze liście słonecznika. Te, które znajdują się 
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najbliżej. Pomalowałem również centrum słonecznika z czarnymi 

nasionami. Efekt ten uzyskałem za pomocą plastikowej, giętkiej 

siatki. Mając w aerografie czarną farbę, pomalowałem także drob-

ne segmenty dżdżownicy. fot. 06 

Przed usunięciem szablonów zewnętrznych, całość słonecznika de-

likatnie wycieniowałem tak, aby zgubić zbyt ostre granice koloru, 

które powstały po poprzednich szablonowaniach. teraz mogłem 

ostrożnie zdemontować wszystkie szablony i maskowania. Warto 

w tym momencie lekko zeszlifować krawędzie lakieru powstałe od 

szablonu na granicy z białym podkładem. fot. 07 

Podobnie zrobiłem z dżdżownicą, której nadałem ostateczne 

cieniowania, a białym lakierem nadałem jej lekkiego błysku. Ważne 

jest, aby te cieniowania i efekty połysku malować na każdym seg-

mencie osobno. Bo jeśli pomalujemy cały korpus jednocześnie, to 

zagubi się nam charakterystyczna, segmentowa budowa dżdżow-

nicy. Tu także, po demontażu szablonu, warto ostrożnie zeszlifo-

wać krawędzie lakieru sąsiadujące z białym tłem. Po wyschnięciu 

słonecznika i dżdżownicy, przygotowujemy tlo do nałożenia efek-

tu kamienia. Zakrywamy folią namalowane obiekty. Uważamy przy 

tym, aby wszystkie krawędzie były lekko odkryte, aby nie powstała 

na końcu biała linia pomiędzy obiektem, a tłem. fot. 08 

Gdy tło zostało przygotowane rozpocząłem malowanie efektu 

kamienia. Opisywałem ten sposób już w poprzednich artykułach. 

Demontujemy kapę z aerografu, i rozpoczynamy natryskiwanie 

powierzchni różnej wielkości kropkami . Jednocześnie drugą ręką 

zginamy i zaciskamy przewód powietrza, zwalniając je nieregular-

nie. W ten sposób z aerografu wydobywaja się kropki różnej wiel-

kości. Najlepiej, gdy ten efekt naprzemiennie powtarzamy dwoma 

lub trzema kolorami, np. czernią, sepią i sieną. Na końcu malujemy 

czarnym lakierem efekt spękań kamienia. Warto poćwiczyć te pęk-

nięcia poza właściwą pracą i nanieść je dopiero jak zaczną wyglądać 

realistyczne. Najlepiej umieszczać je w miejscach kontaktu z innym 

obiektem. Pęknięcia na ciężarku umieściłem w miejscu uchwytu 

oraz w miejscu wejścia i wyjścia dżdżownicy z kamienia. Całość 

pokryłem dwiema warstwami lakieru bezbarwnego. Po ukończeniu 

pracy ciężarek prezentował się znakomicie i z pewnością ucieszył 

solenizantkę.

Andrzej Karpiński   |  www.airbrush.com.pl
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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.
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Dążąc do perfekcji
Dla Marka Muchowskiego jest to samochód, z którego emanuje pięk-

no motoryzacji. Kiedy znalazł ogłoszenie o sprzedaży takiego auta, 

niewiele się namyślał. Prezentowany samochód jest tak zwanym 

hardtopem, można go rozebrać, zdjąć dach, drzwi, klapy, przednia 

szyba się kładzie na masce, do jej unieruchomienia służą specjalne 

zamocowania. Jednostkę napędową stanowi trwały (rozrząd na 

kołach zębatych) silnik Diesla o pojemności 3431 cm3, mocy 90 KM 

(przy 3500 obr./min) i momencie obrotowym 216 Nm (2200 obr./

min). Instalacja elektryczna o napięciu 24 V, dwa akumulatory.

Samochód był bardzo mocno zniszczony, ktoś próbował go nie-

profesjonalnie naprawiać i były miejsca, w których naspawane były 

nawet cztery warstwy blachy... Karoseria, pierwotnie w kolorze 

czerwonym, była mocno zjedzona przez rdzę, fragmentami wręcz 

jej nie było, spustoszenia były ogromne. Pseudo naprawy polegające 

na naspawaniu nowej blachy na zardzewiałą, spowodowały więcej 

szkody niż pożytku. Stan tego auta był opłakany, dziury, brak frag-

mentów oblachowania... Samochód wymagał dogłębnego, prawdzi-

wego remontu blacharsko-lakierniczego. Mechanicznie niby był w 

porządku; jeździł, skręcał, hamował... Po wyjęciu silnika okazało się, 

że jest wzdłużny luz wału korbowego. Panewki oporowe były już zu-

żyte, a po rozebraniu silnika również panewki wału korbowego były 

pomarańczowe, co mogło oznaczać, że wymianą oleju poprzedni 

użytkownicy specjalnie się nie przejmowali. Remont jednostki napę-

dowej okazał się niezbędny. Zawieszenie było w zasadzie sprawne, w 

Uratowany przed złomowiskiem egzemplarz legendarnej Toyoty Land Cruiser BJ42 pochodzi z 1982 roku. 
Legendarnej, bo stworzony w latach 50. ub. wieku samochód był nie tylko nadzwyczaj dzielny w terenie, ale 
również, dzięki swej prostocie konstrukcji oraz jakości produkcji, był niezawodny. 

Autor:  Mirosław Rutkowski
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zasadzie, czyli założone zostały nowe amortyzatory, jedno pióro w 

resorze było pęknięte więc zostało wymienione, resory otrzymały 

nowe szpickopy. Oczywiście wszystkie elementy były odrdzewione i 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

Marek Muchowski od kilkunastu lat pracuje w branży blacharsko-la-

kierniczej w spółce Troton i doskonale orientuje się we współcześnie 

stosowanych technologiach napraw i cechach nowoczesnych mate-

riałów. To bardzo pomaga mu realizować swoje motoryzacyjne pasje. 

Kilka lat temu opisywałem restaurowane przezeń Subaru Sti – istna 

perełka. Dziś pochwalił się Toyotą, której stan można określić jako 

doskonały. Realizując swoje projekty i pomysły stara się doprowadzić 

samochód do stanu fabrycznego i wie, jakimi metodami należy to 

zrobić. Przy okazji, jak sam podkreśla, uczy się, zdobywa doświadcze-

nie praktyczne, co w połączeniu z rzetelnymi podstawami teoretycz-

nymi daje znakomite efekty. 

Naprawa tego samochodu zaczęła się od rozebrania i rozkręcenia 

wszystkiego, co rozkręcić się dało. Wszystkie elementy, profile 

zamknięte, połączenia nitowane i skręcane, również fragmenty w 

większym lub mniejszym stopniu zniszczone przez rdzę, poddane 

zostały piaskowaniu i czyszczeniu. Nigdzie nie pozostał nawet ślad 

rdzy. Naprawa i weryfikacja przestrzeni zamkniętych polegała na 

mechanicznym dotarciu do wnętrza, przed ponownym składaniem 

wszędzie był czysty metal. Sporo pracy wymagały naprawy prze-

rdzewiałych ramek, szprosów w masce, wzmocnień w karoserii. Było 

sporo spawania i dorabiania zniszczonych przez korozję fragmentów 

blachy. W dążeniu do doskonałości, po piaskowaniu i spawaniu, nie-

które części były cynkowane, niektóre galwanizowane. Odbudowując 

jedną z najlepszych terenówek świata, właściciel chciał mieć pewność, 

iż samochód będzie przygotowany na każde, najtrudniejsze warunki, 

jakie można spotkać w terenie i zniesie kilkadziesiąt lat eksploatacji w 

doskonałej kondycji. Przykładem zakresu prac i staranności przy re-

nowacji Toyoty, może być dach. Plastikowy płat laminatu ma krawę-

dzie usztywnione przynitowaną stalową ramką, która miejscami była 

kompletnie skorodowana. Po usunięciu nitów i odrdzewieniu, trzeba 

było odtworzyć brakujące fragmenty, następnie – po zabezpieczeniu 

i polakierowaniu – ponownie ramka została przynitowana do (pola-

kierowanego i odświeżonego) dachu. Wydaje się ten element bardzo 

prosty, natomiast naprawa była bardzo skomplikowana i czasochłon-

na. Doprowadzenie samochodu do stanu obecnego trwało dwa 

lata. Wszystkie części, detale i elementy przeszły przez ręce Marka 

Muchowskiego. Prace blacharskie, spawanie, cynowanie zlecił spraw-

dzonemu rzemieślnikowi. Tu znów przydała się orientacja w branży, 

Marek Muchowski wie komu można powierzyć wykonanie określo-

nych zadań. Dzisiejsze naprawy blacharskie ograniczają się raczej do 

wymiany całych elementów, drzwi, błotników, nadkoli i ewentualnie 

wspawania „reperaturek”. Fachowców, którzy potrafią wyklepać ele-

ment, odtworzyć kształty na podstawie pozostałych fragmentów i 

osiągnąć kształt, jaki przed laty nadano w fabryce, jest niewielu. 

Na etapie prac blacharskich stosowany był podkład epoksydowy Sea 

line Epoxy Primer 4:1, z serii produktów stworzonych w firmie Tro-

ton do stosowania przy naprawach i zabezpieczaniu łodzi i jednostek 

pływających poniżej linii wody. Doskonale zabezpiecza powierzchnie 

stalowe i aluminiowe, w przypadku samochodu terenowego taki pro-

dukt wydaje się idealnym wyborem. Ten podkład zapewnił Toyocie na 

wiele lat szczelną antykorozyjną powłokę.

Po przeprowadzeniu wszystkich prac blacharskich, zabezpiecze-

niu podkładem epoksydowym i wyrównaniu szpachlą z włóknem 

węglowym carbon, a następnie multifunkcyjną, lekką szpachlówką 

wykańczająca Amber przed malowaniem był aplikowany podkład 

Intertroton, akrylowy przegrodowy 3:1. 

Samochód polakierowany został lakierem białym bazowym. Na 

koniec położono nowoczesny lakier bezbarwny C18. Dzięki dużej 

odporności na zarysowania i dużej twardości ten produkt daje gwa-

rancje trwałej, a jednocześnie estetycznej powłoki.

Jak sam Marek Muchowski mówi budżet wymknął się spod kontroli, 

ale satysfakcja z perfekcyjnie naprawionego samochodu nie da się 

przeliczyć na żadne pieniądze. Pozornie sprawny samochód został 

rozebrany do ostatniej śrubki, każda została zweryfikowana, napra-

wiona lub odświeżona. O pedantycznym podejściu świadczy fakt, 

iż pod boczkami drzwi wklejone są identyczne jak fabryczne płaty 

folii... Dziś Toyota BJ42 z roku 1982 prezentuje się tak, jakby właśnie 

wyjechała z fabryki.

Toyota Land Cruiser od dziesięcioleci uznawana jest za jeden z 
najlepszych – jeśli nie najlepszy – samochód terenowy. Jego po-
wstanie związane jest z konfliktem wojennym na Półwyspie Koreań-
skim, w którym Chiny i Związek Radziecki wsparły Północ przeciwko 
Stanom Zjednoczonym, które wspierały Południe. Zapleczem logi-
stycznym wojska amerykańskiego była wciąż jeszcze okupowana 
Japonia, a bliska wówczas bankructwa Toyota otrzymała kroplówkę 
w postaci zlecenia produkcji samochodów ciężarowych dla armii 
amerykańskiej. W 1950 roku japońska policja złożyła zamówienie 
na lekki samochód terenowy i inżynierowie Toyoty w ekspresowym 
tempie opracowali własną konstrukcję, która jednak nie znalazła 
uznania zamawiających. Samochód zaprojektowano wzorując 
się na najpopularniejszym wówczas Willysie.  Firma dysponowała 
jedynie silnikiem montowanym w ciężarówkach, i ten właśnie, Typ 
B został wykorzystany w prototypie. Z bardzo, na ówczesne cza-
sy, mocnym silnikiem i przy podobnej charakterystyce konstrukcji 
nadwozia, samochód w terenie był nadzwyczaj skuteczny. Auto 
nazwano Toyota Jeep BJ i, po spektakularnych prezentacjach po-
legających na wjazdach m.in. trasą pielgrzymów na zbocze góry 
Fuji, firma otrzymała zamówienia od policji, straży pożarnej, służb 
leśnych i podobnych instytucji państwowych. W 1954 roku auto 
zyskało nazwę Land Cruiser, w oznaczeniu poszczególnych modeli 
pozostał kod, na przykład BJ42, gdzie B oznacza silnik z typu B, J 
– model Land Cruiser, 4 – seria 4, 2 – wersja modelu w serii.
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Sposób na kamień
Dzisiaj przedstawię przykład, który często stosuję podczas szko-

lenia z malowania aerografem. Jest to struktura popękanego ka-

mienia z odciśniętym zarysem twarzy. Opanowanie tego efektu 

jest niezwykle pożyteczne do realizacji innych obrazów. Swobod-

ne malowanie realistycznych pęknięć może być potrzebne np. 

do malowania błyskawicy na niebie. Natomiast poprawny efekt 

„kropkowania” może być potrzebny np. do malowania piasku na 

plaży. foto. 01

Ćwiczenie rozpoczynamy od przygotowania kartonowego szablo-

nu odcisku twarzy. Kartonowy szablon jest lepszy w tym wypadku 

od samoprzylepnego, gdyż nie powstaną zbyt ostre krawędzie od-

cisku. Ustalamy kierunek padania światła, aby wszystkie, malowane 

cienie miały ten sam kąt padania. Warto narysować sobie ołów-

kiem wektor, aby ciągle pamiętać o kierunku cieni. Ten element 

malujemy czernią lub sepią. foto. 02

Teraz rozpoczynamy wspomniany efekt „kropkowania”. W tym 

celu odchylamy igłę aerografu do końca. Odkręcamy dwie kapy ae-

rografu, aby pozostała sama igła poruszająca sie w dyszy. Wlewa-

my do aerografu farbę. Drugą ręką zginamy przewód powietrza, 

aby je całkowicie odciąć. Następnie delikatnie popuszczamy zgięcie 

przewodu powietrza, aby uzyskać minimalne ciśnienie. W aerogra-

fie odchylamy igłę do końca i obserwujemy efekt. Teraz będą się 

wydobywać z aerografu drobne kropki farby. Ich wielkość regulu-

jemy dopływem powietrza. Im mniej powietrza, tym kropki będą 

większe, i odwrotnie. Warto ten efekt powtórzyć naprzemiennie 

kilkoma kolorami. Wtedy struktura będzie bardziej realistyczna. 

W przypadku malowania struktury kamienia, nie obawiajmy się 

jakichś błędów lub zaskakujących plam. Ta naturalna powierzchnia 

jest ze swej natury abstrakcyjna. pamiętajmy, aby przy ponownym 

przykręcaniu kap aerografu odchylić igłę do końca. W przeciwnym 

razie można uszkodzić jej grot. foto. 03
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Po wyschnięciu kropek rozpoczynamy malowanie pęknięć i szcze-

lin. Pamiętajmy, aby podczas malowania unikać łuków. Struktura 

pęknięć bardziej przypominać ma pozaginany drut, niż nitkę.  

Dobrze, gdy pęknięcia są kontynuacją jakiegoś narożnika obiektu. 

Nie mogą zaczynać się gdziekolwiek, muszą z czegoś wynikać. na-

tomiast kończyć się mogą zanikająco. foto. 04

Następnie, za pomocą krawędzi podartego ręczniczka kuchenne-

go, wzmacniamy lub korygujemy odciski twarzy w kamieniu. Cho-

dzi o to, aby wprowadzić jak najwięcej nieregularności i różnic po-

między częściami odcisku. Można nawet jakiś fragment pęknięcia 

pomalować przesadnie. W naturze występują przecież pęknięcia, 

aż do granicy całkowitego otwarcia kamienia. foto. 05

Wracamy do kartonowego szablonu i za pomocą celowych przesu-

nięć, domalowujemy delikatnie dodatkowe krawędzie, aby powstał 

efekt uszkodzenia lub zatępienia brzegu odcisku. Potem już bez 

szablonu, z wolnej ręki, staramy się połączyć wszystko w całość. 

Tak, aby nie był rozpoznawalny żaden szablon. Na tym etapie, 

można według uznania, dodać trochę kropek, peknięć lub innych 

efektów. Pamiętajmy jednak, aby nie przesadzić, że mniej znaczy 

więcej. foto. 06

Podobnie jak poprzednio, można także wzmocnić same pęknięcia. 

Można dodać jedną lub dwie szczeliny dominujące. To też zwięk-

szy efekt realizmu. Teraz jednak zamiast ręczniczka kuchennego, 

zastosujemy „artystycznie” przedarty karton. Jego dwie części 

rozchylamy stosownie do szerokości szczeliny. Może ona się roz-

szerzać lub zwężać. Nie malujemy jednak jej na całej długości, lecz 

fragmentarycznie. foto. 07

W celu zwiększenia realizmu, możemy bardzo rozrzedzoną far-

bą wycieniować fragmenty kamienia, które pęknięcia podzieliły 

na sektory. Tutaj zachowujemy tę samą „zasadę wektora”, czyli 

ten sam kąt padania światła i cienia. Zatem cieniujemy wybraną 

powierzchnię z pewnym dystansem od szczeliny. Chodzi o to, 

aby wzdłuż pęknięcia, snuło się światło. Natomiast cień szczeliny 

delikatnie domalowujemy wzdłuż pęknięcia tak, aby powstał reali-

styczny światłocień. foto. 08

Na podstawie opisanego ćwiczenia możemy namalować bardzo 

interesujący w formie i treści obraz. Można na przykład motyw 

wzbogacić o kolory, które będą imitować organiczny nalot. Moż-

na także poeksperymentować w zakresie celowego „popsucia” 

struktury kamienia. Natomiast najbardziej wytrwali mogą doma-

lować na kamieniu owada lub efekt wyrytego na kamieniu napisu. 

Powodzenia!

Andrzej Karpiński
www.airbrush.com.pl
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Jak Łukasz Łukasik ozłocił Lamborghini

Gdy wrzucam do sieci Pana nazwisko, wyświetla mi się Słupsk, 
Warszawa, teraz Belgia… Skąd się właściwie wziął Łukasz Łukasik, 
człowiek który oprawił w złoto Lamborghini Huracan, jeden z trzech 
samochodów na świecie z bodykitem stworzonym przez niemiecki 
Prior-Design? 
Urodziłem się, kończyłem szkoły i większość życia spędziłem w 

Słupsku. Do Warszawy wyjechałem żeby zarabiać na życie, bo 

Słupsk był jednak dość niewielkim rynkiem. A do Belgii wyjechałem 

później spontanicznie-Już z żoną, układając sobie życie, pokazując 

co już potrafię i nieustanie ucząc się czegoś nowego. Mimo, że 

wcześniej zdobywałem już doświadczenia zawodowe w Belgii, To 

było nowe wyzwanie. 

A skąd branża lakiernicza i airbrush w Pana życiu? Uczył się Pan za-
wodu w szkole czy jest Pan samoukiem?

Zdecydowanie samoukiem. W Słupsku chodziłem do ogólniaka. 

Potem dwukrotnie zaczynałem studia na prywatnych uczelniach. 

Najpierw wybrałem prawo, potem marketing, ale nie odnajdowa-

łem się w tym, mimo nawet dość dobrych wyników. To nie było to, 

co chciałem robić. Startowałem też na gdańską Akademię Sztuk 

Pięknych, ale zabrakło mi 2 punktów z historii sztuki. Chyba znak z 

góry żebym wszedł na inny tor. Od dziecka byłem związany ze sztu-

ką graffiti i jednocześnie, za sprawą ojca zakochany w motoryzacji 

- połączyłem to.

Był pan klasycznym grafficiarzem, malującym na elewacjach i ucieka-
jącym przed policją? 
(śmiech)No nie. Najczęściej malowałem graffiti w dostępnych dla 

ulicznych artystów miejsach, gdzie w spokoju można się wykazać, 

oraz dla ośrodków kultury w moich okolicach. Mogłem się rozwijać 

w sposób legalny. Pracowałem jako handlowiec, a dorywczo prowa-

dziłem studio aerografu, które z czasem przekształciło się w warsz-

tat blacharsko - lakierniczy. Musiałem się posiłkować refinishem, bo 

aerografia była w mojej okolicy na tyle niszowa, że nie byłbym w 

stanie z niej wyżyć. 

A kiedy po raz pierwszy zetknął się Pan z aerografem? 
Na Boże Narodzenia, w wieku 14 lat, dostałem encyklopedię surre-

alizmu. Czytając o różnych artystach, trafiłem na wzmiankę właśnie 

o aerografie. Zacząłem szukać co to takiego i jeszcze w te same 

święta wydębiłem od mamy aerograf. Malowałem już wtedy spray-

ami, myślałem, że będzie podobnie. Ale aerografia okazała się na 

tyle trudna, moje ambicje tak duże, a wybór narzędzia tak niewła-
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ściwy, że po roku prób porzuciłem aerograf na 2 lata. Wróciłem do 

niego jako 17-latek. A w 2006 r., już jako 20 latek, otworzyłem fir-

mę. Ówczesne realizacje nie były bardzo spektakularne ani na takim 

poziomie, którym chciałbym się dziś chwalić, ale z każdej wówczas 

byłem dumny. Rozwijałem się. Pokazywałem je również w Konkur-

sach Ucho Van Gogha. Od zawsze byłem fanem motoryzacji i do 

dziś nie wyobrażam sobie, że mógłbym malować coś co nie ma kół i 

silnika. No może kask (śmiech). Obecnie prowadzę w Belgii warsztat 

blacharsko – lakierniczy. Mimo dużej przestrzeni, ponad 600 m kw. 

dbam by warsztat miał charakter bardziej jak atelier. Obecnie pra-

cuje sam, ale dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi specjalistami, 

jestem w stanie zrealizować każdą motoryzacyjną fantazję klienta 

– mechaniczną i stylistyczną.

Od Pana początków do tego spektakularnego projektu, nie minęło aż 
tak dużo czasu. Miał Pan szczęście. A może to efekt ciężkiej pracy? 
Połączenie jednego i drugiego. Sporo życia zmarnowałem po-

dejmując złe decyzje i idąc w złych kierunkach. Tak naprawdę , 

poziom, który dziś prezentuję, mogłem osiągnąć wcześniej. Tylko, 

że czasami trzeba dodatkowych bodźców, paradoksalnie trzeba się 

na czymś sparzyć, żeby do czegoś dojść. Udział w tym najodważ-

niejszym dotąd moim projekcie, zawdzięczam trochę szczęśliwym 

zbiegom okoliczności. Możemy być najlepszymi aerografistami na 

świecie, ale spektakularny projekt może się nam nie zdarzyć. Praw-

da jest taka, że realizując ten sam pomysł na aucie niższej wartości, 

nie osiągnąłbym takiego efektu. Jestem bardzo zadowolony, że 

udało się zdobyć zaufanie klienta na tyle, by powierzył mi swój 

samochód – taki samochód! - i powiedział: róbcie co chcecie. Bo 

klient do momentu premiery nie wiedział jak ten samochód będzie 

ostatecznie wyglądał. 

Jak właściwie ludzie z belgijskiego magazynu motoryzacyjnego GR8 
trafili do Pana?

To magazyn stricte tuningowy. Ja nie śledzę bacznie internetu i o 

pewnych akcjach dowiaduję się ostatni. Oni poszukiwali aerografisty 

w Europie, który chciałby zrealizować ciekawy projekt na ich samo-

chodzie i rozważali różne nazwiska, również artystów, którzy mi im-

ponują. Ktoś im mnie polecił i tak naczelny tego pisma trafił do mnie. 

To był koniec roku, a premiera auta miała się odbyć w kwietniu. 

Mało czasu. Zawsze wyznawałem zasadę, że lepiej podjąć ryzyko, niż 

potem żałować straconej okazji. Dlatego powiedziałem: zgoda. 

Nie obawiał się Pan, że nie podoła? W końcu to Lamborghini…
Wszystko działo się tak szybko, że nie zdążyłem się przestraszyć 

(śmiech). Stosunkowo niedługo jestem w Belgii. Zdobywanie klien-

tów nie jest tu łatwe, bo Belgowie są specyficzni. Jeśli się zaspokoi 

ich oczekiwania, stają się wiernymi klientami, dopóki ich w jakiś 

sposób nie zawiedziemy. Swoich od początku starałem się pozyski-

wać jakością, ale zaczynałem od pracy za darmo. Po to tylko, żeby 

znajomi na swoich maszynach reklamowali moją pracę. Żeby poczta 

pantoflowa zaczęła działać. I tak też się stało. Pojawienie się takiego 

wyzwania, było więc dla mnie kolejną szansą na zaprezentowanie 

moich możliwości. Uznałem, ze to będzie dla mnie doskonała rekla-

ma. Zakładałem, że czeka mnie kilka tygodni pracy. Skończyło się na 

czterech miesiącach. Liczyłem też na duży wpływ do budżetu firmy. 

Podczas kolejnych rozmów okazało się jednak, że … to ja mam być 

sponsorem.

Jak to?
Okazało się, że przyszli do mnie tylko z autem, zielonym Lambor-

ghini. Miało tak zmienić wygląd, by zwracało jak największą uwagę. 

Reszta pozostawała po mojej stronie. Wystraszyłem się, bo to nie 

tylko ogromne koszty materiałowe, ale i ,a może przede wszystkim, 

koszt czasu pracy. Gdyby moja firma zatrudniałaby 10 pracowni-

ków zarabiających na utrzymanie firmy, a ja mógłbym się zająć tylko 

tym zleceniem, byłoby OK. A tu trzeba było poświęcić czas i stwo-



rzyć bardzo spektakularne dzieło. Jeszcze wtedy nie było mowy 

o zmianie koloru, miała pojawić się grafika... ale z każdym dniem 

rosły moje własne oczekiwania wobec tego projektu – chciałem 

czegoś wybitnego, niecodziennego. Udało się to dzięki współpracy 

z naszym rodzimym producentem lakierów, firmą Novol i naszemu 

dream-team’owi, który wspomógł mnie w przygotowaniach do 

tego projektu. Spotkaliśmy się już podczas wcześniejszego zadania 

– NOVOLowym projekcie „40for40” - Fiacie 125 p, rok wcześniej. I 

tak NOVOL dostarczył materiały lakiernicze, ja customowe dodatki: 

metalflakes, goldleaf, suche perły i inne ciekawostki. Podjąłem ryzy-

ko, ale też byłem świadomy, że o lepszej reklamie trudno marzyć. 

W końcu jeśli uczestniczą w tym tak znakomite firmy jak między 

innymi Prior – Design, TOYO Tires, Supersprint... zyskam szansę 

wejście na wyższy level. 

I stało się tak? Otworzyły się przed Panem kolejne drzwi?
Tak. Zdecydowanie pomogło mi ugruntować u klientów przeświad-

czenie o wysokiej jakości mojej pracy. Pojawiły się też dwa auta, 

nad którymi teraz pracuję, bezpośrednio związane z projektem 

Lamborghini. Co ciekawe, ten projekt otwiera nowe drogi, ale może 

też zamykać. Zauważyliśmy z żoną, że są ludzie których to moje 

nowe wyzwanie onieśmieliło. „Skoro on robi już Lamborghini to ja 

swoim golfem do niego nie przyjadę. Pewnie jest drogi”. Trzeba 

więc tłumaczyć, że nie ma znaczenia, czy będę pracował nad wo-

zem luksusowym, czy jego golfem, bo praca, jakość i zaangażowa-

nie będą dokładnie takie same. Czasy są trudne, lakiernictwo musi 

konkurować z car wrappingiem. W wyniku naszej pracy, powstaje 

produkt premium, absolutnie wyjątkowy – tak to promuję, ale to 

trudny marketing. 

Wróćmy do Lamborghini, jak to się stało, że postawił Pan na złoto i 
azteckie motywy? 
To był efekt prawdziwej burzy mózgów. Wszystkie pomysły 

przedstawiałem mojemu przyjacielowi z firmy NOVOL – Michałowi 

Kierczyńskiemu. Toczyliśmy wielogodzinne rozmowy. Początkowo 

myślałem o czerwieni, ale ten kolor tak często powiela się na rynku 

samochodowym, że zrezygnowałem. Bardzo wyjątkową czewień, 

która przyćmi te spotykane trzymam na inny projekt- prywatny. W 

końcu to żona, Marta powiedziała: złoty! A jeśli złoto, to postawili-

śmy na złoto Azteków – dzięki Michałowi.

Słyszałam, że położyliście Państwo aż 33 warstwy lakieru! Dlaczego 
aż tyle?
Szczerze mówiąc, w ilości warstw już się pogubiłem, ale mam zapi-

sane, że lakieru zużyliśmy zdaje się 23 litry. Pod nim jest prawdziwe 

23ct złoto w płatkach oraz inne metale dla urozmaicenia efektu. 

Chciałem użyć niczym nie wygładzonych, pomarszczonych płat-

ków. A to wiązało się z grubą warstwą lakieru dla uzyskania lustrza-

nego efektu. Struktura materiałów miała być widoczna dla oka, ale 

jednocześnie powłoka miała być nienaganna. 

Były jakieś szczególnie stresujące momenty w Pana pracy? 
Było kilka. Zresztą zawsze gdy wracałem o godz. 1 w nocy z 

warsztatu, byłem wystraszony, że wszystko idzie za wolno, że nie 

zdążymy. Ale to po prostu była bardzo czasochłonna praca. Kryzy-

sowy moment nastąpił gdy wiadomo już było, że wybieramy złoto 

i tematykę aztecką, ale nie do końca sprecyzowany był wzór. Na 

drzwiach, gdzie pojawił się aztecki kalendarz, pierwotnie miały się 

pojawić azteckie smoki. Spędziłem kilka dni nad tym, żeby ciekawie 

wyglądały. A na koniec wziąłem szmatę z rozpuszczalnikiem i je 

zmyłem. Bo moim zdaniem te smoki bardziej przypominały kłócące 

się dżdżownice [śmiech]. Stwierdziłem – tak nie może być! To jest 

niespójne graficznie, jest za słabe... I to była dobra decyzja. 

Podobno auto było gotowe na kilka godzin przed prezentacją? 
Skończyliśmy o godz. 2 w nocy, a w południe auto miało być uro-

czyście pokazane. O 4 nad ranem wjechaliśmy na scenę.

Denerwował się Pan? Jak zareagowali widzowie? 
Byłem ogromnie przejęty, ale w głębi duszy spodziewałem się wiel-

kiego WOW. Kiedy wreszcie Lamborghini ukazało się oczom wszyst-

kich, nastąpiła cisza. Struchlałem, że się nie podoba. Na szczęście to 

była cisza spowodowana wrażeniem jakie zrobiło auto. Co ciekawe, 

chyba najdłużej milczał właściciel samochodu udostępniający go ma-

gazynowi. Na szczęście i jego milczenie wzięło się z podziwu. Nowa 

wersja jego Lamborghini bardzo mu się spodobała. Do dziś jesteśmy 

w kontakcie, opiekuję się lakierniczo także jego drugim Lamborghini 

- równie unikatowym i przebudowanym Aventadorem.

Jakie ma Pan teraz plany? 
Realizuję nowe projekty. Zdradzę , że pracuję z firmą Novol nad ko-

lejnym samochodem, dużo starszym, ale nie mniej spektakularnym. 

Również będzie prezentowany w kwietniu. To renowacja w stylu 

RESTO-MOD. Jest to Chevrolet Chevelle SS. Reszta niech zostanie 

tajemnicą, by Państwo chętnie odwiedzali funpage.

Czego Panu życzyć? 
Szeroko rozumianych sukcesów. Firma cały czas się rozwija, zleceń 

jest coraz więcej. Wielu klientów to motocykliści. Jestem też auto-

ryzowanym lakiernikiem Harley Davidson West Flanders – co zde-

cydowanie jest dla mnie największym wyzwaniem i dumą zarazem. 

Cały czas się uczę. Żona jest współwłaścicielką firmy. Ma swoją pra-

cę ale bardzo mnie wspiera. Jest moim konsultantem specjalnym, 

dyrektorem finansowym i medialnym (uśmiech) – moim najlep-

szym przyjacielem. Możecie mi więc życzyć bym w dalszym ciągu 

podnosił sobie poprzeczkę. Jeśli przestanę, trzeba będzie zmienić 

branżę. Buduję markę. Chcę zaliczać się do światowej czołówki i 

nie traktuję tego jako marzenia, lecz plan. Dziś wiem, że robię to 

co kocham. Gdyby mi zabrano lakiernictwo, chyba bym umarł. Nie 

chciałbym robić w życiu nic innego. Każdego ranka wchodzę do 

warsztatu uśmiechnięty, bo to moja pasja, konik. Uważam się za 

szczęściarza, bo mogę robić to, co kocham i mieć z tego chleb. 

Tego życzę każdemu. 

Dziękuję bardzo za rozmowę
(fanpage – Facebook: @RadicalCustomz)
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Sieć naprawcza
Organizując sieć naprawczą z prawdziwego zdarzenia realizującą 

zadania określone przez Firmę w sposób zgodny z technologią, prze-

pisami prawa oraz przy zachowaniu zasady minimalizacji kosztów 

można dokonać znaczącego postępu. Bardzo ważne jest aby przy 

tej okazji beneficjentami zmian byli wszyscy uczestnicy procesu. 

Począwszy od ubezpieczyciela poprzez wykonawcę naprawy po wła-

ściciela pojazdu. Nie da się ukryć, że motorem większości zmian jest 

ekonomia. Ważne jest jednak aby przy obniżaniu kosztów nie uderzyć 

w dochody serwisów, wręcz umożliwić warsztatom ich zwiększenie. 

Sprzeczność? Tylko pozornie są to rzeczy wykluczające się. 

JAK POGODZIĆ WSZYSTKIE CELE?
Ostatecznym celem wszystkich działań jest doprowadzenie do 

prawidłowo i sprawnie działającej sieci naprawczej, która nie tylko 

gwarantuje większe zyski ale i działa zgodnie z oczekiwaniami klien-

ta oraz stosuje najnowsze technologie naprawcze. Aby to osiągnąć 

wszystkie strony biorące udział w procesie likwidacji szkody ko-

munikacyjnej powinny być zadowolone i przekonane o uczciwym i 

uzasadnionym ekonomicznie działaniu. Jako strony w tym procesie 

uznaje się: Firmę, Warsztat oraz właściciela pojazdu. W przypadku 

Firmy najważniejszym celem jest usunięcie szkody przy jak najniż-

szych kosztach, a celem Warsztatu jest maksymalizowanie zysków. 

Jest to konflikt interesów, który jednak okazuje się jest jedynie 

pozorny. Poprawnie zbudowana sieć naprawcza związana z Firmą 

powinna zaspokajać obie strony w taki sposób, aby warsztatom za-

leżało na uczestnictwie w sieci jak dzieje się to w krajach o bardziej 

uporządkowanym rynku gospodarczym. Warsztaty pracujące w sie-

ci to powinna być elita. Zabezpieczenie za wszelką cenę interesów 

tylko jednej ze stron budzi konflikty i uniemożliwia poprawną współ-

pracę. Współpraca oparta na wzajemnym „naciąganiu” kosztów lub 

ich nieuzasadnionemu „obcinaniu” nie buduje dobrej atmosfery... a 

wydaje się, że efekt finansowy, uśredniając raz pozorną wygraną 

firmy, raz warsztatu, suma byłaby zbliżona w przypadku wzajemnej 

uczciwości i rzetelności. Dodatkowym minusem konfliktu firma-

warsztat jest przenoszenie niezadowolenia na właściciela pojazdu, 

który częściowo opłaca całe to przedsięwzięcie ze swoich składek. 

Nie tworzy to dobrej atmosfery wobec firmy ubezpieczeniowej.

JAK OBNIŻYĆ KOSZTY BEZ USZCZERBKU DLA WARSZTATÓW?
Kierunek jest bardzo wyraźnie określony. Jest to ciągłe podnoszenie 

poziomu technicznego serwisów, wiedza na temat nowoczesnych 

technologii i utrzymywanie wyposażenia warsztatów na odpowied-

nio wysokim poziomie pozwalającym realizowanie napraw w sposób 

efektywny. Efektywność powinna pozwalać na obniżenie kosztów 

naprawy jak i podwyższenie przychodów warsztatu. Wyłącznie 

obopólne zadowolenie może dać właściwe efekty.

Funkcjonowanie rynku bez zorganizowanych sieci naprawczych to już przeszłość. Brak takich sieci nie pozwa-
lało na bezproblemowe i skuteczne likwidowanie szkody przy możliwie najniższym koszcie bez niepożądanego 
obniżenia jakości naprawy. Powodem jest rozbieżność interesów Firmy Ubezpieczeniowej oraz warsztatu 
naprawczego wykonującego usługę. Wydawało się, że ten odwieczny konflikt jest na stałe wpisany w proces 
likwidacji szkód, ale stworzenie struktur współdziałających ze sobą podmiotów uczestniczących w procesie 
likwidacji szkód znacząco go zminimalizowało.
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Korzyści jakie może osiągnąć Warsztat z uczestnictwa w Sieci po-

winny powodować, że będzie zależało mu na współpracy i respek-

towaniu zasad.

JAK KORZYŚCI MOŻNA ZAPROPONOWAĆ WARSZTATOWI?
1. Przystąpienie do Sieci umożliwi kierowanie do Warsztatu klien-

tów bezpośrednio za pośrednictwem call center firmy ubezpie-

czeniowej. Należy jednak zwrócić tutaj uwagę, że skierowanie 

klienta połączone z cięciem stawek oraz innymi obostrzeniami 

nie przyniesie zamierzonych efektów w dłuższym okresie. 

Warsztat zorientuje się, że więcej traci niż zyskuje i zacznie 

żądać usunięcia obostrzeń związanych z uczestnictwem w sieci 

i docelowo będzie dążył do wystąpienia z niej.

2. Sieć może zapewnić Warsztatowi bezpłatny lub tani rozwój 

technologiczny.

3. Stałość dopływu zleceń oraz bezpieczeństwo ekonomiczne.

ŻEBY DOŁOŻYĆ, TRZEBA ZNALEŹĆ NA TO ŚRODKI...
Nie zawsze w interesie uczestników procesu likwidacji jest wybór 

właściwej technologii naprawy. Tendencja do wymiany elementów, 

które z powodzeniem można by naprawić zgodnie z technologią 

producenta pojazdu jest ogólnie znana. Konflikt interesów pro-

ducentów samochodów, producentów i dystrybutorów części 

zamiennych itp. wpływają na nieracjonalne decyzje podejmowane 

podczas procesu likwidacji szkody. W przypadku wymiany poszycia 

zamiast całych drzwi koszt naprawy można obniżyć nawet o 50%. 

Nie dotyczy to tylko tego przypadku. W przypadku nieuzasadnio-

nej wymiany elementu zamiast jego naprawy zgodnie z technologią 

producenta samochodu doprowadza się do sytuacji, że najbardziej 

„wygraną” stroną jest producent i dostawca części zamiennych, a 

nie firma ubezpieczeniowa i warsztat, które ponoszą największe 

nakłady pracy i odpowiedzialności za prawidłowo przeprowadzony 

proces likwidacji szkody.

Podczas wymiany elementu tworzy się dodatkowe słabe ogniwo, 

które może ułatwiać wprowadzenie do ponownego obiegu części 

z pojazdów, za których zaginięcie lub całkowitą szkodę już firma 

ubezpieczeniowa zapłaciła... Dotyczy to zarówno części pozyska-

nych legalnie jak i nielegalnie. 

Bogusław Raatz
HERKULES AUTO-TECHNIKA
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Jak bez pozwolenia na broń
Auto Allinace to międzynarodowa organi-

zacja skupiająca w swych szeregach między 

innymi takich producentów samochodów 

jak: Toyota, Volkswagen, Fiat, BMW, Forda, 

GM, Mazda, Jaguara oraz Mitsubishi ma 

w planach wprowadzenie ograniczeń, a w 

niektórych przypadkach nawet zakaz wyko-

nywanie napraw pojazdów przez ich użyt-

kowników. Obecnie samodzielna ingerencja 

w układy elektryczne i oprogramowanie 

pojazdu może spowodować utratę lub 

skrócenie okresu gwarancji. Argumentem 

jaki stawia stowarzyszenie producentów 

jest zagrożenie bezpieczeństwa uczestni-

ków ruchu drogowego, które może być 

wynikiem niefachowo przeprowadzonych 

napraw. Pomimo racjonalności powyższych 

argumentów nie można oprzeć się wraże-

niu, że w tym przypadku najprawdopodob-

niej chodzi jednak o pieniądze. Ale może ist-

nieje także jednak aspekt bezpieczeństwa?

Każdy może naprawiać „trochę lepiej lub 
trochę gorzej”

„lecz nie o to chodzi jak co komu wycho-

dzi” jak śpiewał Jerzy Stuhr. W Polsce jest 

blisko 20000 warsztatów samochodowych 

o różnych specjalnościach. Pracuje w nich 

ok. 100000 mechaników, lakierników, bla-

charzy, elektryków, mistrzów, kierowników 

oraz fachowców innych specjalności.

Świadczenie usług związanych z konserwacją 
i naprawą pojazdów samochodowych nie wy-
maga żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji. 
Numer PKD dla warsztatu samochodowego: 
4520.Z. 

Działalność prowadzona w zakresie warsz-

tatu samochodowego obejmuje naprawy, 

konserwację i przebudowę pojazdów samo-

chodowych (z wyłączeniem 

motocykli), takie jak: 

 naprawy mechaniczne, 

 naprawy elektryczne, 

 naprawy elektronicznych systemów 

wtryskowych, 

 przeglądy, 

 naprawy nadwozia, 

 naprawy części, 

 mycie, polerowanie itp., 

 lakierowanie i malowanie, 

 naprawy szyb i okien, 

 naprawy siedzeń samochodowych, 

 naprawy opon i dętek, zakładanie lub 

wymiana, 

 wykonywanie zabiegów antykorozyj-

nych w pojazdach samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli, 

 instalowanie części i akcesoriów w po-

jazdach samochodowych (niebędące 

częścią procesu produkcji), z wyłącze-

niem motocykli. 

Każdy może naprawiać pojazd samocho-
dowy?
Tak. Każdy. Nie byłby problem gdyby nie 

jedno ale. Pojazdy po niemieckich auto-

stradach mogą poruszać się z nieograni-

czoną prędkością z wyjątkiem oczywiście 

Wyobraźmy sobie obywatela, który nie musi posiadać pozwolenia na posiadanie i używanie broni palnej... 
Może w każdej chwili ją zakupić, pożyczyć, wykonać samodzielnie i nie tłumacząc się nikomu dysponować nią 
według własnego uznania. Abstrakcja? Może jednak nie do końca? Co ma broń wspólnego z motoryzacją? 



warto wiedzieć

str. 77   www.lakiernik.com.pl

odcinków oznakowanych ograniczeniami. 

W Polsce też posiadamy już kilka autostrad, 

na których można jeździć z prędkości zbli-

żoną do 150 km/h. Zadajmy pytanie: czy 

źle naprawione zawieszenie w samochodzie 

może być przyczyną wypadku? Jak zacho-

wuje się na drodze pojazd po niewłaściwie 

przeprowadzonej naprawie blacharskiej? 

Co ze źle wyważonymi kołami? Źle usta-

wionymi światłami? Każdy użytkownik 

samochodu chyba doświadczył partackiej 

roboty warsztatu samochodowego, która 

często była do wykrycia bez głębszej dia-

gnostyki. Co z wadami ukrytymi? Czy nie 

jest to trochę jak zabawa bronią? Co na 

to firmy ubezpieczeniowe? Dużo pytań, 

ale nasuwają się one same. W takim razie 

jeszcze jedno pytanie:

Czy można coś z tym zrobić?
Zapewne nie ma idealnego rozwiązania tego 

problemu, ale wydaje się, że jest droga, 

którą powinny rozważyć wszystkie strony 

zainteresowane poprawą bezpieczeństwa 

na drogach. Nie chodzi tutaj o ogranicza-

nie możliwości prowadzenia warsztatu 

samochodowego poprzez wprowadzenie 

jakiejkolwiek reglamentacji dostępności 

takiej jak np. koncesje. W Polsce istnieje ok 

4000 stacji kontroli pojazdów. Jak wiadomo 

jest ich zbyt dużo co powoduje często 

nieuczciwe zachowania lub nierzetelne 

podejście do badań technicznych w celu 

zdobywania klientów. Sytuację rynkowego 

podejścia do obowiązkowych badań można 

porównać do przypadku gdyby oskarżony 

o złamanie prawa miał prawo wyboru sądu, 

który by orzekał w jego sprawie. Który są by 

wybrał? Oczywiście ten, który znany jest z 

łagodnych wyroków. Czyż nie ma analogii? 

Sytuację można by niewątpliwie złagodzić 

gdyby SKP nie musiały tak dramatycznie 

walczyć o przetrwanie żyjąc jedynie z prze-

glądów okresowych. 

Stawiam tezę, że gdyby wprowadzono obo-
wiązkowe przeglądy po określonych rodza-
jach napraw pojazdów (nie tylko powypad-
kowych), poprawiłaby się zarówno ich jakość, 
a co za tym idzie bezpieczeństwo na drogach 
ale i wzrosłaby rentowność Stacji Kontroli 
Pojazdów. Na koniec jeszcze tylko ostatnie 
pytanie... Ale czy komuś tak naprawdę na 
tym zależy?

Andrzej Ostry

NOWY LAKIER AKRYLOWY
C88 PREMIUM SPEED HS 2:1

Szybkoschnący  Wysoki połysk  Wysoka twardość
Rekomendowany do różnego rodzaju napraw samochodowych



Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 z kabiną. A3 górniczy materiał wybuchowy. A6 do usu-
wania rdzy. A8 rodzaj Poloneza. A10 płyn w akumulatorze. A12 dawny 
pan. A14 obręcze kół samochodu. B18 strumień światła. D9 na etapie 
produkcji dodawana do podkładu. D11 węglowodór nasycony. D16 para-
metr charaktryzujący lakier. E13 samochód terenowy. H3 rzadki litowiec. 
I8 polskie włókno poliestrowe. I12 w samochodzie może być skórzana. J2 
funkcja kabiny lakierniczej. J4 wąchany przez artylerzystę. J18 sportowe 
uchybienie. K16 dawniej wiadomość. M14 kości dla psa. N9 część elektro-
magnesu. O6 zanieczyszczenie, kurz. O18 odpadki metalowe. P4 zbiornik 
na paliwo. Q16 100 m2.

Pionowo: A1 najdłuższa rzeka Chile. A5 bezowy z cukierni. B10 wy-
pływ oleju silnikowego z miski. C1 komin wulkanu lub wada lakiernicza. 
D6 eter dwuetylenowy, palna i toksyczna ciecz, ważny rozpuszczalnik. E3 
ozdoba kolekcji. E13 wzór na banknocie. F1 niemiecka stacja telewizyjna. 
G4 składnik dwukomponentowej farby. G15 niechciana na lakierze. I12 
chrzęstna lub kostna. J2 w ofercie firmy Troton amber,onyx lub magma. 
K14 zapłonowa w aucie. L1 wynalazca spektrografu masowego. L7 
mierzona w dżulach. N1 parametr, wartość. N9 element geometrii układu 
jezdnego. O6 nad okiem. P1 samogon. Q6 niebieski pigment. R3 moneta 
pięciolirowa. R16 jednostka promieniowania.

Agnieszka Karnecka

Rozwiązania proszę przysyłać 
pocztą na adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 
78-120 Gościno 
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Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

MIZERSKI APOLINARY   ZAMOŚĆ
NAGÓRSKI WOJCIECH   POKRZYDOWO
GRZENKOWICZ BERNADETA SIERAKOWICE

SŁOŃ DARIUSZ MIEDZIANA GÓRA
DĘBSKI  SLAWOMIR  ZAMOŚĆ   

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 64

5 osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązania 
otrzyma: 5 kompletów 
poliuretanowych powłok 
ochronnych RANGERS.






