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BRAYT INDUSTRY Gąbka polerska Perfekt finish (biała)
Gąbka polerska wykonana ze specjalnej pianki otwartokomórkowej do perfekcyjnych wykoń-

czeń polerowanej powierzchni.

Kolor:     biały

Mocowanie:   rzep

Rozmiar:   155 - 170 x 30 mm

Zalecany zakres obrotów:  600 – 1200 obr / min

Rekomendowana do zastosowania z produktem: 

BRAYT pasta polerska Z1 Premium

BRAYT INDSTRY Gąbka Polerska DIMOND (burgund)
Gąbka polerska wykonana w nowej technologii otwartokomórkowej o średniej sile cięcia. 

Struktura oraz budowa gąbki pozwala na dobre odprowadzenie temperatury przy polerowaniu 

powierzchni. Gąbka przeznaczona do drugiego etapu polerowania (średnia siła cięcia).

Kolor:     burgund

Mocowanie:   rzep

Rozmiar:   155 - 170 x 25 mm

Zalecany zakres obrotów:  600 – 1200 obr / min

Rekomendowana do zastosowania z produktami: 

BRAYT pasta polerska Z1 Premium

BRAYT pasta polerska I0 High gloss

BRAYT INDUSTRY Gabka polerska DIMOND (zielona) 
Gąbka polerska wykonana w nowej technologii piany otwartokomórkowej, która pozwala na 

zwiększoną siłę cięcia. Struktura gąbki oraz środkowy otwór wentylacyjny zapewniają dobre od-

prowadzenie temperatury wytwarzanej przy polerowaniu, zachowując przy tym odpowiednią 

twardość roboczą. Gąbka przeznaczona do pierwszego etapu polerowania (mocna siła cięcia).

Kolor:     zielony

Mocowanie:   rzep

Rozmiar:   155 - 170 x 25 mm

Zalecany zakres obrotów:  600 – 1300 obr / min

Rekomendowana do zastosowania z produktami: 

BRAYT pasta polerska Z1 Premium

BRAYT pasta polerska I1 Strong

BRAYT pasta polerska I11 Industry

Pasta polerska Z-A 
Jest to pasta przeznaczona dla rynku przemysłowego. 

Może być używana w firmach produkujących meble, 

produkujących zabudowy samochodowe wykonane z 

kompozytu lub lakierowane poliuretanami. Pasta  jest 

bardzo uniwersalna, może być stosowana w automa-

tach polerskich, ale praca z tradycyjną polerką też jest 

przyjemna. Należy zwrócić uwagę na niewielkie zużycie 

pasty.  Jest ona po prostu ekonomiczna. Możemy ją rozcieńczać  terpentyną ewentualnie w 

niedużym stopniu wodą. Charakteryzuje się bardzo dobrym właściwościami polerskimi, szybko 

usuwając obrabiane defekty. Pracując z pastą Z-A trzeba pamiętać, że tylko przy pierwszym 

użyciu aplikatora „impregnujemy” go pastą potem delikatnie ją dokładając.

Więcej informacji na stronie www.troton.pl. oraz u przedstawicieli handlowych firmy TROTON. 

BRAYT INDUSTRY 
poszerza portfolio swoich produktów

Dedykowana przemysłowi marka BRAYT INDUSTRY wprowadziła do 
swojej oferty nowe produkty, są nimi trzy nowe gąbki polerskie oraz 
pasta polerska Z-A.
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Podkłady. Który lepszy: 
epoksyd czy wash primer i dlaczego?

Czy wash primer jest odrdzewiaczem? Co daje lepszą ochronę: minimalna reakcja chemiczna podkładu 
reaktywnego czy bariera epoksydowa?

Korozja to reakcja odsłoniętej powierzchni metalu na oddziaływa-

nia zewnętrzne. Spotykamy się z nią na każdym kroku, Co z tego, 

że producenci wyrobów z metali zabezpieczają ich powierzchnię 

na wiele sposobów, skoro nawet drobne uszkodzenie nie zabez-

pieczone we właściwym czasie, rozrasta się w szybkim tempie na 

zmurszałą plamę na powierzchni lakieru. W eksploatacji pojazdów 

wszelkie zadrapania, pęknięcia czy wgniecenia zdarzają bardzo 

często i zazwyczaj są trudne do zauważenia. 

Gdy uszkodzenia lakieru są już widoczne – purchle, odpryski, to 

korozja jest już w stanie poważnego zaawansowania i powinniśmy 

w miarę możliwości szybko przystępować do jej naprawy. 

Najważniejszą czynnością zawsze będzie proces dokładnego usu-

wania rdzy. W zależności od czasu jaki minął od uszkodzenia do 

rozpoczęcia naprawy, czyli od stopnia degradacji fragmentu me-

talu, trzeba stosować odpowiednie narzędzia i metody. Niekiedy 

wystarczy tylko szczotka druciana i włóknina ścierna tzw. „koksik”, 

jednak gdy proces korozji jest już mocno zaawansowany i mamy 

do czynienia z luźno połączonymi płatami rdzy, to będzie koniecz-

ne tzw. „piaskowanie” w celu usunięcia głębszych jej śladów .

Dla wyjaśnienia: „koksik” to włóknina ścierna prasowana (firma 3M 

oznacza symbolem XL-RD) usuwająca wszelkie powłoki z metalu 

bez uszkodzenia powierzchni metalu. Sprzedawana jest jako tarcza 

ze sworzniem lub z otworem do mocowania na szlifierce. 

Do oczyszczania niewielkich powierzchni mocno skorodowanych 

służą, dostępne w sklepach, specjalne „pistolety pneumatyczne 

do piaskowania z odzyskiem piasku kwarcowego”. Usuwają korozję 

ograniczając wydzielanie dużej ilości pyłu na zewnątrz i dodatkowo 

odzyskują kruszywo do ponownego użycia. 

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski
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Po oczyszczeniu, a następnie odpowiednim przeszlifowaniu krawę-

dzi miejsc naprawianych oraz osłonięciu elementów nienaprawia-

nych dla niedużych uszkodzeń korozyjnych łatwo dostępnych lecz 

nie wymagających szpachlowania, najlepiej zastosować jako grunt 

wash primer (aplikacja pistoletem bądź aerozolem). Tworzy on 

na oczyszczonej powłoce metalu pasywną warstwę, o niewielkiej 

grubości do kilkunastu mikrometrów (w zależności od liczby na-

kładanych warstw) oraz charakteryzuje się dobrą przyczepnością 

dla podkładów akrylowych. Wash primer to grunt kwaśny (zawiera 

pochodne kwasu fosforowego), dlatego nie można nakładać na 

taką powłokę szpachli. Ten rodzaj gruntu służy do zabezpieczania 

warstwą fosforanów miejsc gładkich i równych przed utlenianiem, 

czyli korodowaniem. 

W przypadkach gdy w miejscu naprawianym mamy do czynienia z 

połączeniem fragmentów poszycia metodą spawania, lutospawa-

nia bądź prostowanych przez blacharza, wash primer nie stworzy 

warstwy izolującej gdyż mogą się pojawić mikro perforacje pozwa-

lające na wnikanie wilgoci. W takich przypadkach skuteczniejsze 

będą grunty epoksydowe.

Grunt epoksydowy to znakomity izolator powierzchni metalu, w 

którym tę właściwość daje nośnik, jakim jest żywica epoksydowa, 

a dodatkowo zawarte w składzie mieszaniny odpowiednich wypeł-

niaczy oraz inhibitorów antykorozyjnych (pochodne fosforanowe i 

cynkowe), zabezpiecza oraz tworzy znakomitą powłokę ochronną 

przed korozją. Produkt wymaga odpowiedniego wysuszenia i szli-

fowania przed nakładaniem kolejnych powłok, co wydłuża czas na-

prawy lecz rekompensuje brakiem reklamacji po naprawie. Zgodnie 

z zasadą „za pierwszym razem dobrze”.

Zdolność izolacji i skuteczność zabezpieczenia stanowi o znakomi-

tych własnościach naprawionej powłoki i jest stosowana również w 

procesie restauracji samochodów zabytkowych. W starych autach 

przez lata wiele elementów uległo korozji i muszą być odtwarzane 

przez odtwarzanie i wstawiania części płyty podłogowej, drzwi i 

pozostałych części karoserii.

Wynika z powyższego, że do łatwo dostępnych miejsc bez po-

łączeń stosujemy wash primer – bo naprawimy szybciej i taniej, 

natomiast w pozostałych przypadkach lepiej użyć epoksydu – bo 

daje pewność izolacji i zabezpieczenia, no i nie grozi reklamacja 

oraz ponowna naprawa.
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Rangers jak wisienka na... delicji

Krzysztof Dymianiuk, właściciel, szef i jedyny pracownik Seaside Customs Garage. Warsztat specjalizuje się 
w naprawach, modyfikacjach i przygotowaniach samochodów terenowych do wypraw, a Krzysztof należy 
do niezbyt często spotykanego gatunku artystów nadających samochodom to, co nazwać można duszą, 
charakterem albo osobowością. Namówiliśmy go do przerwania pracy nad kolejnym (bardzo ciekawym) 
projektem, aby porozmawiać o pracy, która jest przyjemnością i o przyjemności, która jest pracą.

Dlaczego zajął się Pan samochodami?
Z pasji. Do samochodów, a szczególnie do przeróbek samochodów 

terenowych.

Poprawianie aut oznacza znajomość konstrukcji i budowy podzespo-
łów samochodów. Skąd ma Pan tę wiedzę? 
Jestem po szkole morskiej na kierunku technicznym, byłem też 

w szkole samochodowej, ale to są tylko pewne podstawy. Naj-

ważniejsza jest pasja i samodzielne poznawanie samochodów 

do najmniejszego szczegółu. No i trzeba się ciągle uczyć, czytać, 

poznawać nowości.

Dlaczego właśnie samochody terenowe?
Bo lubię to. Przy tych samochodach mam duże pole do popisu. 

Nie są to auta na ulice. Przygotowanie auta na wyprawy w terenie 

wymaga wymyślania i robienia modyfikacji w znacznie większym 

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski
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zakresie, niż w samochodach osobowych. Miałem różne firmy, 

które zawsze powstawały z pasji tworzenia, i kiedy zmieniały się w 

duże, monotonne produkcje – uciekałem.

Bo nie było już tworzenia?
Dokładnie. Ja mam duszę artysty, i bardziej tworzę, niż wytwa-

rzam. Czuję się spełniony dopiero kiedy projektuję elektronikę do 

silników, sterowniki skrzyń biegów, czy zawieszenia, kiedy szukam 

nowych rozwiązań. To samo dotyczy silnika, konstrukcji nadwozia 

czy malowania.

Jak bardzo różnią się prace przy autach, powiedzmy cywilnych, 
a terenowych?
Jeśli chodzi o nakładanie powłoki, przygotowania do lakierowania 

i samo lakierowanie, to większych różnic nie ma. W przypadku 

prac technicznych, takich jak swap silnika, modyfikacja nadwozia 

czy projektowanie zawieszeń, to samochody terenowe wymagają 

znacznie więcej pracy twórczej i warsztatowej.

Najtrudniejszy projekt, który Pan realizował?
Najtrudniejszy stoi tu, za nami. Mitsubishi Delica. Jest to auto 

wyprawowe, i prawdopodobnie pierwszy taki projekt na świecie. 

Zakres modyfikacji tego samochodu jest dość duży, jest sporo 

rzeczy, których nikt jeszcze nie wykonał. Przykładem może być 

rozwiązanie problemu chłodzenia silnika na wiskozie...

Chodzi o sprzęgło wiskozowe?
Dokładnie. Wszyscy poprawiając osiągi (przy swapie silnika 1UZ-FE 

do Delica) montują wiatraki chłodnicy napędzane silnikami elek-

trycznymi, niestety, silniki mają tendencję do przegrzewania się. 

Właściciel zapytał, czy dam radę zrobić wiskozę. No to zrobiłem. 

Po przeróbce wiatrak chłodnicy napędza silnik samochodu przez 

sprzęgło wiskozowe. Musiałem to jakoś zmieścić i cały przód wy-

ciąłem i przesunąłem. Potem było odtłuszczenie, epoksyd, poliure-

tan i teraz wygląda to jak z fabryki.

Silnik jest zmieniony?
Tak. Tu jest ośmiocylindrowy, widlasty, czterolitrowy silnik, który 

będzie zasilany gazem i benzyną. Spodziewam się zużycia benzyny 

na poziomie 12-14 litrów. Jak będzie, okaże się w czasie jazd testo-

wych 8 sierpnia w górach. Zaprojektowałem zbiornik 90-litrowy na 

benzynę, będzie jeszcze atestowany na gaz, chodzi o jak najwięk-

szy zasięg samochodu. Plan właściciela jest taki, żeby dojechać jak 

najdalej samochodem i odwiedzić Japonię.

Mitsubishi Delica – samochody dostawcze/vany w Europie 

oferowane były jako Mitsubishi L300 i Mitsubishi Space Gear/

L400. Konstrukcja auta oparta jest na Mitsubishi Pajero. W 

1994 roku L300 został zastąpiony przez Space Gear, a w 2006 

roku zaprezentowano Mitsubishi Delica D5, który w Europie 

nie był sprzedawany.

Auto w trakcie prac, przed lakierowaniem
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Po szeregu zmian i modyfikacji silnika, zawieszenia, elektroniki i 
układów zasilania, hamulcowego czy elektrycznego przychodzi czas 
wykończenia. Samochód musi jakoś wyglądać.
Dokładnie. Samochód będę lakierował, to będzie taka wisienka na 

torcie.

W tych warunkach? 
Jest to ciężkie. Jak widać nie ma tutaj komory lakierniczej, więc na 

początek jest porządne sprzątanie warsztatu na tyle, na ile się da. 

Czasami trwa to parę dni. A potem lakieruję. Przykładem może być 

mój ML, który jest pomalowany Rangersem w jasnym kolorze i nie 

ma żadnego pyłku.

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podejmując się lakierowania 
w warsztacie?
Podstawą jest bardzo dokładne odkurzenie wszystkiego. Lamp, pa-

rapetów, półek, szczególnie tam, gdzie idzie struga powietrza, która 

może podrywać pył i kurz. W warsztacie muszę mieć bardzo czysto.

A jeśli pojawiają się jakieś zabrudzenia, to jak Pan sobie z nimi 
radzi?
Nie miałem takiego problemu... Wcześniej, jak lakierowałem 

klasycznie, podkład, baza, klar, to zdarzały się pyłki, a na klarze 

wszystko widać, każdy paproszek. W moich modyfikacjach samo-

chodów terenowych stosuję powłoki poliuretanowe. Ale te lakiery 

nadają się też i do aut osobowych, można uzyskać niemal gładką 

powierzchnię.

Dlaczego właśnie poliuretan? Dlaczego właśnie RANGERS?
Dlatego, że mam warunki jakie mam, ale przede wszystkim 

dlatego, że jest to powłoka bardzo odporna mechanicznie, a 

samochody terenowe muszą mieć powłoki odporne na uszko-

dzenia, porysowania. Taką wytrzymałość dają powłoki uretanowe, 

poliuretanowe… No i struktura bardzo pasuje do samochodów 

terenowych.

Mercedes ML Krzysztofa Dymianiuka pokryty Rangersem

Rangers jest poliuretanowym, dwukomponentowym produk-

tem pozwalającym uzyskać powłoki z efektem strukturalnym. 

Można go nakładać pistoletem USB lub klasycznym na różne 

podłoża metalowe czy z tworzyw sztucznych. Pokryte po-

wierzchnie są bardzo odporne chemicznie i mechanicznie, do-

datki antykorozyjne zabezpieczają przed utlenianiem metali. 

Powłoka nie ulega degradacji pod wpływem zmian warunków 

atmosferycznych. Po dodaniu do bezbarwnego Rangersa ko-

lorowych past pigmentowych, bazy akrylowej lub poliuretanu, 

można uzyskać potrzebną barwę powłoki, natomiast czarny 

Rangers świetnie prezentuje się na elementach podwozia, 

zderzakach czy skrzyniach pick-upów.



Pracowałem z Cobrą, Grizzly, Raptorem i jakoś z Rangers mi 

najbardziej przypadł do gustu. Dobra, bardzo dobra cena, wy-

dajność taka sama jak Raptor czy inne podobne produkty. To 

co najważniejsze – szybko udało mi się ogarnąć ustawienia dla 

konkretnych struktur na różnych pistoletach i uzyskałem powta-

rzalność. To dla mnie było najważniejsze przy wyborze produktu. 

Ktoś inny może miał tak samo z innym produktem i wybrał przy-

kładowo Raptora – mi akurat najszybciej powtarzalność udało się 

ogarnąć właśnie na Rangers.

Czy proces nakładania takiego lakieru wymaga jakichś szczególnych 
zabiegów?
Nie, nie jest szczególnie trudny, ale trzeba zachować kilka istot-

nych zasad. Trzeba porządnie przygotować podłoże, ważne jest 

dokładne zeszlifowanie powierzchni i zabezpieczenie, szczegól-

nie miejsc z odkrytym metalem. Trzeba pamiętać o zmywaniu i 

odtłuszczeniu, żeby nie pojawiły się niespodzianki. Potem nakła-

dam podkład dwuskładnikowy, nie można kłaść podkładów jed-

noskładnikowych. Podkład musi bardzo dokładnie izolować lakier 

od podłoża. Ja maluję metodą mokro na mokro, bo proces jest 

szybszy. Na podkład epoksydowy idzie pierwsza warstwa. Lekko 

rozcieńczony Rangers nakładam za pomocą pistoletu klasyczne-

go z dyszą 2 mm, z ciśnieniem 2 bar. Na tym etapie całe auto 

jest pokrywane gładką powłoką. Dopiero potem pistoletem UBS 

idzie warstwa ze strukturą. Odległością dyszy od powierzchni 

i ciśnieniem mogę regulować wielkość struktury. Nigdy nie 

nakładam pierwszej warstwy pistoletem UBS, bo nie zawsze w 

zakamarki farba dojdzie, a zalewanie pistoletem powoduje, że 

potem struktura jest niefajna. Jak się pierwszą warstwę położy 

na gładko, to potem strukturę kładzie się równiutko, można ją 

idealnie rozłożyć.

Czy do pracy z lakierem poliuretanowym potrzebne są jakieś specjal-
ne pistolety, narzędzia?
Można stosować klasyczne pistolety UBS, RP czy HVLP, ważne jest 

utrzymanie odpowiednich ciśnień, no i dokładne mycie i konserwa-

cja zaraz po malowaniu.

Jakie błędy można popełnić lakierując poliuretanami?
No właśnie na tym Mitsubishi widać błędy, jest zrobione bardzo 

źle. Zmarnowana praca i pieniądze. Poprzednio ktoś to lakie-

rował poliuretanem, ale pewnie natryskiwał od razu strukturę 

pistoletem UBS i w niektórych miejscach jest cieniej, w innych 

grubiej. Ogólnie jest tragedia. Teraz mnie czeka usuwanie całej 

powłoki. 

W jaki sposób?
Cała powłoka zostania mechanicznie zdarta do gołej blachy...

Dlaczego mechanicznie?
Poliuretan będzie ciężko usunąć metodą sodowania, piaskowanie 

może zniszczyć blachę, dlatego muszę to zrobić mechanicznie. 

Następnie całe auto zostanie bardzo dobrze zabezpieczone i 

prawdopodobnie położę Rangersa, w taki sposób, jak wcześniej 

mówiłem. Prawdopodobnie, bo właściciel auta jeszcze się waha 

między Line-x, a Rangers. 

Jak dużo Rangersa potrzeba na polakierowanie takiego samochodu?
Na Mitsubishi będę potrzebował jakieś piętnaście do siedemnastu 

puszek. Na Mercedesa ML poszło 14 puszek, ale mój samochód 

jest trochę mniejszy.

Jak trwałe są takie powłoki? Miał Pan reklamacje?
Nie, jeszcze nie miałem... Ale jeśli by była reklamacja, to zrobiłbym 

na nowo. Pracuję sam, pod każdym projektem się podpisuję i za 

wszystko odpowiadam. A powłoki są bardzo trwałe, jeśli lakieruje 

się przestrzegając zasad i nie dojdzie do poważnego uszkodzenia 

karoserii, to jest to na długie lata.

Najbliższe plany?
Najpilniejsze jest skończenie Mitsubishi. A potem może zajmę się 

robieniem rdzy na plastikach... Czyli technologia malowania Rust.

Ale to będzie opowieść przy okazji kolejnego spotkania. Na razie 
– powodzenia przy aktualnej pracy. Dziękuję za poświęcony czas. 
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Powłoka Raptor do usunięcia przed ponownym malowaniem 
na samochodzie Delica

Seaside Custom Garage
www.seasidecustomsgarage.com
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Poliuretanowa powłoka ochronna RANGERS 
została poddana kolejnym badaniom

Firma Troton Sp. z o.o. zdecydowała się na przeprowadzenie te-

stów, by móc uzyskać informację jak ich produkt będzie wyglądał 

po 3 letnim okresie starzenia. 

Opierano się na normach PN EN ISO 4892-2 Metoda A pkt. B4, PN 
EN ISO 7724-3:2003, PN EN ISO 3668:2002. 

Badanie w komorze symulującej przyspieszone warunki starzeniowe:

 Metoda A cykl B4: 102 min naświetlanie +(18 min naświetlanie 

+ nadeszczanie)

 Temperatura (°C): 63 ± 3  

 Wartość promieniowania @340 nm (/m2 nm): 0,51 ± 0,02

 Wilgotność względna: 50±10 %.

Pomiary realizowane z wykorzystaniem spektrofotometru o pa-

rametrach: Illuminant: D65; kąt obserwacji: 10°; Przestrzeń bar-

wowa: CIE Lab, LCh, CIE1976. Badanie realizowane w odniesieniu 

do próbki przed ekspozycją. Pomiaru koloru dokonano po 1000h 

ekspozycji. Całkowita różnica barwy ΔE* między próbką badaną a 
próbką odniesienia*, została wyznaczona zgodnie z wytycznymi 

PN-ISO 7724-3, z równania: 

ΔE*=[(ΔL*)2 +(Δa*)2+ (Δb*)2]1/2

gdzie,

ΔL= LTestowa- L*odniesienia;

Δa= aTestowa- a*odniesienia;

Δb= bTestowa- b*odniesienia;

ΔL- różnica jasności; 

Δa- różnica na płaszczyźnie barwa zielona-czerwona; 

Δb- różnica na płaszczyźnie barwa niebieska-żółta.

*jako próbkę odniesienia traktowano pomiar próbki badanej przed 

ekspozycją. Liczono różnicę barwy w funkcji czasu.

Do testów wyznaczone były dwa rodzaje próbek. W pierwszym 

przypadku zastosowano układ RANGERS 3:1, w drugim- RANGRES 

3:1+10%.  Uzyskane wyniki badań pokazują, że po upływie 1000h 

zarówno jeden jak i drugi rodzaj powłoki RANGERS przeszedł test 

pozytywnie. 

Agnieszka Karnecka 
Specjalista ds. Badań powłok i materiałów

* Bardzo nieznaczna, 
   tj. ledwo dostrzegalna różnica

ΔE* 
dla powłoki RANGERS 3:1 wizualnie

~2,28 **Brak dostrzegalnej różnicy

ΔE* 
dla powłoki RANGERS 3:1+10% wizualnie

0,25

Zmiana różnicy barwy: 

 Przed ekspozycją:  Po 1000h:

 

Przed ekspozycją:  Po 1000h:
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Pistolety lakiernicze

Narzędziem kojarzącym się z zawodem lakiernika samochodowego jest pistolet. Właściwie używany pozwala 
pokrywać powierzchnie karoserii samochodów równomierną warstwą lakieru.

Pistolety używane do nakładania powłok lakierniczych podczas 

renowacji pojazdów samochodowych to urządzenia wykorzystu-

jące sprężone powietrze oraz odpowiednie mieszanki składników 

lakierów. Powietrze, płynące jednocześnie z lakierem, omywa 

powierzchnię lakierowaną, a więc musi spełniać konkretne, jasno 

określone wymagania. Zawsze musi płynąć stałym strumieniem z 

określonym ciśnieniem – zatem konieczny jest zbiornik ciśnienio-

wy spełniający wymagania UDT. Powietrze musi być:

 pozbawione pyłów – usuwają je odpowiednie filtry; 

 pozbawione oleju – podobnie niezbędne są odpowiednie fil-

try bądź należy stosować odpowiedni agregat – np. sprężarkę 

śrubową; 

 pozbawione wody – odrębny osuszacz powietrza koniecznie 

dopasowany do wydatku sprężarki lub odpowiednie filtry; 

 musi mieć właściwą temperaturę – zimą nie może być za zim-

ne, a latem zbyt gorące. 

Następnym ważnym parametrem jest lepkość natryskowa mie-

szaniny wlewanej do zbiornika pistoletu. W kartach technicznych 

materiałów lepkość nie jest podawana, w zamian otrzymujemy in-

formację jaką średnicę i rodzaj dyszy należy zastosować do dane-

go materiału oraz przy jakiej wartości ciśnienia powietrza mamy 

lakierować. W przypadku gdy nie ma tych danych to można wyko-

rzystać przyrząd zwany kubkiem Forda lub kubkiem do pomiaru 

wypływu lakieru – czas wypływu dla baz to około 16-18 sekund, 

dla bezbarwnych i podkładów mokre na mokre podobnie. 

Sposób i jakość powłoki nanoszonej pistoletem na element zależy 

od konstrukcji dyszy, rodzaju materiału z jakiego jest wykonana i 

jej trwałości, ale też, a może przede wszystkim, jej czystości. Za-

tem bardzo ważne jest mycie po lakierowaniu i przechowywanie 

pistoletu. Dla lakierów na nośnikach organicznych ręczne mycie 

w naczyniu nie zawsze jest skuteczne. Kanały doprowadzające 

powietrze do dyszy powietrznej mogą ulec zabrudzeniu lakie-

rem, szczególnie groźne są te, które utwardzają się chemicznie 

– proces utwardzania biegnie powoli na początku, w pewnym 

momencie następuje przyspieszenie reakcji. Ten moment okre-

śla informacja producenta o czasie przydatności od momentu 

zmieszania składników ze sobą. To samo dotyczy baz na nośniku 

wodnym. Takie bazy koagulują w większe, nierozpuszczalne w 

wodzie aglomeraty i po prostu zaślepiają kanały. Na dokładkę my-

cie pod kranem to zatruwanie środowiska i niszczenie pistoletów 

przeróżnymi kationami i jonami (niecałkowicie rozpuszczalnymi w 

wodzie), wytrącającymi się w postaci soli na elementach pistole-

tów i solventach. Podczas mycia ręcznego rozcieńczalniki mogą 

nie usuwać twardniejących osadów, co utrudni i zniekształci prze-

pływy powietrza stabilizującego i atomizującego drobiny lakieru. 

Widoczne to będzie na testowym natrysku z pistoletu na papier 

(np. na ścianę w kabinie przyklejamy taśmą papier do oklejania 

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski i Mieczysław Sieczkowski
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90 cm na metr). Kontrolę strumienia natrysku i jego kształtu 

wykonujemy z odległości około 25 cm. Jednocześnie możemy 

wykonać korekty wielkości elipsy i ilości materiału. Współczesne 

konstrukcje pistoletów pozwalają, wraz ze wzrostem średnicy 

dyszy proporcjonalnie zwiększać ilość materiału bez zmiany 

wielkości i kształtu strumienia. Podsumowując – mycie pistoletu 

należy wykonywać w odpowiednich myjkach z odseparowanymi 

mediami myjącymi dla baz wodnych oraz materiałów na nośni-

kach organicznych – grunty, podkłady, lakiery bezbarwne. 

Bardzo ważne: POZOSTAŁOŚCI MATERIAŁÓW z kubków WYLE-

WAMY DO odpowiednich ZBIORNIKÓW ODPADÓW!

Nie wlewamy ich do myjki, bo płyny myjące posiadają ograniczo-

ną zdolność rozpuszczania materiałów organicznych – a woda w 

bazach wodnych to nośnik, a nie rozpuszczalnik – pozostałe 10% 

to składniki organiczne.

Powietrze w pistolecie służy do przeniesienia materiału lakierni-

czego na elementy ze zbiornika umieszczonego na pistolecie. W 

lakierniach o dużym portfelu napraw, w celu zwiększenia liczby 

napraw w kabinie stosuje się malowanie 2-3 zleceń zbliżonych 

kolorystycznie. Aby szybko zmienić pojemnik z kolorem zasto-

sowany został system adapterów do kubków. Przystosowano 

również pistolety poprzez uszczelnienie i skrócenie kanałów 

doprowadzających materiał do iglicy dyszy materiałowej. Po-

zwala to na szybki demontaż jednego kubka i czyszczenie kanału 

niewielką ilością zmywacza, przed montażem następnego kolo-

ru. Kubki posiadają jeszcze dwie zalety: ułatwiają przygotowanie 

mieszaniny koloru bezpośrednio w kubku bez potrzeby przygo-

towywania jej w odrębnym naczyniu oraz przechowywania opi-

sanych pozostałości przez następne trzy miesiące w przypadku 

ASO gdzie kolorystyka jest zamknięta w zasadzie z okresu trzech 

ostatnich lat.

Powietrze jako moderator strumienia materiału lakierniczego.

Od pistoletu wymagamy równomierności rozkładania materiału 

na powierzchni, tak aby nie powstawały miejsca grubiej i cieniej 

pokryte materiałem (szczególnie widoczne jest to na srebrnych 

metalikach i ich odcieniach), oszczędności materiału (czyli jak 

najmniej poza elementem malowanym) oraz ergonomii (bo 

machanie ramieniem i nadgarstkiem przez 7 godzin w kabinie 

może prowadzić do bolesnych kontuzji). Patrząc na ewolucję 

pistoletów w przeciągu trzydziestu lat z pistoletów wysokoci-

śnieniowych mających efektywność rzędu 30-35 % (HP) o wadze 

z materiałem około 2 kg, poprzez szał pierwszych pistoletów 

niskociśnieniowych z efektywnością 45-55% (HVLP) wydłużają-

cych proces lakierowania do bólu, doszliśmy do etapu pistoletów 

lekkich z manometrem przed oczami (nie wymagających czynie-

nia wygibasów nadgarstkiem) typu strumieniowego (RP) z dy-

szami dającymi natrysk w kształcie równomiernego paska bądź 

elipsy lub rozwiązaniami przepływów laminarnych (równomierny 

strumień bez zawirowań turbulentnych – witajmy w świecie sa-

molotów) (LVLP) o wadze z materiałem około 1 kg.

Jedyną wadą tych najlepszych pistoletów jest ich cena. Aby słu-

żyły długo i niezawodnie należy je szanować, odpowiednio myć 

i chronić przed uszkodzeniem zawsze wieszając na miejscach 

przeznaczonych, a nie kładąc na stole czy nawet podłodze w 

lakierni.
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Kabiny lakiernicze

Najlepsze nawet narzędzia, najnowocześniejsze materiały, duża wiedza, umiejętności i doświadczenie 
lakiernika nie zdadzą się na wiele, jeśli proces lakierowania będzie się odbywał w nieodpowiednich warunkach. 
Dobrej jakości stanowisko lakiernicze to podstawa właściwego poziomu napraw i zadowolenia klientów, 
a przecież od tego zależy sukces firmy.

Narzędziami kojarzącym się z profesją lakiernika samochodowe-

go są urządzenia i narzędzia do szlifowania, pistolety lakiernicze, 

a także materiały niezbędne do pracy; szpachle, podkłady, pa-

piery ścierne, lakiery. Za dobór tych ostatnich odpowiadają ma-

gowie tajemnej wiedzy tworzący kolorystykę do naprawianego 

nadwozia. Potrzebne jest pomieszczenie, w którym to wszystko 

może być wykorzystywane. Najlepszym rozwiązaniem jest kabina 

lakiernicza.

Pomieszczenie do lakierowania:
 powinno mieć dobre oświetlenie – 1 200 lux +/- 200 lux

 powinno mieć właściwą liczbę wymian powietrza na godzinę 

– podczas lakierowania   około 350 co w kabinie z pionowym 

przepływem odpowiada minimum 0,3 m/s przy wstawionym 

samochodzie

 powinno mieć możliwość wygrzania lakieru w celu utwardzenia 

– w 60°C przez 20-30 minut

 powinno mieć zamontowane filtry, aby nie wprowadzać pyłów 

do pomieszczenia na świeży lakier i nie emitować odkurzu la-

kierniczego na zewnątrz

 powinno mieć ściany w kolorze białym z zabezpieczeniem anty-

pyłowym

 powinno spełniać wszelkie warunki wymagane normami p.poż.; 

elektrycznymi oraz BHP

W zależności od sytuacji finansowej lakiernik, chcący wykonywać 

swoje usługi, wynajmuje warsztat w miarę doposażony lub, posia-

dając pomieszczenie do adaptacji, stopniowo wyposaża je w miarę 

rozwoju swojego przedsiębiorstwa. 

W zależności od konstrukcji, pomieszczenie stałe wymaga pro-

jektów adaptacyjnych i zgód architektonicznych na remont i 

przebudowę. Jeżeli nie ingeruje się w konstrukcję pomieszczenia, 

Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski i Mieczysław Sieczkowski



strefa lakiernika

str. 19   www.lakiernik.com.pl

w którym kompletna kabina ma być zainstalowana, to stawiana w 

hali wymaga tylko zgody ochrony środowiska. Pewne uproszczenia 

można wprowadzać w zależności od sposobu przepływu powietrza 

w kabinie. Może to być przepływ z góry na dół, wtedy wymurować 

przyziemia, może to być przepływ z góry do ściany tylnej, która 

ma zamontowane filtry zatrzymujące odkurz; w tym przypadku 

nie ma konieczności budowy przyziemia. Taki rodzaj kabin można 

stawiać na podłodze hali, czerpnię oraz wyrzutnię powietrza mon-

tuje się w dachu tak, aby ze sobą nie kolidowały. Oczywiście pręd-

kość przepływu będzie zachowana zgodnie z normą (minimum 0,3 

metra/sekundę) lecz wydatek mniejszy, ponieważ ze względu na 

poziomy strumień przepływu powietrza, powierzchnia filtrów na 

ścianie będzie około 2,5 razy mniejsza w porównaniu do kabin z 

filtrami podłogowymi (około 6 m2). Jest to kabina dla firm wyko-

nujących 40-60 napraw w miesiącu. 

Bardzo ważne dla jakości naprawy są warunki jakie kabina powinna 

zapewniać. 

Przepływ powietrza powinien być tak zaprojektowany, aby nie 

występowały turbulencje (zawirowania zwrotne), które mogłyby 

powodować osiadanie już podeschniętego odkurzu na świeżo 

polakierowanej powłoce. Chodzi o wyeliminowanie możliwości 

powstawania w ten sposób wad lakierniczych, które wymagają 

ponownego przelakierowania. 

Drugim bardzo ważnym wyposażeniem kabiny jest taki system 

ogrzewania, który pozwala na szybkie reagowanie na potrzebne 

parametry proces. Ma to duży wpływ na czas trwania cyklu lakie-

rowania, jak również i na jakość powłoki.

Projektanci pomieszczeń, w których obywa się lakierowanie sporo 

czasu poświęcają jakości przepływu powietrza. Ideałem było by, 

aby na każdym przewężeniu lub filtrze w kabinie były jak najniższe 

opory, po to aby nie występowały lokalne spadki ciśnień. Turbina 

zasysa przez filtry wstępne powietrze w otoczenia i wtłacza do 

wymiennika zwanego rekuperatorem, gdzie w przeciwprądzie 

następuje wymiana ciepła z powietrza ogrzanego wychodzącego z 

kabiny do strumienia chłodnego powietrza zasysanego. Sprawność 

układu wymiany sięga 95%. Latem wymiennik jest omijany, aby nie 

utrzymywać zbyt wysokiej temperatury w kabinie. Po przejściu 

przez rekuperator strumień powietrza wtłaczany jest do komory 

otwartego palnika (spalanie stechiometryczne gazu w powietrzu 

– na cząstkę gazu CH4 dwie cząstki tlenu 2x O2) gdzie jest ogrzany 

do określonej temperatury i zostaje wtłaczany do znajdującego 

się na dachu kabiny zasobnika z zamontowanymi kierownicami, 

skąd przez filtry trafia do wnętrza kabiny. Kierownice w zasobniku 

mają za zadanie tak rozprowadzić podgrzane powietrze, aby tem-

peratura wychodzącego strumienia oraz jego rozkład były rów-

nomierne. Warunkiem równomiernego przepływu jest zachowanie 

zasady, że zasobnik jest zbliżony rozmiarami do wylotu z kabiny, a 

strumień powietrza nie ma na drodze żadnych progów (wystające 

obudowy lamp, obudowy dysz, lub wiatraków itp.). 

Zakłócenia przepływu powietrza następują wokół umieszczonych 

w kabinie przedmiotów. Przy nadwoziu lakierowanego samochodu 

następuje zwiększenie prędkości przepływu w przestrzeni między 

nadwoziem, a ścianą kabiny. Należy więc znaleźć sposób na to, aby 

gorące powietrze równomiernie ogrzewało elementy do właściwej 

temperatury. 

W najnowszych i najlepszych kabinach tak jest zaprojektowany 

obieg powietrza, że optymalnie ogrzewa całą powierzchnię sa-

mochodu. W starszych pomagano sobie dodatkowymi dyszami 

kierującymi ciepłe powietrze poprzecznie do pojazdu, aby rozkład 

temperatur na dolnych i górnych płaszczyznach był podobny. 

Innym sposobem na wyrównywanie temperatur w kabinie jest 

zastosowanie wentylatorów mieszających powietrze.

Kolejny opór to filtry podłogowe oraz wpływ głębokości kieszeni 

przyziemia na tworzenie się poduszki oporowej w podłodze, przez 

co odkurz i pyły z brudnego pojazdu mogą osadzać się w dolnych 

świeżo polakierowanych partiach. W drogich kabinach przyziemia 

osiągają głębokość ponad metr, a filtry mają zwiększoną po-

wierzchnię (są odpowiednie okratowanie oraz umieszczone sporo 

poniżej kraty podłogi). Wsparciem dla przepływu jest montaż 

drugiej turbiny odsysająco-tłoczącej służącej do ewentualnego 

zawracania części gorącego powietrza do kabiny (tzw. recycling) 

i wytłaczania przez rekuperator na zewnątrz. Każda kabina musi 

pracować z pewnym nadciśnieniem względem otoczenia. Na na-

szym rynku oferowane są kabiny z wymiennikami do ogrzewania, 

gdzie medium grzewcze stanowi olej opałowy lub gaz ziemny. Nie-

kiedy stosuje się ogrzewanie LPG, które wymaga własnych zbior-

ników, ale w efekcie, przy różnicach cen w firmach do 100 napraw 

miesięcznie, pozwala zaoszczędzić kilka procent w stosunku do 

gazu ziemnego. Są kabiny tańsze (od 18 tysięcy Euro) i droższe (do 

50 tysięcy Euro), decydując się na taką inwestycję zawsze należy 

przed zakupem zwrócić się do eksploatującego wybrany model i 

wysłuchać jego opinii. 

Reasumując: wybór i zakup kabiny zapewniającej laminarny 

przepływ powietrza z ogrzewaniem otwartym palnikiem i od-

powiednimi regulacjami nastaw kontrolowanych programem 

komputerowym zwraca się szybko, pod warunkiem wykonywania 

ponad 120 i więcej zleceń 

w miesiącu. W najbardziej 

zaawansowanych techno-

logicznie kabinach koszt 

jednego cyklu naprawy bę-

dzie niższy niż w tańszych 

modelach, trzeba jednak 

zainwestować znacznie 

większe środki. W niezbyt 

dużych warsztatach taka 

inwestycja może okazać 

się nieopłacalna, gdyż licz-

ba wykonywanych usług 

lakierniczych – przynajm-

niej na początku – będzie 

zbyt mała.





Master C38 VHS 2:1 i Master C108 HS 2:1 
– 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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Grubość powłok na elementach posiadających 
zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ASAD)

Producenci samochodów w dalszym ciągu wykorzystują tech-

nologie w celu poprawy ogólnego komfortu i bezpieczeństwa 

pasażerów pojazdu. Wyposażenie w zintegrowany zaawansowany 

system wspomagania kierowcy (ADAS) staje się standardem w 

wielu nowych pojazdach. Obejmuje on:

 system ostrzegania o niebezpieczeństwie kolizji, 

 automatyczne hamowanie awaryjne,

 aktywny tempomat, 

 asystent pasa ruchu, 

 monitorowania martwego pola, 

 rozpoznawanie znaków drogowych, 

 asystenta parkowania 

 czy chociażby adaptacyjne reflektory, które mogą swym świa-

tłem omijać pojazdy czy zmieniać światła drogowe na mijania.

Komisja Europejska, Parlament Europejski i przedstawiciele państw 

członkowskich poparli zmianę unijnego prawa w zakresie wyposa-

żenia nowych samochodów. Zakłada się, że od maja 2022 r. każde 
auto będące nowym modelem czy generacją, będzie wyposażone w 
szereg aktywnych systemów bezpieczeństwa. Od maja 2024 r. ma to 

obligatoryjne dla wszystkich sprzedawanych nowych samochodów. 

Nie jest to jeszcze prawo i wymaga dalszego procesu legislacji, za-

równo w UE, jak i w państwach członkowskich. Takich zmian, może 

z pewnymi modyfikacjami, należy się jednak spodziewać.

Według planowanych przepisów, pojazdy, niezależnie od wersji 

wyposażeniowej, będą musiały posiadać system automatycznego 

hamowania przed przeszkodą, system wspomagania utrzymania 

pojazdu w pasie ruchu, system wykrywający zmęczenie i rozko-

jarzenie kierowcy czy system wspomagający cofanie (czujniki lub 

kamera).

 

Te zaawansowane systemy wspomagające kierowcę często wyko-

rzystują czujniki zintegrowane ze zderzakami pojazdu i panelami, 

aby wykrywać ruch i bliskość obiektów. Istnieją ograniczenia ich 

zdolności do prawidłowego działania, gdy ich siła sygnału jest 

utrudniona przez prace naprawcze lub nadmiernie naniesioną 

farbę. Z tego powodu producenci motoryzacyjni, tacy jak np. 

General Motors, ograniczyli prace naprawcze zderzaka z ADAS w 

celu odnowienia lakieru. Grubość farby nie może przekraczać za-

leceń producenta OEM; na przykład General Motors stwierdza, że 

grubość farby na zderzakach / listwach wyposażonych w ADAS nie 

może przekraczać 330 µm. 

W celu kontroli naprawianych elementów najlepiej zastosować 

ultradźwiękowe mierniki grubości, które są idealne do pomia-

ru grubości lakieru w zderzakach samochodowych z tworzywa 

sztucznego, listwach czołowych i innych częściach zewnętrznych 

i wewnętrznych. Odczyty grubości powłoki uzyskuje się przez 

pomiar czasu przejścia fali emitowanej przez głowicę pomiarową 

stykająca się z powierzchnią poprzez cienką warstwę naniesio-

nego żelu. Wyemitowana fala wędruje poprzez powłokę aż do 

momentu napotkania materiału o innej gęstości, może to być 

podłoże lub inna powłoka. Drgania zostają częściowo odbite i jako 

fala powrotna zarejestrowane przez głowicę pomiarową. Miernik 

jest tak skonstruowany, że rejestruje jedynie najsilniejsze sygnały 

i przelicza  je na grubości powłok odczytywanych na wyświetlaczu 

miernika. Słabsze echa fali odbiciowej są ignorowane.

Zbyt gruba farba wpłynie negatywnie na zdolność czujników do 

działania, dlatego producenci i warsztaty zajmujące się naprawami 

powypadkowymi muszą teraz bardziej niż kiedykolwiek mierzyć i 

kontrolować grubość lakieru podczas procesu lakierowania.

Agnieszka Karnecka 
Specjalista ds. Badań powłok i materiałów
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Znajomość klienta pomaga warsztatom 
przygotować się na przyszłość

Branża napraw powypadkowych przechodzi konsolidację. Mniej graczy sprawuje kontrolę nad tym, dokąd 
trafiają uszkodzone pojazdy. Dlatego też warsztaty powinny lepiej przygotować się na przyszłość. Jednym ze 
sposobów na to, jest uważne słuchanie klientów - tłumaczy Jim Muse, Axalta Vice President of Refinish na 
Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Branża napraw lakierniczych zmienia się w bardzo szybkim tem-

pie. Od warsztatów wymaga się coraz niższych cen i jednocześnie 

nieustannego inwestowania w szkolenia i nowe technologie. Firmy 

zmagają się również ze starzejącymi się pracownikami oraz niedo-

borem dobrych, wykwalifikowanych specjalistów.

„Ten problem pojawił się na długo przed pandemią koronawirusa. 

Obecna sytuacja tylko go podkreśla. Żeby przetrwać, warsztaty 

muszą szybko przygotować się na przyszłość” – tłumaczy Jim 

Muse, Axalta Vice President of Refinish na Europę, Bliski Wschód 

i Afrykę.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ
Przygotowanie na przyszłość w tym przypadku oznacza zapla-

nowanie i wdrożenie w firmie zmian, które wychodzą naprzeciw 

przyszłym trudnościom i wymaganiom klientów. W ten sposób 

warsztaty obniżają ryzyko, że nie będą mogły sprostać potrzebom 

rynku i staną się zbędne. Jednym z najlepszych sposobów na przy-

gotowanie się na przyszłość jest uważne słuchanie klientów. Wiele 

serwisów deklaruje, że już to robi, ponieważ rozmawiają z klientami 

podczas przyjmowania i wydawania pojazdu. Jim Muse ostrzega 

jednak, że sprawa nie jest tak prosta, jak się wydaje.

„Słuchanie klienta jest bardzo ważne, ale jest szereg czynności, 

które należy wykonać przed i po kontakcie z klientem. Warsztaty 

muszą zrozumieć, kim są ich klienci, zanim będą w stanie ich wy-

słuchać. Muszą też wiedzieć, co jest dla nich najważniejsze, aby 

podczas interakcji z nimi przyjąć właściwe podejście – na tym 

polega znajomość klienta” – podpowiada.

KIM JEST KLIENT?
O tytuł „klienta warsztatu” konkuruje spora grupa kandydatów: kie-

rowca, pośrednik zarządzający likwidacją szkód, ubezpieczyciel, pro-

ducent pojazdu i potencjalnie właściciel floty lub leasingodawca.

„Kto z nich jest zatem klientem? Tak naprawdę wszyscy. Warsz-

taty, które tego nie dostrzegają mogą mieć kłopoty” – wyjaśnia 

Jim Muse.
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Sytuacja i charakterystyka 

danego rynku mogą spowo-

dować, że warsztaty będą 

pracować tylko z wybraną 

grupa klientów. Ale firmy, 

którzy postanowią praco-

wać ze wszystkimi, muszą 

zrozumieć, że każdy seg-

ment wymaga oddzielnego 

podejścia, ponieważ ma inne 

wymagania i potrzeby.

„Nie ma uniwersalnego 

podejścia. Z niedawno 

przeprowadzonego badania 

wynika, że 62% warsztatów 

inwestuje w wychodzenie 

naprzeciw zmieniającym 

się potrzebom klientów 

, co zdecydowanie cieszy. Nasz zespół ma wieloletnie, rozległe 

doświadczenie w pracy z firmami z różnych rynków i sektorów, w 

tym ze wszystkimi grupami klientów warsztatów. Dlatego wiemy, 

co jest ważne dla każdego segmentu” – mówi Jim Muse.

KIEROWCA
Pod wieloma względami potrzeby tej grupy klientów są najłatwiej-

sze do zaspokojenia. Kierowcy chcą po prostu wrócić do stanu 

sprzed wypadku, tzn. jak najszybciej odzyskać samochód w spo-

sób jak najmniej ingerujący w ich życie. 

„Kierowca oczekuje, że naprawiony element będzie wyglądał 

doskonale. Jeśli tak nie jest, można być pewnym reklamacji, co 

zawsze stanowi problem dla warsztatu. Dlatego podczas pracy 

z tą grupą klientów niezwykle ważne są umiejętności lakiernika” 

– wyjaśnia Jim Muse.

POŚREDNIK ZARZĄDZAJĄCY LIKWIDACJĄ SZKÓD
Klienci z tej grupy mają zupełnie inne potrzeby niż kierowcy. Są 

pośrednikiem w procesie naprawy, dlatego też cenią szybkość i 

komunikację. Chcą, żeby warsztat bezzwłocznie kontaktował się 

z kierowcą. Zależy im też na jak najszybszej i rzetelnie wykonanej 

naprawie, ale w przystępnej cenie oraz wyłącznie w ustalonym 

zakresie. 

„Ci klienci oczekują aktualizacji na bieżąco, co może znacznie ob-

ciążyć nieprzygotowane na to warsztaty” – tłumaczy Jim Muse. 

UBEZPIECZYCIEL
Klienci z tej grupy stawiają warsztatom szereg wymagań. „Ubez-

pieczyciele chcą, aby warsztaty naprawiały ich samochody w 

pierwszej kolejności, niezależnie od wszystkiego. Wymagają, 

aby wykwalifikowani pracownicy wykonali naprawę prawidłowo, 

szybko i w ramach ustalonego budżetu” – wyjaśnia Jim Muse. 

Kontakt z tym klientem wymaga szczególnej uwagi, ponieważ dla 

ubezpieczyciela sposób traktowania właściciela polisy (kierowcy) 

przez warsztat to kluczowy element procesu obsługi klienta. W 

tym momencie właściciel polisy na własnej skórze przekonuje się, 

dlaczego opłaca składkę. Co więcej, jakość obsługi kierowcy przez 

warsztat wpływa też na wizerunek ubezpieczyciela – pozytywnie 

lub negatywnie. Jim Muse: „Najgorszy scenariusz ma miejsce, 

gdy kierowca składa reklamację do ubezpieczyciela”. Dla niego 

pozytywne wrażenia kierowcy mają priorytetowe znaczenie w 

procesie utrzymania go jako klienta.

PRODUCENT SAMOCHODÓW
„Dla klientów z tej grupy ważnymi czynnikami są: reputacja, nor-

my i bezpieczeństwo. Aby utrzymać swoją ciężko wypracowaną 

reputację, warsztaty muszą przestrzegać surowych standardów. 

Niewłaściwy krok może spowodować, że producent straci przy-

szłe dochody, ponieważ klient zmieni markę samochodu. Dla 

warsztatu oznacza to nie tylko skazę na reputacji, lecz także ry-

zyko utracenia lukratywnej i prestiżowej aprobaty producenta” 

– tłumaczy Jim Muse. 

Rosnąca popularność pojazdów autonomicznych powoduje, że 

ta grupa zyskuje na znaczeniu. Nieprawidłowo przeprowadzona 

naprawa, np. zmiana ustawienia czujników, może spowodować, że 

producent samochodu zostanie pozwany do sądu za stworzenie 

zagrożenia.

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA FLOTĄ / LEASINGODAWCA
Dla tego klienta przede wszystkim liczy się ilość. Im szybciej i ta-

niej warsztat jest w stanie przeprowadzać naprawy, tym więcej 

zleceń otrzyma. 

„Właściciele flot cenią oczywiście koszt i czas naprawy, ale wysoka 

jakość oznacza, że łatwiej jest im sprzedawać pojazdy z floty, co 

stanowi dla nich ważną kwestię, a dla warsztatów – doskonałą 

okazję, żeby zabłysnąć” – dodaje Jim Muse. 

Innym czynnikiem podczas interakcji z tym klientem jest ogólne 

zadowolenie. To istotne zwłaszcza podczas współpracy z kierowcą 

floty. W skrócie: kierowca samochodu firmowego jest najcenniej-

szym zasobem we flocie firmy i tak właśnie warsztat powinien go 

traktować.

CO DALEJ
Warsztatom, które już teraz są pod presją, dodawanie sobie ko-

lejnych zmartwień może wydawać się niewłaściwym krokiem, ale 

w rzeczywistości są to działania kluczowe, aby przygotować się 

na przyszłość.

„Często mówi się, że dbanie o satysfakcję klientów to najlepsza 

strategia biznesowa, więc trzeba ich na pewno słuchać. Ale żeby 

zadbać o rozwój i zrównoważone funkcjonowanie firmy na dy-

namicznym rynku, trzeba też klientów znać. Należy rozumieć, 

że są różne grupy klientów, na jakie kategorie się dzielą, jak ich 

potrzeby i wymagania wypadają w porównaniu do oferowanych 

usług oraz jak najlepiej się z nimi komunikować. To nie jest łatwe, 

dlatego też warsztaty powinny nawiązać współpracę z firmami, 

które pomogą im profesjonalnie, wydajnie i skutecznie poradzić 

sobie z tym wyzwaniem” – podsumowuje Jim Muse. 

Więcej informacji o firmie Axalta Refinish moż-

na znaleźć na stronie www.refinish.axalta.eu.

Jim Muse, Axalta Vice President of 

Refinish na Europę, Bliski Wschód 

i Afrykę
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Cromax pomaga warsztatom 
stanąć na nogi

Stopniowe znoszenie restrykcji związanych z epidemią koronawi-

rusa w Polsce oznacza, że warsztaty lakiernicze powoli wracają do 

pracy. W wielu krajach zaleca się unikać transportu publicznego, 

co sugeruje, że w najbliższym czasie będziemy częściej wybierać 

samochód. To z kolei może przełożyć się na więcej pracy w warsz-

tatach, co w dobie dystansu społecznego może stanowić pewne 

wyzwanie. Cromax® – globalna marka renowacyjna Axalta, wiodą-

cego globalnego dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych – na 

pierwszym miejscu stawia wydajność pracy, dlatego też warsztaty 

stosujące jej produkty są dobrze przygotowane na te trudności.

„Połączenie większej liczby zleceń i potrzeby zachowania dystansu 

społecznego powoduje, że warsztaty muszą pracować w sposób 

bardziej przemyślany – zwłaszcza jeśli nie mają do dyspozycji 

licznego zespołu pracowników. Na szczęście w ramach dążenia do 

wydajności i innowacyjności przez ostatnie dwa lata wprowadzi-

liśmy szereg narzędzi pomagających oszczędzić czas, materiały i 

energię. Dzięki temu warsztaty wracające do pracy są znacznie le-

piej przygotowane na przynajmniej część współczesnych wyzwań” 

– tłumaczy Thomas Cool, Cromax Training and Technical Service 

Leader na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA). 

CYFROWE ZARZĄDZANIE KOLORAMI
Nigdy wcześniej lakiernicy nie potrzebowali tak ogromnej swobo-

dy, elastyczności i wydajności pracy. W 2019 roku Cromax oddał 

w ich ręce ChromaConnect, cyfrowe narzędzie kolorystyczne w 

chmurze, które zapewnia elastyczność i swobodę, jednocześnie 

zwiększając wydajność pracy warsztatu.

„Wszystkie zadania – od dobierania do mieszania koloru – można 

wykonać bez korzystania z komputera stacjonarnego. Jest to 

istotne, gdyż zasady dystansu społecznego mogą uniemożliwić 

przebywanie więcej niż jednego lakiernika w danym pomieszcze-

niu” – dodaje Thomas Cool.

Lakiernicy mają natychmiastowy dostęp do takich funkcji, jak 

pomiary spektrofotometru, karty zleceń i receptury kolorów, z 

dowolnego urządzenia z dostępem do internetu, np. smartfonu 

lub tabletu, oraz dowolnego miejsca – zarówno w pojedynczym 

warsztacie, jak i całej sieci. Mogą też kontrolować każdy aspekt 

zarządzania kolorem za sprawą urządzeń podłączonych do Wi-Fi 

– w tym bezprzewodowych wag i drukarek – jak również najbar-

dziej zaawansowanego spektrofotometru Cromax – ChromaVision 

Pro Mini – a także platformy ChromaWeb, czyli kompleksowej bazy 

kolorów w chmurze.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Energia elektryczna to istotna pozycja w wydatkach każdego 

warsztatu, a w tych trudnych czasach każda oszczędność jest na 

wagę złota. Dlatego też warto przyjrzeć się produktom Cromax, 

np. z serii Ultra Performance Energy System, które pozwalają 

znacznie obniżyć rachunki za prąd. 

Nowe podkłady Ultra Performance Non-Sanding Surfacer NS2081, 

NS2084 i NS2087 oraz nowy lakier bezbarwny CC6750 Ultra Per-

formance Energy System Clear to tylko niektóre z innowacyjnych 

produktów pomagających lakiernikom zwiększyć wydajność pracy 

i jednocześnie obniżyć koszty. 

SZKOLENIA
Podczas kiedy tradycyjne szkolenia nie wchodzą w grę, lakiernicy 

wciąż mogą liczyć na wsparcie marki Cromax. Na kanale YouTube 

dostępne są nagrania z serii Let’s get to work, na których eksperci 

prezentują prawidłowe metody stosowania produktów lakierni-

czych Cromax podczas typowych renowacji oraz rozwiązania dla 

powszechnych wyzwań, z jakimi stykają się lakiernicy w pracy.

Thomas Cool: „Gdy każdy metr i każda minuta są na wagę złota, 

dbamy o to, aby lakiernicy mogli maksymalnie wykorzystać możli-

wości naszych produktów i usług. Bierzemy pod uwagę każdy etap 

prac lakierniczych oraz oferujemy praktyczne i cenne rozwiązania, 

dzięki którym lakiernicy sprostają obecnym wyzwaniom”.

Nagrania z serii Let’s get to work są dostępne na stronie 

www.youtube.com/cromaxofficial. Więcej informacji na temat 

marki Cromax można znaleźć na stronie www.cromax.pl.





Dwa wzorce – dwie interpretacje
Czy połyskomierze zapewniają dokładne wyniki? Część II

W pierwszej części artykułu opisaliśmy sytuację, jaka obecnie 

występuje na rynku przyrządów do pomiaru połysku. Ponieważ 

nie istnieje uniwersalny, powszechnie obowiązujący wszystkich 

wzorzec połysku, producenci wyprowadzają proces kalibracyjny 

swoich urządzeń z różnych wzorców, co finalnie może skutkować 

odmiennymi wskazaniami nawet takich samych przyrządów jedne-

go producenta.

W rzeczywistości wiele certyfikowanych wzorców kalibracyjnych 

połysku jest mierzonych przy pomocy urządzeń posiadających 

własne wzorce kalibracyjne o określonej dokładności. Można by 

przyjąć, że skoro wzorce uznawane za wzorce pierwotne (NIST, 

BAM) charakteryzują się dokładnością na poziomie ok. ±1,0 GU 

przy 100 GU, to zgodnie z zasadami metrologii dokładność przy-

rządu sprawdzającego powinna być o rząd wielkości lepsza niż 

dokładność przyrządu sprawdzanego. Można by również przyjąć, 

że dokładność urządzeń wywodzących swoją spójność od wzorców 

uważanych za pierwotne powinna być na poziomie ±10 GU przy 

100 GU. Nawet jeśli założyć znacznie większą dokładność „ścieżki” 

certyfikacji poszczególnych wzorców pośrednich, to i tak wydaje 

się, że dokładność urządzeń końcowych nie będzie większa niż kilka 

jednostek GU.  

METODY POMIARU I ICH OGRANICZENIA
W związku z powyższym wydaje się, że aby jednoznacznie rozwią-

zać problem dokładności w procesie pomiaru połysku, należałoby 

przyjąć jeden wspólnie obowiązujący wzorzec połysku (np. oparty 

na kwarcu) i zdefiniowany więcej niż dwoma parametrami. Po-

nadto należałoby dla przyrządów przyjąć normatywne wartości 

powtarzalności i odtwarzalności zapewniające uzyskiwanie ak-

ceptowalnych różnic w wynikach pomiarów dokonanych na tej 

samej próbce przy użyciu różnych urządzeń. Najprawdopodobniej 

zostanie to zdefiniowane w nowej wersji normy ISO 2813, a dysku-

towane propozycje dotyczą następujących poziomów: 
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Przedstawione aspekty wyraźnie pokazują, że w obecnej sytu-

acji mogą występować znaczne trudności w spójnym pomiarze 

połysku wykonywanym różnymi przyrządami. Często dochodzi 

bowiem do sytuacji, w których zleceniodawca i wykonawca uzy-

skują inną wartość połysku danej próbki i spierają się o to, czy jest 

ona zgodna z pierwotnymi ustaleniami. Istota problemu zawiera 

się natomiast w tym, że mając tę samą próbkę mierzą ją innymi 

przyrządami i uzyskują odmienne wyniki. Uniknięcie takich sytuacji 

byłoby możliwe jedynie wówczas, gdyby wartość połysku była 

mierzona w powiązaniu z konkretnym urządzeniem lub wzorcem 

kalibracyjnym. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem wydaje 

się być dokonywanie pomiaru połysku tym samym urządzeniem 

przez odbiorcę i wykonawcę produktów lub posługiwanie się tym 

samym wzorcem przy kalibracji posiadanych przyrządów. Ponie-

waż jednak takie wymagania mogą być trudne do zrealizowania, a 

często nawet niemożliwe, wydaje się, że wspólne określenie przez 

wykonawcę i odbiorcę wartości oczekiwanych (np. 80 GU połysko-

mierzem odbiorcy = 85 GU

połyskomierzem wykonawcy) pozwoliłoby na wyeliminowanie 

niejasności. Trudne do zinterpretowania wyniki pojawiają się w 

sytuacjach, w których podczas pomiaru jednej powłoki, przyrządy 

odbiorcy i wykonawcy wskazują odmienne dane przy zachowaniu 

powtarzalności i odtwarzalności przewidzianej dla każdego z tych 

urządzeń. Podejście oferuje każdej ze stron uzasadnione przeko-

nanie, że uzyskana wartość połysku jest zgodna z zawartymi usta-

leniami. Co więcej, zalecane jest stosowanie połyskomierzy, w któ-

rych można indywidualnie ustawiać wartości kalibracyjne. W takim 

przypadku dowolna próbka może być wzorcem kalibracyjnym dla 

kilku urządzeń i ich pomiary powinny być całkowicie spójne, uzależ-

nione jedynie od powtarzalności i odtwarzalności urządzenia. 

Z przytoczonych powyżej argumentów wynika, że pomiar połysku 

nie jest prostym zadaniem, a jeszcze więcej trudności sprawia pra-

widłowa interpretacja wyników. Świadomość ograniczeń urządzeń, 

sposobu ich kalibracji oraz zależności fizycznych występujących 

w procesie pomiarowym pozwoliłaby użytkownikom zarówno 

udoskonalić procesy kontroli tego parametru, jak i uniknąć proble-

matycznych i czasochłonnych sporów dotyczących interpretacji 

uzyskanych wyników.

Agnieszka Karnecka 
Specjalista ds. Badań powłok i materiałów

*Źródło: Materiały własne oraz artykuł „The apotheosis of Gloss” 

autorstwa Nico Frankhuizen.
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5 sposobów na zrównoważony 
rozwój warsztatu

Spies Hecker pomaga warsztatom chronić środowisko i zmniejszać zużycie energii. Joachim Hinz, Spies Hecker 
Brand Manager na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, omawia znaczenie zrównoważonego rozwoju.

Środowisko naturalne – klucz do zrównoważonego rozwoju – musi 

stawić czoła coraz większemu zagrożeniu, jakie stanowią zmiany 

klimatyczne. To oznacza, że branża lakiernicza musi szukać rów-

nowagi pomiędzy rozwojem biznesowym, dbałością o środowisko 

i odpowiedzialnością społeczną . Co więcej, klienci coraz częściej 

zwracają uwagę na kwestie ekologii.

„Jesteśmy w punkcie zwrotnym. By w oczach współczesnych klien-

tów - coraz bardziej zainteresowanych kwestiami ekologii - pozo-

stać zyskownym i atrakcyjnym partnerem, firmy muszą wykazać 

się odpowiedzialnością w zakresie ochrony środowiska. Dlatego 

przedstawiamy warsztatom pięć konkretnych sposobów na to, 

aby kompleksowo wyjść naprzeciw tym wymaganiom” – tłumaczy 

Joachim Hinz.

OCENA
Pierwszym krokiem na drodze do zrównoważonego rozwoju jest 

całościowa ocena obecnych praktyk biznesowych. „Lakiernicy 

powinni przyjrzeć się swoim produktom i akcesoriom, a także 

wszystkim procedurom – od prac lakierniczych po utylizację 

niebezpiecznych odpadów. Czy pracownicy stosują najwydajniej-

sze metody i ograniczają zużycie materiałów i zasobów? Czy są 

odpowiednio przeszkoleni oraz wyposażeni, aby korzystać z naj-

nowszych, energooszczędnych systemów? Czy na rynku dostępne 

są nowsze, bardziej ekologiczne rozwiązania? Czy przestrzegane 

są procedury utylizacji odpadów niebezpiecznych? Gdy właściciel 

uzyska już jasny obraz sytuacji, będzie mógł łatwo określić, gdzie 

wprowadzić zmiany” – tłumaczy Joachim Hinz.



strefa lakiernika

str. 39   www.lakiernik.com.pl

PRODUKTY ENERGOOSZCZĘDNE
Kolejnym krokiem na drodze do bardziej zrównoważonego funk-

cjonowania warsztatu jest stosowanie produktów umożliwiających 

szybkie i wydajne przeprowadzanie renowacji. Doskonałym przy-

kładem są produkty z serii Speed-TEC marki Spies Hecker, które 

umożliwiają uzyskanie świetnego efektu szybko i przy niskim 

zużyciu energii. 

„Po przeprowadzeniu oceny następny krok jest prosty – wystarczy 

wybrać odpowiednie produkty” – tłumaczy Joachim Hinz. 

Produkty z serii Speed-TEC marki Spies Hecker umożliwiają skró-

cenie czasu naprawy o połowę oraz suszenie w temperaturze zale-

dwie 20°C, zamiast typowych 65°C, co przekłada się na obniżenie 

zużycia energii o 70%. „Tak niska temperatura suszenia pozwala 

znacznie ograniczyć wpływ na środowisko naturalne oraz jedno-

cześnie zmniejszyć rachunki za prąd” – dodaje Hinz.

SZKOLENIE
O potrzebie ochrony środowiska powinni wiedzieć wszyscy pra-

cownicy warsztatu. I choć dobór łatwych w użyciu i energoosz-

czędnych systemów lakierniczych jest kluczowy, nie mniej ważne 

są szkolenia dla lakierników w zakresie ich stosowania. 

„Trzeci krok to minimalizacja odpadów. Im mniej odpadów gene-

ruje warsztat, tym lepiej dla środowiska i finansów danej firmy. 

Właściwe przeszkolenie lakierników znacznie ułatwia i przyspiesza 

pracę, bo wszelkie braki w wiedzy lub umiejętnościach przekładają 

się na błędy i niepotrzebne marnowanie materiałów” – mówi Jo-

achim Hinz. 

Właśnie dlatego Spies Hecker udostępnia 53 nowoczesne obiek-

ty szkoleniowe w Europie, w których podczas specjalistycznych 

kursów i szkoleń lakiernicy uczą się szybko i wydajnie stosować 

produkty i systemy Spies Hecker. 

OGRANICZENIE I UTYLIZACJA ODPADÓW
Czwartym krokiem na drodze do zrównoważonego funkcjonowa-

nia jest właściwa utylizacja odpadów niebezpiecznych. Warsztaty 

lakiernicze mają obowiązek przestrzegać krajowych i unijnych prze-

pisów w zakresie utylizacji zużytych produktów. Warto pamiętać, 

że jest to istotne nie tylko ze względu na zdrowie pracowników, 

lecz także ochronę środowiska.

„Wszystkie produkty, np. ściereczki lub rękawiczki, zanieczyszczo-

ne lakierami są niebezpieczne. Niewłaściwie opróżnione pojemniki 

również mogą stanowić odpad niebezpieczny, podczas gdy w pełni 

opróżnione są uznawane za odpad kontrolowany. Jedne i drugie 

trzeba trzymać z dala od odpływów i cieków wodnych oraz utyli-

zować zgodnie z przepisami. Nasze etykiety na produktach i karty 

charakterystyki dostarczają ważne informacje na temat utylizacji” 

– wyjaśnia Joachim Hinz.

WŁAŚCIWY PARTNER
Piątym i ostatnim krokiem na drodze do zrównoważonego 

funkcjonowania warsztatu jest dobór odpowiednich partnerów i 

dostawców. 

Według Joachima Hinza warto zwracać uwagę na to, czy dana 

firma podziela nasze wartości i sposób myślenia. „O warsztacie 

świadczy nie tylko jakość pracy, lecz także klasa jego dostawców. 

Dlatego też lakiernicy powinni współpracować z partnerami wspie-

rającymi ich wysiłki na rzecz ochrony środowiska. Obecnie nawet 

najmniejsze firmy nie unikną już kwestii dbania o środowisko natu-

ralne” – mówi Joachim Hinz. 

Wniosek? Dobór odpowiednich produktów, partnerów i procedur 

to jedyny sposób, aby branża lakiernicza przyczyniła się do wysił-

ków na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Więcej informacji o firmie Spies Hecker i jej produktach na stronie 

www.spieshecker.pl.
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Korozja jest procesem stopniowej destrukcji materiałów, zachodzą-

cym między powierzchnią materiałów, a otaczającym je środowi-

skiem. W przypadku karoserii mamy do czynienia z korozją metali 

wywołaną czynnikami chemicznymi oraz elektrochemicznymi. Ko-

rozja jest nieuchronnym procesem samorzutnym, ponieważ w śro-

dowisku trwałe są tylko metale szlachetne, podczas gdy reszta dąży 

do powrotu do postaci w jakich występują w rudach.

Zabezpieczenie karoserii przed korozją polega na oddzieleniu 

elementu od  otoczenia, w którym znajduje się tlen powodujący 

korozję - utlenianie. Bardzo ważnym zadaniem takiej bariery jest 

również ochrona przed wodą, która znacząco  przyspiesza proces 

niszczenia. Współczesne zabezpieczenia fabryczne stoją na bardzo 

wysokim poziomie i zapewniają możliwość zagwarantowania użyt-

kownikom kilkuletniej gwarancji antykorozyjnej. Najpopularniejszym 

procesem technologicznym stosowanym w fabrykach do zabezpie-

czania karoserii jest cynkowanie blach. Sposób ten powszechnie 

stosowany jest już od lat 80-tych poprzedniego stulecia i nadal 

stanowi najpopularniejszą metodę ochrony elementów. Cynkowanie 

wykonuje się metodami galwanicznymi poprzez natryskiwanie lub 

kąpiele fosforanowe, podczas których na elementach zabezpiecza-

nych wytwarzana jest warstwa fosforanu cynku. Taka warstwa od-

dziela element stalowy przed niekorzystnym działaniem środowiska 

oraz stanowi warstwę aktywną, która jako pierwsza ulega utlenianiu 

- skorodowaniu. Powłoka fosforanowa jest skuteczną powłoką 

antykorozyjną, odporną na działanie wysokich temperatur, bardzo 

dobrze niweluje refleksy świetlne, stanowi dobry podkład dla farb i 

lakierów i jest przy tym stosunkowo miękka. 

Na tak przygotowany element po odtłuszczeniu nakłada się farbę 

podkładową metodą elektroforezy. Proces ten ma podobny prze-

bieg do procesu nakładania powłok galwanicznych. Element malo-

wany zanurzany jest w koloidalnym roztworze farby i podłączony 

jest do właściwej elektrody. Może to być elektroda dodatnia jak i 

ujemna, w zależności od składu stosowanej farby. Farby wykorzy-

stywane do malowania elektroforetycznego są farbami wodoroz-

cieńczalnymi. 

Kolejną warstwę tworzy barwny lakier nawierzchniowy, zwany rów-

nież bazowym. Może on być jedynym elementem decydującym o 

walorach estetycznych powłoki bądź tworzyć tło dla następnej 

warstwy dekoracyjnej, wprowadzającej specjalne efekty wizualne 

tzw. lakier metalizujący lub perłowy.  We wszystkich współczesnych 

powłokach samochodowych ostatnią zewnętrzną warstwą jest 

lakier bezbarwny, chroniący pokryte nim inne materiały lakiernicze 

przed oddziaływaniem czynników chemicznych, promieniowaniem 

UV i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 

W celu polepszenia bariery antykorozyjnej stosuje się w miejscach 

łączenia blach masy uszczelniające. Zapewniają one bardzo dobre 

przyleganie do powierzchni elementu, są elastyczne i odporne 

na warunki pogodowe. Na większe powierzchnie, zwłaszcza na te 

narażone na uszkodzenia mechaniczne często nanosi się masy na-

tryskowe podobne w konsystencji do gumy. Zapewnieją one, poza 

ochroną przed niekorzystnymi warunkami środowiska zewnetrzne-

go, również dodatkową barierę przed hałasem, poprawiając kom-

fort akustyczny wewnątrz pojazdu.

Końcowym etapem fabrycznego zabezpieczania antykorozyjnego 

jest nanoszenie wosków do profilii zamkniętych, takich jak np. progi. 

Jest to szczególnie ważne, ponieważ zbierająca się w nich wilgoć i nie-

rzadko sól drogowa znacznie przyspieszają korozję tych elementów.

Tak oddzielona od działania czynników zewnętrznych karoseria jest 

dożywotnio odporna na działanie korozji. Niestety, po wielu latach 

eksploatacji takie zabezpieczenie może okazać się niewystarczające 

lub uleglo uszkodzeniu podczas kolizji i należy je odnowić. 

Korozja - odwieczny problem

Aplikatory do usuwania starych powłok i rdzy 

Masa uszczelniająco-klejąca addsTROTON 310 ml to idealne rozwiązanie 
do połączeń każdych elementów w samochodzie

Podkład akrylowy 1K MASTER w aerozolu zapewniający doskonała 
przyczepność dla kolejnych warstw
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W zalezności od miejsca i skali postępowania korozji stosuje się 

różne zabiegi renowacyjne. W przypadku prewencji większość zadań 

sprowadza się do wykonywania zaprawek lakierniczych na nadwoziu 

pojazdu oraz do nakładania mas antykorozyjnych tzw. baranków na 

podwozie. Ubytki w tych miejscach wywołane są na ogół uszkodze-

niami mechanicznymi spowodowanymi przez odpryskujące kamienie 

oraz podrywany piasek i żwir. Szybkie działanie jest podstwą sukcesu 

podczas działań zabezpieczających. Czysta odsłonięta blacha ulega 

natychmiastowemu utlenieniu i tworzy się rdza, która postępuje w 

głąb elementu. Dokładne oszczyszczenie skorodowanego miejsca 

oraz zastosowanie dobrych, aktywnych srodków antykorozyjnych 

spowoduje zatrzymanie procesu niszczenia.

Najczęstszym powodem odnawiania powłoki lakierniczej i antyko-

rozyjnej w warsztatach lakiernictwa pojazdowego są naprawy po-

wypadkowe. W dobie doskonałych środków lakierniczych, urządzeń 

aplikujących i wspomagających wygląd i właściwości naprawianego 

elementu nie powinny odbiegać od tych fabrycznych. Wystarczy, 

że przestrzegane będą zalecenia zawarte w kartach technicznych 

produktów, a środowisko pracy w warsztacie będzie zbliżone do 

warunków jakie panują na linii produkcyjnej. Takie warunki może nam 

zapewnić wyłącznie kabina lakiernicza, w której mamy zapewnioną 

należytą czystość oraz możemy regulować temperaturę, wilgotność 

otoczenia i obieg powietrza. Ważną zaletą takiej komory dla użytkow-

nika jest również doskonałe oświetlenie lakierowanego elementu.

W renowacji powypadkowej samochodów ochronę antykorozyjną 

uzyskuje się zazwyczaj 

poprzez zastosowanie 

odpowiedniego pod-

kładu bezpośrednio na 

dobrze oczyszczoną 

blachę. Użycie takiego 

podkładu dopiero na 

warstwę masy szpachlo-

wej jest błędem i może 

spowodować ponowne 

powstanie ognisk korozji. 

Najlepszymi podkładami są 

podkłady reaktywne, które 

zawierają kwas fosforowy, wnikający w cząsteczki stali i znakomicie 

oddzielający element od środowiska zewnętrzego. Jest to warstwa 

podobna do tej użytej w procesie fabrycznego zabezpieczania karo-

serii, ponieważ takie primery zawierają również dodatki fosforanów 

cynku, tworzących barierę antykorozyjną. Warstwa primeru jest na 

ogół bardzo cienka i wymaga nałożenia innego podkładu, najczęściej 

akrylowego lub epoksydowego, jeżeli element jest bardziej wyma-

gający. Ten drugi stanowi dużo lepszą ochronę antykorozyjną, lecz 

w stosunku do akrylu ma podstawową wadę, jaką jest czas schnię-

cia. Bardzo dobrą ochronę antykorozyjną mogą również zapewnić 

dwukomponentowe 2K podkłady akrylowe z inhibitorami korozji. 

Niestety koszt takich produktów jest często nieakceptowalny 

przez warszataty lakiernictwa pojazdowego, nawet pomimo swych 

niezaprzeczalnie bardzo wysokich właściwości antykorozyjnych. 

Nie zaleca się stosowania w naprawach renowacyjnych produktów 

jednokomponentowych, które ze względu na swój skład nie mogą 

zapewnić dobrej bariery ochronnej.

Regularne odtwarzanie ubytków w fabrycznej powłoce antykoro-

zyjnej pozwala na wieloletnie użytkowanie samochodów, nawet w 

najcięższych warunkach klimatycznych. Współczesne narzędzia i 

środki antykorozyjne pozwalają na uzyskanie ochrony na wysokim 

poziomie, porównywalnym z tym fabrycznym. Korozja oddziaływuje 

negatywnie nie tylko na wygląd pojazdu ale przede wszystkim na 

bezpieczeństwo i walory użytkowe. Niszczenie elementów konstruk-

cyjnych wpływa na ich zachowanie podczas kolizji oraz pośrednio na 

zawieszenie i układ kierowniczy.

Bogusław Raatz

Skorodowany element z perforacją

Produkt do konserwcji podwozi i masa uszczelniająca w jednym add-
sTROTON

Podkład epoksydowy addsTROTON w aerozolu stanowiący idealne 
zabezpieczenie antykorozyjne i dający bardzo dobrą przyczepność dla 
kolejnych warstw

Produkt do konserwacji podwozi na bazie bitumenów i wosków 
addsTROTON



strefa lakiernika

str. 42   www.lakiernik.com.pl

Nowa szata graficzna i nowe kolory bolidów 
zespołu Mercedes-AMG Petronas 

Formula One Team

Podczas gdy sezon F1 był zawieszony, specjaliści ze Spies Hecker 

wykorzystali ten czas, aby szczegółowo omówić szatę graficzną 

zespołu oraz proces jej powstania. 

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team jest obecnie mistrzem 

świata Formuły 1 w klasyfikacji konstruktorów oraz rekordzistą w 

tej dziedzinie – zdobyty pod koniec 2019 roku tytuł to już szósty z 

rzędu. Bolidy zespołu są znane ze słynnej srebrnej szaty graficznej. 

To dzieło Andrew Moody’ego, Head of Paint and Graphics, oraz 

jego lakierników. Od ponad 6 lat za wsparcie techniczne i produkty 

lakiernicze odpowiada Spies Hecker, globalna marka renowacyjna 

firmy Axalta, wiodącego globalnego dostawcy lakierów ciekłych i 

proszkowych. 

Joachim Hinz, Brand Manager Spies Hecker na Europę, Bliski 

Wschód i Afrykę: „Fani z całego świata nie mogą się doczekać, 

żeby w końcu zobaczyć bolid w nowej szacie graficznej na torze. 

Do tej pory widzieli ją tylko podczas lutowej prezentacji w Londy-

nie. Dlatego chcieliśmy wykorzystać okazję, aby wraz z zespołem 

Spies Hecker pokazać kilka detali nowej szaty, które mogły umknąć 

ich uwadze”.

NOWY KOLOR
Na pierwszy rzut oka szata na rok 2020 od ubiegłorocznej różni 

się głównie burgundem na bolidzie, zwłaszcza na płatach końco-

wych przedniego skrzydła, płatach końcowych tylnego skrzydła, 

pokrywie silnika i na belce chroniącej przed dachowaniem - nad 

głową kierowcy. Dodatkowy kolor to ukłon w stronę nowego 

głównego partnera zespołu – firmy INEOS. Fani kolarstwa na 

pewno znają ten kolor z Tour de France, a wielbiciele żeglarstwa 

– z Regat o Puchar Ameryki. Kolor dopasowano cyfrowo spek-

trofotometrem ColorDialog Phoenix na podstawie jednego z 

rowerów zespołu kolarskiego INEOS, który przesłano do lakierni 

w angielskim Brackley. 

Jak wyjaśnia Andrew Moody: „Burgund to nie jest kolor tak prosty, 

jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Na bolidzie są też obszary 

cieniowania burgundu w czerń, składające się z 5 kolorów, a w 

kilku miejscach burgund przechodzi pomiędzy elementami, więc 

musi być wykonany idealnie. Na bolidzie widzimy też bardzo cien-

kie czarne i srebrne linie otaczające obszary burgundu, a także 

białe logo INEOS. To sprawia, że cały proces lakierowania jest dość 

skomplikowany”. 

CZARNIEJSZA CZERŃ
Szata graficzna na sezon 2020 zawiera więcej czerni, ale to nie 

wszystko, bo kolor ten – EQ Black – jest głębszy, ciemniejszy i bar-

dziej intensywny niż wcześniej, dzięki czemu bolid Mercedes-AMG 

F1 W11 EQ Power+ wygląda mrocznie i groźnie. 
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WYRAŹNIEJSZE LINIE
Kolejna istotna zmiana objęła linie biegnące wzdłuż bolidu – nie 

mają już one efektu blasku neonu, który widzieliśmy w poprzednich 

latach. Teraz ich krawędzie są czyste i wyraziste. „Szata graficzna 

na sezon 2020 ewoluuje, jeśli chodzi o charakterystyczne linie, 

które wprowadziliśmy w 2017 roku. W tym roku nie dostrzeżemy 

już efektu blasku na krawędziach” – tłumaczy Andrew Moody. Kra-

wędzie płynących wzdłuż bolidu linii wykonano w kolorze EQ Black, 

a same linie – zielenią PETRONAS, opracowaną specjalnie na te po-

trzeby w 2019 r. „Nigdzie na bolidzie zieleń PETRONAS nie styka się 

ze srebrnym kolorem Stirling Silver” – dodaje Andrew Moody. 

SPECJALNA GWIAZDA
Co bardziej spostrzegawczy fani mogli dostrzec, że gwiazdy zdo-

biące osłonę silnika i nadwozie są w 5 różnych rozmiarach i dwóch 

odcieniach srebrnego. Nie dotyczy to dwóch specjalnych gwiazd po 

obu stronach bolidu w kolorze czerwonym, które namalowano na 

cześć Nikiego Laudy, Dyrektora Niewykonawczego zespołu, który 

niestety zmarł w maju 2019 r. Jak mówi Andrew Moody: „wszystkie 

gwiazdy są lakierowane, to nie są naklejki, jak wielu podejrzewa”.

Zespół odpowiedzialny za lakier i grafikę korzysta z różnorodnych 

produktów Spies Hecker, w tym kwasoutwardzalnego gruntu 

reagującego Priomat® Wash Primer 4075. Następnie stosowany 

jest Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340, wypełniacz 

gruntujący z dużą zawartością części stałych lub Permasolid® 

HS Performance Surfacer 5320, szybkoschnący dwuskładnikowy 

wypełniacz do szlifowania. Gradienty kolorów powstają przy uży-

ciu lakieru bazowego Permahyd Hi-TEC 480 Basecoat. Na koniec 

aplikowany jest lakier bezbarwny Permasolid® HS Optimum Plus 

Clear Coat 8650 lub Permasolid HS Race Clear 8700. 

ODNOWIONA WSPÓŁPRACA
„Z wielką radością na początku 2020 roku odnowiliśmy umowę, w 

ramach której Spies Hecker pozostaje oficjalnym dostawcą zespo-

łu Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Praca z mistrzami 

świata – którzy już teraz przeszli do historii – to dla nas powód 

do ogromnej dumy. Jak wszyscy fani F1, mamy nadzieję, że gdy 

będzie to już bezpieczne dla zespołów i kibiców, powrócimy do 

śledzenia zmagań na torach” – kończy Joachim Hinz.

Więcej informacji o marce Spies Hecker można znaleźć na stronie 

www.spieshecker.pl. Aby dowiedzieć się więcej na temat zespołu 

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, zapraszamy na stro-

nę www.mercedesamgF1.com.
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Według Globalnego Raportu Popularności Kolorów, opublikowanego przez producenta lakierów Axalta, 
w 2019 roku Europę zdominował szary. Ale jak przewiduje się przyszłe trendy kolorystyczne i wykorzystuje je 
w branży lakierów samochodowych? I przede wszystkim jak przeprowadzana jest renowacja takich lakierów? 
O dodaniu koloru do palety producenta często decyduje to, czy da się go prawidłowo naprawić. Standox, 
globalna marka renowacyjna firmy Axalta, oferuje precyzyjne receptury oraz produkty do przeprowadzania 
idealnych napraw.

Z raportu Axalta, wiodącego globalnego dostawcy lakierów cie-

kłych i proszkowych, dotyczącego najpopularniejszych kolorów 

nadwozi samochodowych wynika, że w 2019 roku najczęściej 

wybierany był szary – takie nadwozie miało aż 24% nowych sa-

mochodów sprzedanych w Europie. Drugie miejsce na starym 

kontynencie zajął biały z udziałem 23%, choć nadal króluje on 

w ujęciu globalnym. Trzecim najpopularniejszym kolorem wśród 

Europejczyków jest czarny. Razem te trzy kolory odpowiadają za 

2/3 rynku nowych samochodów. Jeśli dodać srebrny, z udziałem 

10%, łącznie te cztery kolory stanowią ponad 3/4 rynku. Niebieski 

(10%) i czerwony (6%) to najwyżej notowane kolory z poza grupy 

odcieni neutralnych. 

SZARY OZNACZA OBIEKTYWIZM I PROFESJONALIZM
Elke Dirks, Axalta Automotive OEM Colour Designer na Europę, 

Bliski Wschód i Afrykę, nie jest zaskoczona rosnącą popularnością 

Modne kolory nadwozia: 
rozwój, wdrażanie i renowacja

Monitorowanie przyszłych trendów kolorystycznych: Elke Dirks (z lewej) 
i Christiane Lüdecke z europejskiego zespołu kolorystycznego OEM Axalta. (Zdjęcie: Axalta)

Nowe kolory opracowywane na potrzeby producentów samo-
chodów: Elke Dirks, Axalta Automotive OEM Colour Designer na 

region EMEA. (Zdjęcie: Axalta)
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szarego: „Szary symbolizuje funkcjonalność i profesjonalizm, styl i 

elegancję” – wyjaśnia. „Szary samochód oznacza, że kierowca nie 

potrzebuje przyciągać uwagi jaskrawym kolorem. Natomiast dzięki 

nowym pigmentom i efektom ten niepozorny kolor potrafi na-

prawdę robić wrażenie. Stworzenie nowego koloru zajmuje około 

dwóch lat, więc pracę nad kolorami przyszłości trzeba zaczynać 

już dziś”.

Zespół Axalta odpowiedzialny za kolory dla producentów OEM 

analizuje różne czynniki: poza statystykami dotyczącymi kolorów 

oraz analizami klientów i modeli samochodowych patrzą też na 

modę i aktualnie panujące nastroje. „Trendy w modzie, meblach i 

akcesoriach, a nawet artykuły w magazynach – wskazówek szuka-

my wszędzie” – dodaje Elke Dirks.

BEZ LAKIERU DO RENOWACJI WSZYSTKO NA NIC
Nie każdy kolor opracowany przez Elke Dirks i jej koleżankę Chri-

stiane Lüdecke trafia na nadwozia. Czasami jest to spowodowane 

problemami związanymi z procesem produkcji, a czasami wiąże się 

to z opracowaniem receptury lakieru renowacyjnego. „Opracowa-

nie lakieru dla producenta samochodów nie obejmuje tylko lakieru 

produkcyjnego, lecz także produkty, które umożliwią warsztatom 

renowacje i idealne odtworzenie koloru nadwozia” – wyjaśnia Ha-

rald Klöckner, Head of Standox Training na region EMEA.

Specjaliści Standox są w ciągłym kontakcie z pracownikami sek-

tora OEM. „Ta współpraca w naturalny sposób ułatwia tworzenie 

odpowiednich receptur i lakierów renowacyjnych” – dodaje Harald 

Klöckner. Tak bliska koordynacja prac nie jest oczywista: nie wszy-

scy producenci lakierów OEM są obecni na rynku renowacyjnym 

– i odwrotnie.

60 NOWYCH RECEPTUR TYGODNIOWO
Prace nad recepturą lakieru renowacyjnego są niezwykle cza-

sochłonne. Wymagają identyfikacji pigmentów poprzez analizę 

mikroskopową, obliczenia proporcji mieszania i wykorzystania 

robotów do aplikacji, aby uzyskać neutralny efekt. Te wszystkie 

procesy są nieustannie monitorowane i doskonalone. W ten spo-

sób Standox opracowuje około 60 nowych receptur tygodniowo i 

udostępnia je w oprogramowaniu kolorystycznym online Stando-

win iQ. „To mnóstwo pracy” – przyznaje Harald Klöckner. „Ale dzięki 

temu wiemy, że nasi partnerzy mogą za każdym razem uzyskać 

idealny kolor”.

Więcej informacji Standox na temat kolorów samochodowych na 

stronie www.standox.com/think-colour. Szczegółowe informacje 

na temat raportu dotyczącego popularności kolorów można zna-

leźć na stronie www.axalta.pl.

Producenci lakierów muszą umieć przewidywać, które kolory 
zyskują na popularności wśród konsumentów. (Zdjęcie: Axalta)

Szary przed białym i czarnym – tak kształtują się aktualne trendy kolorystyczne w Europie według dorocznego Globalnego 
Raportu Popularności Kolorów Axalta za rok 2019. (Zdjęcie: Axalta)





Cyfrowe zarządzanie kolorami 
w aplikacji Standowin iQ

Globalna marka renowacyjna Standox wspiera warsztaty w sku-

tecznej optymalizacji procesów zarządzania kolorami, za sprawą 

nowej aplikacji Standowin iQ. Lakiernicy mają teraz dostęp do 

funkcji platformy Standowin iQ Cloud za naciśnięciem jednego 

przycisku na telefonie lub tablecie. Mogą też podłączyć się do 

lokalnych urządzeń, co oznacza, że aplikacja płynnie łączy róż-

ne obszary warsztatu, np. strefę przyjmowania samochodów, 

strefę przygotowawczą, biuro. Możliwość połączenia urządzeń z 

aplikacją Standowin iQ sprawia, że wybór prawidłowej receptury i 

odtworzenie koloru jest łatwiejsze niż kiedykolwiek – niezależnie 

od lokalizacji lub urządzenia. Dzięki temu każdy warsztat pracuje 

w sposób optymalny.

„Aplikacja łączy nasze narzędzia cyfrowe” – mówi Harald Klöckner, 

Training Leader w Standox na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. „Po 

zarejestrowaniu i podłączeniu urządzeń w warsztacie, np. spek-

trofotometru, wagi czy drukarki etykiet, lakiernik może jeszcze 

szybciej rozpocząć pracę. Platforma w chmurze gwarantuje, że 

zlecenia, pomiary kolorów i wybrane receptury są dostępne w ca-

łym systemie. Marka Standox oferuje w pełni cyfrowe zarządzanie 

kolorami, a aplikacja sprawia, że proces ten staje się jeszcze bar-

dziej intuicyjny, a do tego pozwala łączyć różne urządzenia”.

Poza znanymi już funkcjami oprogramowania Standowin iQ apli-

kacja oferuje wbudowany skaner, który przyspiesza zarządzanie 

zleceniami, oraz automatyczne aktualizacje informacji kolory-

stycznych, receptur i produktów. Aplikację Standowin iQ można 

pobrać ze sklepów App Store i Google Play, a także bezpośrednio 

ze strony www.standox.pl/standowin.

Oprogramowanie kolorystyczne Standowin iQ Cloud jest teraz dostępne w postaci aplikacji. Aplikacja 
stanowi doskonałe uzupełnienie platformy Standowin iQ Cloud i umożliwia cyfrowe zarządzanie kolorami na 
urządzeniach mobilnych. Jest dostępna na tablety i telefony.
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strefa blacharza

Aluminium w karoserii
Początkowo stopy aluminium stosowano do produkcji naczyń ku-

chennych czy też puszek do przechowywania żywności. Ze względu 

na bardzo korzystny stosunek masy do parametrów mechanicz-

nych, stopy aluminium zaczęto stosować do budowy elementów 

niektórych urządzeń, a zwłaszcza w przemyśle lotniczym. Obser-

wując rozwój zastosowania tych stopów w motoryzacji można 

odnieść wrażenie, że konstruktorzy pojazdów wręcz kopiują pewne 

ogólne zasady i rozwiązania z przemysłu lotniczego. Przykładem 

może być masowy zwrot w kierunku zwiększenia udziału technolo-

gii nitowania elementów w zamian połączeń wymagających dostar-

czanie dużych ilości ciepła.

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

nium do budowy części pojazdu. Stosuje zarówno odlewy ciśnie-

niowe jak i blachy. W zależności od technologii wykonania elementu 

konieczne jest zastosowanie innych metod łączenia, rozłączania 

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

nia czynności serwisowo-naprawczych zawarte są w technologii 

opracowanej przez producenta pojazdu. Co jeśli warsztat nie ma 

dostępu do takich informacji? Pozostaje dokonanie wywiadu i jak 

najszersza wiedza fachowa. Pozwoli to uniknąć niespodziewanych 

porażek i błędów podczas naprawy powypadkowej.

Fot. 2. Naprawa elementów aluminiowych sprowadza się w za-

sadzie do ich wymiany. Naprawom podlegają tylko nieznaczne 

uszkodzenia poszycia. (GYS)

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

naprawiania elementów karoserii aluminiowej powinien poznać i 

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

Fot. 1. Karoseria z zastosowaniem w przeważającej części elementów wykonanych ze stopów aluminiowych (AUDI)
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zrozumieć różnice właściwości stopów aluminium i stali. Aluminium, 

w stanie czystym nie nadaje się jako surowiec do produkcji elemen-

tów konstrukcyjnych. Dlatego stosuje się je wyłącznie po dodaniu 

innych składników uzyskując w ten sposób materiał o odpowied-

nich właściwościach fizycznych. W trakcie budowy jednej karoserii 

samochodowej stosowane są różne stopy aluminium, a najczęściej 

pracownicy serwisu nie biorą tego pod uwagę i stosują te same 

metody i materiały do wszystkich elementów. Części wykonane w 

technologii odlewów ciśnieniowych i elementy z blachy aluminiowej 

lub kształtowników to stopy aluminium o znacznie różniących się 

właściwościach. Głównymi cechami wspólnymi są zbliżona tempera-

tura topnienia oraz  bardzo dobra przewodność cieplna.

Tab.1. Nieprzekraczanie temperatur granicznych dla poszczegól-

nych materiałów jest warunkiem prawidłowej naprawy karoserii.

Różnią się natomiast znacznie pod względem plastyczności. Ele-

menty wykonane jako odlewy właściwie nie podlegają prostowaniu 

nawet przy zastosowaniu podgrzewania, natomiast blacha i kształ-

towniki w większości przypadków (pod warunkiem, że nie jest to 

zbyt mocne uszkodzenie) daje się przeginać po uprzednim pod-

grzaniu. Charakterystyka struktury elementów stalowych pozwala 

zwykle na ich wielokrotne odkształcania czyli można je naprawiać 

nawet kilka razy bez zbytniego pogorszenia własności mechanicz-

nych. Specyfika stopów aluminium powoduje, że w ich przypadku 

wielokrotne prostowanie jest zwykle niemożliwe. Stopy aluminium 

stosowane podczas produkcji samochodów można podzielić na 

dwie podstawowe grupy:

  do formowania na zimno,

  do formowania na gorąco.

Ze względu na inną budowę struktury aluminium posiada lepsze 

własności tzw. pamięci kształtu niż stal. Cząsteczki w stopniach 

aluminium są trudniejsze do przemieszczania i nawet podczas 

podgrzewania elementu prostowanie jest trudne. Często wynikiem 

tego są liczne rysy i pęknięcia w miejscu uszkodzenia co może po-

wodować niebezpieczeństwo przełamania.

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

wykonane ze stopów aluminium  posiadają grubość od półtora do 

dwóch razy większą niż ich odpowiedniki stalowe. W niektórych 

przypadkach może to być nawet czterokrotnie większa grubość. Ze 

względu na znaczną różnicę w ciężarze właściwym pomimo znacz-

nie większej objętości element  aluminiowy jest zwykle i tak lżejszy 

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

gatywne konsekwencje dotyczące jego obróbki w procesie produk-

cji jak i prostowania. W przypadku elementu o grubszych ściankach 

występuje większe ryzyko pękania, dlatego też w przypadku jego 

naprawy podgrzewanie jest konieczne. Podwyższenie temperatury 

elementu w miejscu uszkodzenia ułatwia cząsteczkom powrót do 

pierwotnego położenia przed uszkodzeniem. Stosowanie podgrze-

wania podczas naprawy jest zalecane niezależnie od tego czy jest 

to element ulepszany cieplnie czy też na zimno. Części konstrukcji 

aluminiowej na ogół występują w następujących kategoriach: wy-

tłoczki z blachy, profile i odlewy.

ŁĄCZENIE
Zastosowanie elementów ze stopów lekkich wymusiło poszukiwa-

nie nowych technologii łączenia elementów podczas budowy ka-

roserii samochodowych. Wzorem innych dziedzin, gdzie masowo 

stosuje się aluminium masowo zastosowano niskotemperaturowe 

metody łączenia takie jak: nitowanie, klejenie czy klinczowanie. Nie 

zrezygnowano ze spawania oraz zgrzewania. W przypadku stopów 

aluminiowych, zgrzewanie i spawanie jest znacznie trudniejszą 

technologią niż stosowanie ich do łączenia stali. Ze względu nas 

to, że aluminium jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła, wyko-

nanie spoin i zgrzein wymaga dostarczania znacznie więcej energii 

podczas procesu łączenia.

Bogusław Raatz
raatz.pl

Fot. 3. Różne tech-

nologie łączenia 

elementów karoserii 

to poważne wyzwanie 

dla współczesnych 

warsztatów napraw 

powypadkowych. 

(AUDI)
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BLACHARSTWO SAMOCHODOWE (2020)

 Dla kogo przeznaczona jest książka 
 „Blacharstwo Samochodowe”

Wszyscy, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat technologii napraw-

czych, specyfiki organizacji serwisu, doboru maszyn i narzędzi, diagnostyki powypadkowej 

czy też technologii towarzyszących takich jak obróbka skrawaniem, spawalnictwo oraz dia-

gnostyka układu jezdnego, znajdą dla siebie coś interesującego. Opracowanie przeznaczo-

ne jest dla osób profesjonalnie zajmujących się naprawami karoserii jak i rzeczoznawców, 

uczniów, studentów jak i nauczycieli, instruktorów zawodu oraz wykładowców.

 Jak korzystać z książki 
 „Blacharstwo Samochodowe”

Książka ta stanowi rodzaj poradnika, który będzie pomocny zarówno podczas przygoto-

wania i prowadzenia napraw jak i podręcznik dla osób chcących zdobyć zawód związany z 

branża napraw karoserii samochodowych. Stanowi również doskonałe uzupełnienie wiedzy 

dla wszystkich, którzy czują  potrzebę zdobycia dodatkowych informacji technologicznych. 

W książce można znależć konkretne procesy technologiczne napraw jak np. naprawy pa-

nelowej elementów stalowych oraz aluminiowych, przygotowanie stanowisk naprawczych, 

prowadzenia pomiarów najważniejszych stref karoserii samochodowej i metod łączenia i 

rozłączania karoserii. Dodatkowo książka zawiera szereg informacji na temat organizacji 

i wyposażenia serwisu chcącego ubiegać się o prace w sieciach naprawczych, konstrukcje 

współczesnej karoserii samochodowej czy też kierunki i tendencje rozwoju branży napraw.

Książka pt. „Blacharstwo Samochodowe” to absolutna nowość 2020 roku. Rynek wydawniczy związany 
z branżą napraw karoserii jest niezwykle ubogi i tym bardziej cieszy fakt, że wydawnictwo RG MEDIA 
zdecydowało się na wydanie serii książek na temat technologii napraw karoserii samochodowych. Cykl 
nosi nazwę „TECHNOLOGIE NAPRAW KAROSERII SAMOCHODOWEJ, a jej pierwsza część „Blacharstwo 
Samochodowe”, ukazała się w lipcu tego roku.

Kolejne pozycje z cyklu 
„TECHNOLOGIE NAPRAW KAROSERII 

SAMOCHODOWEJ”
Jak wspomniano „Blacharstwo Samocho-

dowe” to I tom cyklu o technologiach na-

prawczych. Kolejne tomy będą wydawane 

sukcesywnie według wstępnego planu 

wydawnictwa RG MEDIA. Plan ten przewi-

duje, że II tom pt. „Pomiędzy Blacharstwem 

a Lakiernictwem” będzie wydany pod ko-

niec przyszłego roku, ale realizacja planów 

uzależniona jest między innymi od niestety 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
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Specyfika naprawy panelowej
Naprawa panelowa polega na usunięciu uszkodzenia panelu (ele-

mentu) karoserii lub przy minimalnym zakresie demontażu elemen-

tów. Najczęściej wykonywana jest bez demontażu panelu z pojaz-

du. Technologia napraw panelowych może być stosowana zarówno 

podczas napraw głównych, średnich, jak i o małym zakresie. Głów-

nym celem wprowadzenia napraw panelowych jest zwiększenie 

udziału technologii naprawczych w procesie likwidacji uszkodzeń 

karoserii zamiast wymiany elementów. Dla przykładu: podczas na-

prawy głównej na ramie naprawczej, część elementów, ze względu 

na znaczny zakres uszkodzeń będzie wymagała wymiany. Niektóre 

mniej uszkodzone elementy poszycia będą jednak mogły być na-

prawione technologią napraw panelowych. W przypadku napraw 

o średnim zakresie, zastosowanie technologii napraw panelowych 

będzie miała zastosowanie w znacznym zakresie, w niektórych 

przypadkach sięgającym blisko 100%. Taka sama sytuacja będzie 

podczas prowadzenia napraw o niewielkim zakresie, dotyczących 

właściwie wyłącznie uszkodzenia poszycia paneli. Warto pamiętać, 

że istnieją technologie napraw panelowych zaprojektowane do 

różnego rodzaju materiałów konstrukcyjnych: stopów stalowych, 

aluminiowych oraz tworzyw sztucznych.

Stanowisko do napraw panelowych powinny być zorganizowane na 

minimum dwóch stanowiskach roboczych. Należy przewidzieć, że 

na jednym z nich może odbywać się naprawa wymagająca większej 

ilości czasu, gdzie oczekuje się na decyzje rzeczoznawcy lub na czę-

ści zamienne, a drugie stanowisko jest przeznaczone do szybkich 

napraw wykonywanych minimum w obrębie jednej zmiany. Opty-

malnie kolejne stanowisko stanowiłoby dodatkowy atut w postaci 

przestrzeni do demontażu i montażu pojazdów.

Są to oczywiście warunki minimalne. Każde dodatkowe stanowisko 

i przestrzeń warsztatowa to wartość dodana dla serwisu. Wielkość 

Jedną z metod naprawy, która może sprawić, że usługa będzie bardziej opłacalna jest naprawa panelowa. Nie 
zawsze naprawa elementu jest opłacalna. Również nie zawsze jest możliwa ze względu na oczekiwania klienta. 
Podczas wyboru metody naprawy zawsze należy się kierować zdrową analizą ekonomiczną oraz warunkami 
stawianymi przez rynek. Czasami pomimo niskiej opłacalności naprawy elementu jest ona jedynym rozwiąza-
niem, ponieważ aktualnie nie ma dostępu do danej części zamiennej.
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stanowiska musi zapewniać wygodny dostęp do wszystkich ele-

mentów karoserii naprawianego pojazdu bez konieczności jego 

przestawiania. Zaleca się stosowanie podnośnika stacjonarnego 

lub mobilnego. Podnośnik staje się wręcz nieoceniony przy napra-

wach dolnych stref karoserii takich jak progi. Należy pamiętać, że 

to głównie od właściwej organizacji oraz wyposażenia stanowiska 

pracy zależy jego późniejsza efektywność. Praca na kolanach przez 

znaczną część dnia roboczego powoduje szybkie zmęczenie i znie-

chęcenie do dokładności i wydajności. Czynności, które są wykony-

wane w ergonomicznej postawie pracownika, mogą być łatwiejsze 

do wykonania i nie powodują nadmiernego obciążenia. Może to 

zarówno zachęcać do pracy jak i zwiększać efektywność.

Systemy do napraw elementów stalowych to najczęściej stosowane 

rozwiązania podczas napraw panelowych karoserii. Pomimo ciągłe-

go rozwoju konstrukcji karoserii, stosowania różnych nowych ma-

teriałów konstrukcyjnych do jej budowy, nadal dominują elementy 

wykonane ze stopów stalowych. Nie są to już oczywiście tzw. 

stale zwykłe lecz wyrafinowane stopy stalowe o bardzo wysokich 

i dopasowanych parametrach. Skład stopów, obróbka cieplna oraz 

chemiczna sprawia, że ich łączenie oraz rozłączanie sprawia wiele 

problemów zarówno podczas produkcji jak i naprawy. Dodatkowo 

własności mechaniczne elementów wykonanych z tych stopów 

są bardzo trudne, w przypadku usuwania odkształceń. Typowy 

system narzędzi do napraw panelowych powinien być wyposażo-

ny co najmniej w następujące elementy: Spotyka się systemy o 

mniejszym lub większym wyposażeniu, lecz poza spoterem bla-

charskim powinny się w nim znajdować co najmniej wyciągarki typu 

Easy Puller oraz Strong Puller. Konieczne jest również, aby spoter 

posiadał możliwość obkurczania punktowego elektrodą miedzianą 

jak i obkurczania elektrodą węglową. Zasada jest jedna: im lepiej 

wyposażony system, tym łatwiejsza naprawa. Jeżeli warsztat spe-

cjalizuje się w naprawach karoserii, chce wykonywać je profesjonal-

nie dobrze i efektywnie, to system powinien zawierać jak najwięcej 

przydatnych elementów.

Po każdej naprawie blacharskiej, a w szczególności w przypad-

ku prostowania elementów karoserii, podczas której doszło do 

zniszczenia wewnętrznych powłok antykorozyjnych, wymagane 

jest zabezpieczenie antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne 

należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu naprawy panelowej, 

ponieważ korozja postępuje cały czas, a wykonanie zabezpieczeń 

po lakierowaniu powoduje zanieczyszczenie lakierowanych ele-

mentów. Zabezpieczenia wykonuje się zwykle przy pomocy wyso-

kociśnieniowych pistoletów z elastyczną końcówką, umożliwiające 

wprowadzenie preparatów o działaniu antykorozyjnym. Podobnie 

skuteczne są preparaty aplikowane przy pomocy jednorazowych 

pojemników ciśnieniowych.

Bogusław Raatz
raatz.pl





Komu na tym zależy...
Panie... komu na tym zależy? Taką odpowiedź usłyszałem kiedy za-

proponowałem wydawałoby się racjonalne zmiany technologiczne 

i organizacyjne w serwisie blacharsko-lakierniczym. Pytanie reto-

ryczne, które nie było niestety dla mnie zaskoczeniem, to przejaw 

braku chęci rozwoju, poszukiwania wiedzy technicznej oraz zmiany 

starych nawyków.

Takie „zachowawcze” postawy to niestety codzienna rzeczywistość. 

Wkraczają pełną parą nowe rozwiązania konstrukcyjne w budowie 

pojazdów. Za tymi nowościami kroczą technologie serwisowe i 

naprawcze. Producenci pojazdów coraz bardziej zaostrzają kryteria 

doboru części zamiennych oraz technologii naprawczo-diagnostycz-

nych. A co na to Pan Mechanik? Jest cała liczna grupa ludzi pracu-

jących w branży serwisowej, która próbuje nadążać za postępem 

technicznym i uważnie śledzi rozwój sytuacji, starając się dosko-

nalić, a następnie dozbrajać w odpowiednie urządzenia. Należy im 

się wielki szacunek i uznanie. Ale taka postawa to nie jest niestety 

norma. O ile w serwisach tzw. ASO coraz częściej jest system szko-

leń wymuszony przez producenta pojazdu oraz audyty dotyczące 

wdrożonych technologii diagnostycznych i naprawczych to już w 

znacznej części serwisów niezależnych jest znacznie gorzej.

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY
Urządzenia, narzędzia, instalacje stosunkowo szybko można wymie-

nić. Są to co prawda koszty, ale jest to możliwe do zrealizowania bez 

większych problemów. Ale jak zmienić w krótkim czasie człowieka? 

Jak się często mawia: człowiek jest najczulszym, a zarazem najsłab-

szym ogniwem każdego systemu organizacyjnego. Stare nawyki, 

niechęć do przyznania, że dotychczasowe metody są już niewystar-

czające lub wręcz zabronione to główne przyczyny braku rozwoju. 

U podstaw negatywnej postawy wobec nowości leży również lęk 

przed nieznanym. Lęk ten jest naturalnym odruchem człowieka i nie 

jest ze swej natury czym przypisanym do poszczególnych osób. Nie 

jest wstydem obawiać się przyszłości i zmian, które ze sobą niesie. 

Cała rzecz polega na tym, aby wyrobić w sobie odwagę oraz umie-

jętność przezwyciężania tego lęku i przeć do przodu.

SZKOLENIA TO NIE SZKOŁA
Gdyby zapytać przeciętnego blacharza czy lakiernika samochodo-

wego, co sądzi o poziome swojej wiedzy zawodowej, można by 

usłyszeć zapewne, że w zasadzie posiada ogromne doświadczenie, 

a i z teorii jest niezły, a przynajmniej wie tyle, ile mu tak naprawdę 

potrzeba w codziennej pracy. Prawdopodobnie kiedy by zapytać o 

to samo właściciela serwisu lub kierownika serwisu, można by usły-

szeń to samo. Należy jednak zauważyć znaczną grupę fachowców 

z rynku napraw powypadkowych, która czuje potrzebę rozwoju 

zdając sobie sprawę z ciągle zachodzących zmian konstrukcyjnych 

w pojazdach samochodowych oraz wprowadzanych coraz to now-

szych technologiach naprawczych i diagnostycznych. Trudno ocze-

kiwać aby pracownik serwisu samodzielnie doszedł do wniosku, że 

przydałoby mu się szkolenie technologiczne i dodatkowo jeszcze to 

zrealizował zgłaszając się do uczestnictwa w szkoleniu.

Na początku lat dwutysięcznych bywało, że dość często serwisy, 

rzeczoznawcy oraz osoby indywidualne, decydowały się na szko-

lenia technologiczne. Trend ten zaniknął, a jego miejsce zajmują 

planowe akcje szkoleniowe organizowane przez towarzystwa 

ubezpieczeniowe oraz różne sieci naprawcze. Nie ma już co prawda 

tej pozytywnej  atmosfery na szkoleniach, którą kształtowała do-

browolność i chęć zawodowego rozwoju, zastąpiła je konieczność 

odbycia szkolenia, lecz dobre i to.

Andrzej Ostry
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Warsztat blacharski 
– technologie i urządzenia

W celu realizacji każdej naprawy karoserii niezbędne jest zastoso-

wanie odpowiedniej technologii i narzędzi oraz urządzeń. Właściwa 

technologia napraw powypadkowych to naprawa z wykorzystaniem 

następującego wyposażenia:

  urządzeń pomiarowych,

  urządzeń naprawczych.

Kolejność zaprezentowana powyżej nie jest pomyłką. Metody usu-

wania uszkodzeń powypadkowych mogą być różne w zależności od 

wyposażenia warsztatu blacharskiego, możliwości ekonomicznych, a 

nawet umiejętności czy też przyzwyczajeń blacharza. Nie ma jednak 

sensu naprawa uszkodzeń bez dokładnej wiedzy o zakresie uszko-

dzeń oraz bez możliwości sprawdzenia efektów przeprowadzonych 

czynności przed wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych, a na-

stępnie powłok lakierniczych.

TECHNOLOGIA SERWISOWA PRODUCENTA POJAZDU
Podczas przygotowania procesu naprawy karoserii coraz częściej 

pojawiają się wątpliwości i pytania jak i czy naprawiać poszczególne 

uszkodzenia. Czym rozwiercać zgrzeiny? Wymieniać czy naprawiać? 

Czym łączyć? Spawać Mig/Mag, Tig, czy lutospawać? Istnienie pra-

wie tyle opinii co fachowców, ale prawda zwykle jest zupełnie inna. 

Właściwe technologie i sposoby naprawy określa jedynie technolo-

gia serwisowa opracowana przez producenta pojazdu. Problem jest 

jednak z jej dostępnością dla warsztatu nieautoryzowanego, ale i te 

zwykle muszą za takie informacje płacić.

Technologia napraw producenta określonego modelu pojazdu zawiera:
 narzędzia i urządzenia zaakceptowane do prowadzenia napraw 

karoserii,

 specyfikacje części, z których składa się karoseria,

 wymiary fabryczne*,

 procedury naprawcze poszczególnych elementów,

 pozostałe instrukcje i informacje technologiczne np. jak postę-

pować z poszczególnymi materiałami konstrukcyjnymi.

*Wymiary fabryczne karoserii można znaleźć jedynie w oryginal-

nych materiałach producenta pojazdu. Inne źródła mogą zawierać 

błędy lub być zbiorem informacji zebranych na podstawie pomia-

rów samochodów. Dlatego tez inne bazy nazywa się „porównaw-

czymi”, a nie fabrycznymi.

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń do naprawy karoserii 

samochodów powypadkowych. Firmy produkujące urządzenia 

naprawcze wprowadzają na rynek coraz to nowe rozwiązania oraz 

mocno przekonują o słuszności stosowanych rozwiązań. Poza slo-
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ganami reklamowymi jest jednak kilka czynników, decydujących czy 

urządzenie będzie odpowiednio praktyczne oraz efektywne do pro-

wadzenia napraw powypadkowych w obecnych realiach rynkowych. 

Trochę historii. Pierwsze urządzenia naprawcze stały się powszechne 

w warsztatach blacharskich krajów rozwiniętych w połowie ubiegłe-

go wieku. Były to przeważnie stanowiska stacjonarne lub urządzenia 

ściśle specjalizowane, modułowe, czyli działające na zasadzie wzorca 

kształtu ramy lub płyty podłogowej najbardziej popularnych z ów-

cześnie poruszających się po drogach samochodów.

Fot. Autorobot

Dopiero później pojawiły się urządzenia o konstrukcji uniwersalnej 

pozwalające na naprawę wszystkich samochodów bez ograniczeń i 

do dnia dzisiejszego zwiększa się liczba warsztatów stosujących te 

urządzenia.

Fot. CHIEF

Główne przyczyny tej zmiany to gwałtownie rosnąca ilość modeli 

produkowanych na świecie samochodów oraz rosnące wymagania 

ekonomiczne związane z naprawami powypadkowymi. Ramy mo-

dułowe zostały w zasadzie wyparte przez urządzenia uniwersale 

głównie ze względów ekonomicznych. Pracochłonność podczas 

stosowania ram z końcówkami wzorcowymi, konieczność demon-

tażu większości elementów zawierzenia, kłopotliwość oraz koszty 

wypożyczania zestawów naprawczo-pomiarowych do każdego 

naprawianego pojazdu mają się nijak do tego co proponuje warsz-

tatowi za naprawę firma ubezpieczeniowa lub ile jest w stanie 

zapłacić za naprawę klient. Urządzenia modułowe najdłużej były 

popularne w Europie zachodniej i USA, gdzie była dobrze rozwi-

nięta sieć wypożyczalni zestawów końcówek naprawczo-pomiaro-

wych. Zasada wzorca kształtu została zastąpiona zastosowaniem 

uniwersalnych urządzeń pomiarowych umożliwiających diagnozę 

przed oraz kontrolę w trakcie i po naprawie karoserii naprawia-

nych pojazdów. Współczesne urządzenia uniwersalne najnowszej 

generacji wyposażone są w elektroniczne urządzenia pomiarowe 

umożliwiające automatyczne porównanie zmierzonych wymiarów 

z danymi wzorcowymi zawartymi w bazie urządzenia. W każdym 

momencie może być dokonany wydruk wyników pomiaru, a 

wszystkie procedury zapamiętane są w pamięci komputera steru-

jącego urządzeniem. Oprócz urządzeń pomiarowych sterowanych 

komputerem z powodzeniem stosowane są również mechaniczne 

urządzenia pomiarowe do karoserii.

Fot. Herkules

Bogusław Raatz
HERKULES AUTO-TECHNIKA

Kolejne pozycje z cyklu 
„TECHNOLOGIE NAPRAW KAROSERII 

SAMOCHODOWEJ”

Jak wspomniano „Blacharstwo Samocho-

dowe” to I tom cyklu o technologiach na-

prawczych. Kolejne tomy będą wydawane 

sukcesywnie według wstępnego planu 

wydawnictwa RG MEDIA. Plan ten przewi-

duje, że II tom pt. „Pomiędzy Blacharstwem 

a Lakiernictwem” będzie wydany pod ko-

niec przyszłego roku, ale realizacja planów 

uzależniona jest między innymi od niestety 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji.
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Organizacja serwisu cz. 2
ZARZĄDZANIE SERWISEM
W zależności od wielkości serwisu samochodowego będzie musiała 

być stworzona odpowiednia struktura zarządzania. W przypadku 

kilkuosobowej załogi wystarczy jeden zarządzający i ewentualnie 

osoba potrafiąca zastąpić szefa w przypadku jego nieobecności. 

Inaczej jednak będzie gdy serwis liczy kilkunastu, a nawet i kilku-

dziesięciu pracowników. Konieczne jest podzielenie na działy oraz 

zapewnienie ciągłego nadzoru nad wszystkimi etapami prac. W tym 

przypadku również opłacalne, a nawet konieczne jest oddelegowa-

nie jednej osoby do kontaktów z towarzystwami ubezpieczenio-

wymi. Właściwy proces decyzyjny i możliwie precyzyjne określenie 

zakresu obowiązku poszczególnych pracowników, to podstawowe 

warunki sprawnego, a co za tym idzie, efektywnego funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Warto o tym pamiętać.

RYNEK NAPRAW
W chwili powstawania niniejszego opracowania rynek napraw powy-

padkowych w Europie podzielony jest na dwie podstawowe części:

 naprawy na zlecenie firm ubezpieczeniowych,

 naprawy zlecane poza rynkiem ubezpieczeniowym.

Rynek napraw dla firm ubezpieczeniowych powinien być celem 

wszystkich warsztatów chcących utrzymać odpowiednią rentow-

ność funkcjonowania. Dodatkowo w tym segmencie coraz bardziej 

dominują różne sieci naprawcze tworzone przez firmy ubezpiecze-

niowe lub organizacje zewnętrzne. Co prawda udział w takiej sieci 

zwykle wiąże się z ponoszeniem dodatkowych opłat na ich rzecz, to 

zwykle i tak jest to korzystne dla warsztatu, ponieważ zabezpieczają 

one dopływ zleceń oraz sprawne rozliczanie szkód.

BUDOWA MARKI WARSZTATU
Od dawna znane jest powiedzenie „czasami warto stracić, aby potem 

zyskać”. Można to śmiało potraktować jako jeden z ważnych elemen-

tów podczas budowania marki punktu usługowego jakim jest warsz-

tat samochodowy. Oczywiście ważnych czynników wpływających na 

poziom wypracowanej marki serwisu samochodowego jest znacznie 

więcej. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów.

REKLAMA
Zakład blacharsko-lakierniczy to firma usługowa. Bez odpowiedniej 

ilości usługodawców nie mogłaby normalnie funkcjonować. Należy 

zatem zabiegać o klientów. Powszechne jest przeświadczenie, że 

jeżeli wszystko dobrze się układa, jest odpowiednia ilość zleceń na-

prawczych to nie trzeba się reklamować, a klienci sami się zgłaszają 

i tak już będzie zawsze. Nic bardziej mylnego, a przekonało się już 

o tym wiele firm. O reklamę swojej firmy warto zadbać zawczasu 

i właśnie wtedy kiedy wszystko dobrze się układa, więc są na to 

odpowiednie środki finansowe. Jeżeli z jakiegoś powodu pogarsza 

się sytuacja na rynku usług, a co za tym idzie zyski z działalności się 

znacznie zmniejszyły, to inwestowanie w reklamę jest trudne oraz 

spóźnione. Wiadomo przecież, że działanie reklamy jest zwykle dłu-

gofalowe i największe efekty uzyskuje się z pewnym opóźnieniem.

Bogusław Raatz
HERKULES AUTO-TECHNIKA

Warto zastanowić się na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas procesu likwidacji szkody. Samochód, 
który uległ kolizji drogowej zostaje przeważnie przetransportowany do warsztatu blacharskiego, który ma się 
zająć jego naprawą. Kolizja zdarza się zawsze w nieoczekiwanym dla jej uczestników momencie i jest dla nich 
pełnym zaskoczeniem. Statystyczny Polak co 7 lat uczestniczy swoim pojazdem w kolizji drogowej, której skut-
kiem jest proces likwidacji szkody. Również z tego powodu kierujący jest w sytuacji stresowej.
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Pierwszy polski samochód CWS T-1 
„Torpedo” znów na polskich drogach

Historia początków polskiej motoryzacji jest niezwykła. Krótko 

po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstały pierwsze, 

polskie samochody. Stworzyli je polscy inżynierowie i pracow-

nicy polskiego państwowego przedsiębiorstwa CWS (Centralne 

Warsztaty Samochodowe, później Państwowe Zakłady Inżynie-

ryjne). Niezwykłe z punktu czasu jest to, że najnowocześniejsze 

oraz całkowicie polskiej konstrukcji samochody osobowe projek-

towano i produkowano już w latach 20 ubiegłego wieku. Pomimo 

własnych konstrukcji, zdecydowano się jednak na zakupy licencji 

na produkcje kilku modeli. Działo się tak zarówno w okresie mię-

dzywojennym jak i w czasach PRL-u. Musimy pamiętać, że licen-

cyjne Fiaty, czy radzieckie „Pobiedy” (Warszawa) pomimo, że były 

u nas produkowane, są niepolską myślą techniczną.

Pierwszym etapem podjętej inicjatywy skonstruowania polskiego 

samochodu było opracowanie danych wyjściowych do projekto-

wanego auta. Zadanie nie należało do łatwych, ze względu na 

trudności materiałowe i stały oraz szybki postęp technologiczny 

w produkcji pojazdów mechanicznych na świecie. Kolejną fazą 

były obliczenia i kreślenie takich głównych detali silnika jak: ka-

dłub, wał korbowy i korbowody. Co ciekawe, konstrukcję zaczęto 

od silnika (co było nietypowe, z tego względu, że gotowe silniki 

wstawiano do ramy konstrukcyjnej). Projektem serca CWS zajął 

się inż. Tański ,który w niespełna 3 tygodnie zakończył projekt, co 

było swego rodzaju rekordem w tym zakresie.
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Samochód CWS T-1 był wytwarzany od 1929 roku w niezbyt 

dużych seriach (po kilka-kilkanaście sztuk), jako 4-drzwiowe 

modele: kareta i torpedo, 5-7 osobowe oraz jednostkowo jako 2-

drzwiowy „fałszywy kabriolet” i kabriolet 4-drzwiowy. Budowano 

także sanitarki i furgony zamknięte i półciężarówki - jak wszystkie 

seryjne CWS-y - z karoseriami projektu inż. Stanisława Panczakie-

wicza. Ostatnie CWS T-1 wyjechały na drogi w 1931, a produkcję 

zakończono oficjalnie w 1932 roku. Wstrzymano produkcję tego 

samochodu na polecenie rządu - Polska wówczas w umowie li-

cencyjnej z Włochami dotyczącej produkcji Fiata 508 miała zapis 

o zakazie produkcji konkurencyjnych dla Fiata pojazdów.

Samochody CWS nie miały szczęścia by dotrwać do naszych 

czasów. Większość została utracona podczas działań wojennych. 

Nieliczne egzemplarze były widywane w latach 50. Niestety, w 

czasach stalinowskich nikt nie odważył się przechować tego sym-

bolu polskiej, przedwojennej myśli technicznej, tym bardziej, że 

przedwojenne CWS-y osiągami nie ustępowały licencyjnej War-

szawie M20 z lat 50. 

Na samym początku były problemy z dostępnością nawet drob-

nych elementów pojazdów CWS. Na szczęście zachowało się 

kilka rysunków i zdjęć. Dzięki trudnej i drobiazgowej pracy, w 

2014 roku, po 4 latach pracy, udało się mi odtworzyć CWS T-1 

„Flagowy”. Jest to biało-czerwony pojazd w wersji nadwoziowej 

torpedo z brezentowym dachem. Prace przy odtwarzaniu re-

konstrukcji zostały rozpoczęte od wykonania ramy, na wzorów 

elementu, z samochodu CWS. Rama rekonstrukcji została wyko-

nana w technologii spawania z elementów, a nie jak w czasach 

produkcji, przez kucie matrycowe na gorąco. Szkielet został 

wykonany z elementów drewnianych (buk i jesion) mocowanych 

do konstrukcji ramy. Szczegółowy sposób wykonania szkieletu 

CWS jest nieznany i można tylko domniemywać, że była to w 

miarę typowa konstrukcja używana pod koniec lat dwudziestych. 

Podstawowym zadaniem konstrukcji szkieletu jest przenoszenie 

obciążeń mocowanego do niego oblachowienia karoserii oraz 

innych elementów samochodu. W odróżnieniu od oryginału sa-

mochód nie jest czarny. Aby podkreślić wpływ pojazdu na histo-

rię polskiej motoryzacji auto polakierowane zostało w narodowe 

barwy. Kolory białe i czerwone zostały dobrane z palety kolorów 

RAL marki Profix. Firma Multichem Sp. z o.o. właściciel marki Pro-

fix współpracowała ze mną w rekonstrukcjach wszystkich samo-

chodów a co za tym idzie zapewniono kompleksowe rozwiązania 

do renowacji. Nie ukrywam, że najwięcej zużyłem szpachli aby 

ukształtować powierzchnie elementów które były robione ręcz-

nie. Następnie zastosowałem sprawdzony podkład epoksydowy 

CP 394 na który naniosłem lakier akrylowy.

Flagowy CWS T-1 przez kilka lat cieszył oko na zjazdach pasjona-

tów, przybliżając zapomnianą historie polskiej motoryzacji. Nie-

stety jesienią w 2018 roku CWS T-1, wracający z pokazu, został 

uderzony przez inny pojazd osobowy, który uprzednio wpadł w 

poślizg na zakręcie. Wypadek był groźny i ucierpieli w nim ludzie, 

a oba pojazdy zostały praktycznie zniszczone. Znaczną część 

energii zderzenia pochłonęła rama samochodu CWS, która zosta-

ła nieodwracalnie zniszczona. Większość części tego samochodu 

uległa zniszczeniu lub została uszkodzona.

Niedługo po wypadku, publiczne obiecałem, że samochód zo-

stanie naprawiony i przywrócony do stanu sprzed feralnego 

zdarzenia. Dziś naprawiony, w pełni sprawny CWS T-1 w barwach 

narodowych wyjechał na drogę. Mam nadzieje, że już nigdy nic 

podobnego się nie przydarzy i pojazd będzie mógł przemierzać 

polskie drogi, świadcząc o talencie i zaangażowaniu jego kon-

struktorów. Patrząc na oba zrekonstruowane samochody CWS, 

możemy byś dumni z osiągnięć polskich inżynierów. Mam nadzie-

ję, że historia powstania tych samochodów stanie się wzorem dla 

twórczych działań młodego pokolenia.

Ludwik Rożniakowski
www.cwst1.pl
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Sposób na bańki mydlane
Dzisiaj chciałbym zaprezentować pozornie proste ćwiczenie - po-

pularne bańki mydlane. To jednak trudny temat i bardzo abstrak-

cyjny. Ponieważ bańki mydlane są w rzeczywistości przeźroczyste, 

malujemy to co się w nich odbija. Podobnie jak nie malujemy lustra 

lub chromu, lecz otoczenie, które się w nich odbija. Na pierwszym 

zdjęciu jest przykład bardzo profesjonalnego wykonania baniek 

mydlanych. Abyśmy mogli malować je w takiej jakości, należy dłu-

go ćwiczyć. Fot. 01.

Ćwiczenie rozpoczynamy od przygotowania szablonów - rów-

no, samodzielnie wyciętych kółek różnej średnicy lub gotowych 

szablonów kreślarskich. Aby bańka mydlana miała ostrą krawędź, 

powinna być malowana z wykorzystaniem szablonów samoprzy-

lepnych. Jednak do takich ćwiczeń nie będziemy używać folii, lecz 

zwykłych szablonów kartonowych. Zależy nam bowiem na nauce 

malowania odbić i poznania ogólnych zasad. Efekt baniek mydla-

nych dobrze prezentuje się na ciemniejszym tle, a najlepiej na czar-

nym podlożu. Po przyłożeniu szablonu rozpoczynamy malowanie 

pierwszych odbić. Fot. 02.

Podstawową zasadą jest, aby każda bańka, niezależnie od jej 

średnicy, miała wszystkie odbicia w tym samym miejscu. Dlatego, 

że jest to „lustrzana kula”, która odbija całe otoczenie w ten sam 

sposób. Rozpoczynamy od namalowania dwóch lub trzech odbić 

białą farbą. Biel jak wiemy, aby nie zapychała dyszy aerografu,  

musi być lekko rozcieńczona. Najciekawszym efektem jest, gdy 

bańki mydlane nachodzą na siebie. Wtedy nie zwracamy uwagi na 

krawędź widzianą z tyłu. Efekt nachodzenia na siebie namaluje się 

sam. Fot. 03. 

Efekt krzyżowania się krawędzi baniek powstanie po namalowaniu 

punktowych odbić wewnętrznych. Czas na krawędzie. Nie malu-

jemy całej krawędzi bańki, lecz wybrane jej fragmenty. Na każdej 

bańce w tym samym miejscu! Fot. 04.

2

1

3
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Wtedy pojawi się efekt przeźroczystości. Nie operujemy bielą 

zbyt silnie, bo powstanie efekt zaparowanej bańki mydlanej. Nie 

malujemy też za lekko, gdyż nie będzie na czym oprzeć przyszłych 

kolorów. Fot. 05.

Po namalowaniu wszystkich baniek w kompozycji, używając tego 

samego szablonu, nakładamy kilka charakterystycznych, mydla-

nych kolorów. Fiolety, błękity, zielenie, żółcie. Tutaj zachowujemy tę 

samą zasadę, jak przy malowaniu bieli. Jeśli np. błękit jest na godz. 

17:00, to na wszystkich bańkach ma być na 17:00. Jeśli zieleń jest 

na godz. 11:00, to wszystkie bańki mają mieć zieloną krawędź na 

11:00. Kolory nakładamy w miejscach uprzednio pomalowanych 

bielą. Wtedy pięknie „zaświecą”. Fot. 06.

Gdy mamy już nałożone kolory, możemy rozpocząć przygotowanie 

samoprzylepnego szablonu, który ma imitować np. odbicie okna, 

linii horyzontu lub jakiegokolwiek obiektu. Może to być nawet kon-

tur budynku, drzewa lub inny kształt. Odbicia te można realizować 

w dowolny sposób. To jest forma abstrakcyjna, gdyż odbite obiek-

ty układają się po owalu bańki. Fot. 07.

Odbicia nie muszą być aż tak realistyczne. Najważniejsze, aby na każ-

dej bańce były w tym samym miejscu. Nałożone kolory i efekty od-

bić z szablonu samoprzylepnego można także uzyskać przykładając 

lekko poszarpany ręczniczek kuchenny lub inną, nierówną krawędź. 

Pomysłów na abstrakcyjne preparowanie jest wiele. Fot. 08.

Teraz wracamy do czystej bieli i przywracamy główne refleksy 

światła, które mogły wcześniej zabarwić się kolorami. Poprzednia 

biel była nałożona po to, aby mógł na niej zaświecić kolor. Teraz 

biele pełnią funkcję głównych odbić. Jak widać na zdjęciu, układ 

kolorów, refleksów i odbić, można malować na wiele sposobów. 

Dopiero po wielogodzinnych ćwiczeniach można przystąpić do 

namalowania bardziej profesjonalnej kompozycji jak na zdjęciu 

rozpoczynającym opis ćwiczenia. Wtedy jednak musimy używać 

szablonów samoprzylepnych i wszystko będzie trwać nieco dłużej. 

Fot. 09. Życzę udanych ćwiczeń!

Andrzej Karpiński 
www.airbrush.com.pl
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Jego świat wypełniają motocykle
Patrząc na jego prace, pytamy, gdzie zdobył wykształcenie plastycz-

ne, bo to że je posiada, jest dla nas więcej niż pewne. - Nie – mówi 

z uśmiechem. - Z wykształcenia jestem budowlańcem. Chociaż już 

jako dzieciak wielokrotnie słyszałem, że mam talent. Były nawet 

jakieś plany żeby mnie kształcić plastycznie, ale los zdecydował 

inaczej. Tym bardziej się cieszę, że ostatecznie robię to co zawsze 

sprawiało mi frajdę. Połączyłem motocyklową pasję z malowaniem, 

airbrush, lakierowaniem Custom. Stworzyłem swoją markę i pracuję 

na własne konto już 15 lat.

„Lakierowanie motocykli, airbrush, renowacja motocykli zabytko-

wych, naprawy punktowe, oraz sklep z materiałami dla lakiernic-

twa” - napisał w informacjach na swoim facebookowym fanpage. 

- Szczerze mówiąc renowacji zabytkowych motocykli robię coraz 

mniej – przyznaje. - Bo to malowanie sprowadzające się najczęściej 

do odtworzenia oryginału, rzemiosło które wymaga dużej wiedzy i 

wysokiej jakości ale nie pozwala na ekspresję. Mało w tym odwzo-

rowania charakteru właściciela, mało w tym mnie. Ja jednak lubię 

czuć się twórcą. Lubię ten moment, gdy poznaję swojego klienta i 

rozmawiamy, szukamy tego w czym czułby się najlepiej, co chciałby 

mieć na motocyklu. Idealnie jest wtedy gdy mamy podobny gust, 

nadajemy na tych samych falach .Potem tworzę projekt. Bywa, że 

klient przychodzi z już zarysowaną wizją. Chce mieć podobny mo-

tocykl do tego, który już gdzieś widział. Albo widział moją pracę 

na czyimś motocyklu i zdecydował, że jego maszynę powinienem 

pomalować właśnie ja. Najlepiej oczywiście, gdy daje mi wolną rękę 

– dodaje z uśmiechem. Zdarzają mu się też niemotocyklowe projek-

ty. Jak proteza nogi weterana  wojny w Bośni, który reprezentuje 

Polskę na zawodach weteranów Invictus Games .Ciekawa była też 

przyczepka motocyklowa, w kształcie bomby. Pewien właściciel 

Harleya woził w niej psa. Oczywiście odpowiednio zabezpieczonego, 

w okularach.

25 lat temu, trochę przez przypadek, trafił do sklepu lakierniczego i usłyszał: będziesz kolorystą. Jest nim 
do dziś. O dobieraniu lakierów i poszukiwaniu idealnych barw wie tyle, że w końcu uznał: pora się tą wiedzą 
podzielić. Ale na poszukiwaniu idealnego koloru nie skupia całej swojej uwagi. Spod jego ręki wyjeżdżają lśniące 
nowym lakierem, zdobione również jego aerografem motocykle, głównie Harley Davidson. - I to jest właśnie 
moja pasja – mówi Patrycjusz Gaj z Lepian Custom Painting. Jego firma znajduje się w Wodzisławiu Śląskim, 
przy ul. Górniczej 18.
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Przyznaje, że zdarzało mu się odmówić. Nie tylko z powodu nawału 

pracy. - Jeśli nie czuję projektu, a klient nie daje się ukierunkować 

na coś co, uważam za znacznie bardziej trafione, ciekawsze,  nie po-

dejmuje się wtedy tej pracy, staram się wykonywać projekty które 

sprawiają mi przyjemność i satysfakcje, przy których czuję że robię 

to co lubię, które po części wyrażają również mnie. Unikam prac 

które ewidentnie nie trafiają w mój gust. Nie o to w tym chodzi 

aby praca podobała się tylko klientowi ale  zdarza się że klienci mają 

różne pomysły czasami bardzo kontrowersyjne.

Za to  nie ma nic przeciwko nieśmiertelnym płomieniom czy czasz-

kom, które od lat są obecne w lakierowaniu Custom - Ale trendy 

się zmieniają. Wśród tych, którzy je wyznaczają, czołowe miejsce 

zajmuje właśnie Harley Dawidson. Moim zdaniem to najlepiej pola-

kierowane motocykle. Jedynka na baku, charakterystyczna grafika, 

albo brokaty. Jeszcze niedawno w Polsce nie było mowy o tym żeby 

motocykl robić w brokatach. A to trend nawiązujący do lat 60-tych, 

70-tych, do czasu dzieci kwiatów. Bardzo popularny w USA, także w 

Azji. Ja też się w tym specjalizuję. Bardzo lubię te brokaty.

Wykonuje też naprawy oryginalnych lakierowań Harley-Davidson, 

większość z nich jest skomplikowana pod względem graficznym i 

kolorystycznym, kolory które są tam wykorzystywane są dużo bar-

dziej skomplikowane od samochodowych, zdążają się 4 warstwowe 

z dodatkiem specjalnych pigmentów które nie występują w mieszal-

nikach. Od lat zajmuję się tymi kolorami więc trafiają do mnie moto-

cykle z całej Polski aby wykonać naprawę przywracającą oryginalne 

lakierowanie. Mam też dużo zleceń na dorobienie samego lakieru 

(koloru) dla klientów.

Ma klientów z całej Polski, z Niemiec, Ukrainy, Francji. Kiedyś zajmo-

wał się wszystkimi markami motocykli, ale tak się ostatnio składa, 

że trafiają do niego przede wszystkim Harleye. Wśród materiałów, 

którymi pracuje pierwsze miejsce zajmuje Novol, właśnie z tą firmą 

jest związany od lat  .Jeśli chodzi o sprzęt, to obowiązkowo Iwata. 

Pracę nad motocyklami dzieli z prowadzeniem sklepu. Tam wpraw-

dzie pracuje  żona, która trzyma pieczę nad dokumentami firmy, 

jest też pracownica. Ale Patrycjusz Gaj też jest na miejscu. Pracuje z 

kolorami, zwłaszcza motocyklowymi, które są „trudniejsze”. Dzien-

nie na lakierowanie poświęca więc nie więcej niż 6 godzin. Dlatego 

gdy zwłaszcza jesienią tworzy się kolejka, mimo że ma pomocnika,  

klient musi poczekać nawet i do 3 miesięcy. Samo wykonanie zajmu-

je sporo czasu, tym bardziej, że  Patrycjusz Gaj jest bardzo dokład-

ny. Także krytyczny wobec siebie. - Zawsze uważam, że mógłbym 

wykonać pracę jeszcze lepiej dlatego staram się dostrzegać swoje 

błędy i podnosić poziom usług. Swoje wzory, paski czy brokaty, 

pokrywa kolejnymi warstwami lakieru. - Bo powinno być idealnie 

– mówi zdecydowanie.

Jego prace można śledzić na facebookowym fanpage Lepian 

Custom Painting. Od czasu do czasu wrzuca filmik ilustrujący, jak 

realizował kolejne wyzwanie. Wśród komentarzy, oprócz wyrazów 

podziwu i uznania, padają pytania, rodzi się dyskusja. Patrycjusz … 

chętnie odpowiada, wyjaśnia. - Muszę się chyba jednak zgłosić do 

ciebie na nauki – rzuca ktoś niby żartem. Nic prostszego niż zre-

alizować swój plan, bo nasz bohater od dwóch lat organizuje kursy 

lakierowania Custom. - Uczymy się od podstaw. Również malowania 

tych płomieni i innych motywów, wyklejania pasków i wzorów, napi-

sów. Lakierowanie Custom daje wiele możliwości i pozwala wyrazić 

siebie. Kurs trwa dwa dni i obejmuje też nocleg. Większość moich 

kursantów już lakieruje samodzielnie, a były wśród nich osoby za-

czynające od podstaw. Ale miały talent plastyczny. Cieszę się, ze 

mogłem tym ludziom pokazać nową drogę. Wiadomo, że te dwa dni 

to niewiele, ale kursy są po to, by pokazać co robić, jakich błędów nie 

popełniać, nadać pewien kierunek, zachęcić do działania

Kilku kursantów samodzielnie tworzy i odnosi pierwsze sukcesy, to 

mnie bardzo cieszy.

W planach ma szkolenia z kolorystyki oraz inne związane z lakiernic-

twem Custom i nie tylko.

Czym jeździ? Głupie pytanie: w jego garażu stoją dwa Harley’e. - 

Niepomalowane – śmieje się. - Przynajmniej mam już projekty. Może 

tym razem się uda.

Gdy odpoczywa, stara się podróżować, poznawać nowe miejsca, 

ludzi. Zabytki. Wsiadają z żoną na motocykl i ruszają w trasę. Bo 

podróże podróże to ich kolejna, wspólna pasja.

Autor: Iwona Kalinowska



CZY PRÓBOWALIŚCIE POLEROWAĆ JACHTY?

Znakomita część łodzi wykonana jest z laminatu poliestrowo szkla-

nego, gdzie wierzchnią warstwą jest żelkot. Twardość żelkotu jest 

zdecydowanie większa niż lakierów samochodowych i niewątpliwie 

wymaga nieco ostrzejszego potraktowania, czyli użycia pasty o 

większej sile cięcia. Najlepszym rozwiązaniem przy polerowaniu 

jachtu będzie użycie past i aplikatorów do tego przeznaczonych. 

Świetnym wyborem mogą być pasty Sea-Line, których receptury 

zostały opracowane przez laboratorium badawczo-rozwojowe we 

współpracy z polskimi stoczniami jachtowymi. Warto tu wspomnieć, 

że według statystyk magazynu IBI (International Boat Industry Nr. 

433, 2019),  Polska jest krajem produkującym i eksportującym 

największą ilość łodzi w Europie. Dzięki wsłuchaniu się w potrze-

by pracowników stoczni jachtowych, pasty Sea-Line są dokładnie 

takie jakie są potrzebne w przetwórstwie laminatów i żelkotów. 

Mogą być również użyte do odświeżenia zmatowiałego czy żelkotu 

porysowanego w trakcie eksploatacji.  Z uwagi na różnorodność 

potrzeb użytkowników powstało wiele receptur. Jaką pastę wybrać 

do konkretnego zastosowania? 

O wyborze pasty polerskiej decydują następujące elementy:

  twardość i typ podłoża

  stan powierzchni i rodzaj uszkodzeń

  pożądany efekt wykończenia

Poniższa tabela pomoże znaleźć produkt, dzięki któremu osiągnie-

my najskuteczniej i najszybciej zamierzony efekt.

Czy próbowaliście polerować jachty pastami polerskimi, których używacie do polerowania samochodów? 
Czy odnieśliście wrażenie, że ilość włożonego wysiłku nie przełożyła się na efekt końcowy? W naszym tekście 
wyjaśnimy dlaczego tak się mogło wydarzyć oraz jak efektywnie polerować łodzie. 
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Kombinacji typu pasty, rodzaju aplikatora i poziomu przygotowania 

powierzchni jest wiele.  Niejednokrotnie obrabiana powierzchnia 

wymaga dobrania indywidualnych rozwiązań.  Specyficzne potrze-

by wymagają zróżnicowanego poziomu siły cięcia czy połysku. Dla 

osób szukających prostych rozwiązań lub polerujących incyden-

talnie marka Sea-Line proponuje proste instrukcje ułatwiające 

wybór systemu. Instrukcje polerowania jasnego, ciemnego żelko-

tu, powierzchni porysowanych, zżółkniętych lub zmatowiałych są 

dostępne na stronie internetowej  http://www.sea-line.eu/pl/in-

strukcja-polerowania/

Zidentyfikuj swoje potrzeby i wybierz jeden z proponowanych 

systemów polerowania żelkotu, aby najskuteczniej i najszybciej 

osiągnąć zamierzony efekt.
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Po co komu chatbot czyli czy sztuczna 
inteligencja odnajdzie się w małej firmie?

Oczywiście sztuczna inteligencja (przynajmniej na razie) nie zastąpi 

w 100% pracowników obsługi klienta. Chociaż wokół tematu jest 

dużo szumu, ludzie zawsze będą szukać ludzkiej odpowiedzi, gdy 

pojawią się duże problemy. Chatboty z pewnością  pomagają jednak 

usprawnić proces obsługi klienta i wyeliminować straty czasu na 

proste odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania. 

Już w tej chwili rozwiązania dostępne na rynku pozwalają na imple-

mentację chatbotów nawet w przypadku małych firm – niekoniecz-

nie muszą to być rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (czyli 

takie które uczą się w trakcie interakcji i same generują nowe tre-

ści) ale takie które zastąpią tzw. odpowiedzi na FAQ (z angielskiego 

Frequently Asked Questions czyli najczęściej zadawane pytania) w 

oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze.

Zainteresowanie chatbotami w ostatnim czasie gwałtownie wzro-

sło – okazuje się bowiem że obecnie klienci częściej korzystają z 

komunikatorów różnego rodzaju (np. Messenger czy WhatsUp) 

niż z serwisów społecznościowych (np. Facebook). Chatboty ide-

alnie wpisują się w trendy jakie pojawiają się jako konsekwencja 

tego, że ludzie wolą wysłać sms, e-mail lub inną wiadomość tek-

stową niż dzwonić i czekać na swoją kolejkę w serwisie lub infolinii. 

Istnieją nawet badania wg których takie rozwiązanie wybiera aż 

64% badanych.

JAK DZIAŁAJĄ CHATBOTY?
Istnieją dwa rodzaje chatbotów. Jeden rodzaj opiera się na przygo-

towanych wcześniej regułach w związku z czym zakres odpowiedzi 

takiego bota jest ograniczony. Drugi rodzaj botów to rozwiązania 

oparte na sztucznej inteligencji (i to jest tak naprawdę trend na 

najbliższe lata). Chatboty oparte o technologie sztucznej inteligen-

cji nie tylko odpowiadają na określone wcześniej pytania ale dzięki 

temu że „rozumieją język” uczą się nowych sytuacji w oparciu o 

doświadczenie i interakcje z użytkownikami – dzięki temu potrafią 

odpowiadać nawet na bardziej złożone pytania. Chatboty działają 

już w ramach różnego rodzaju komunikatorów internetowych – w 

tym oczywiście na najpopularniejszym Facebook Messenger.

Chatboty to usługi tekstowe, zwykle oparte na przygotowanych wcześniej scenariuszach lub sztucznej in-
teligencji, z którymi ludzie wchodzą w interakcje i „rozmawiają” na platformach czatowych. Chatboty mają 
spełnić oczekiwania klientów odnośnie danej firmy – w zależności od celu w jakim powstał dany chatbot – od 
odpowiedzi na pytania związane z produktem czy usługą po zbudowanie relacji między klientem a firmą. In-
nymi słowy są to programy komputerowe zaprojektowane do symulacji ludzkiej rozmowy za pośrednictwem 
aplikacji do przesyłania wiadomości. Na rynku detalicznym i w branży usługowej chatboty najczęściej przyjmu-
ją role przypisane pracownikom obsługi klienta.
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JAK ZBUDOWAĆ CHATBOTA?
Aby dowiedzieć się, jak budować chatboty, wystarczy odwiedzić 

dowolną platformę, która na to pozwala – chociażby wspomnia-

ny Facebook Messenger. Dla tych, którzy nie są programistami, 

dostępne są przewodniki dla początkujących, które pozwalają 

budować boty. Warto zainteresować się tematem i przemyśleć czy 

nie jest to rozwiązanie które nie tylko usprawni obsługę klientów 

wdanej firmie ale może też być narzędziem wykorzystywanym w 

marketingu.

JAK MAŁE FIRMY MOGĄ ZYSKAĆ NA WDROŻENIU CHATBOTÓW?
Wśród korzyści dla małych firm najczęściej wymieniane są:

 Poprawa jakości obsługi klientów. Klienci wchodzą w interakcje 

z botami tak jak z pracownikami firmy obsługującymi infolinię 

– chatboty są jednak o wiele bardziej wydajne i tańsze niż 

utrzymanie pracowników którzy byliby w stanie zapewnić 

odpowiedzi na pytania klientów w trybie „natychmiastowym”. 

Nawet jeśli masz biuro obsługi klienta, jako mała firma prawdo-

podobnie masz ograniczoną liczbę pracowników, którzy mogą 

odebrać każde połączenie telefoniczne czy odpisać szybko na 

każde pytanie klienta. Nawet w dużych firmach gdzie mamy 

do czynienia z dużymi centrami obsługi klientów używa się 

chatbotów do „wstępnej selekcji” klientów na tych którzy 

mają „standardowe pytania” (na nie odpowie bot) oraz na 

tych, w przypadku których konieczna jest rozmowa z konsul-

tantem. Jeśli w Twojej firmie nie ma osoby odpowiedzialnej za 

odpowiedzi na pytania klientów to chatbot doskonałym roz-

wiązaniem. W ciągu dnia dzieje się wiele rzeczy związanych z 

działalnością firmy  i być może czasem nie masz czasu aby na-

tychmiast zareagować na wysyłane przez klientów wiadomo-

ści. Powoduje to eskalację problemów, ponieważ ogromnym 

czynnikiem wpływającym na dobre praktyki obsługi klienta są 

szybkie odpowiedzi na zapytania i skargi klientów – jeśli masz 

chatbota żaden klient nie pozostaje bez odpowiedzi – zadba o 

to chatbot.

 Chatboty oferują usługi po godzinach – klienci otrzymują infor-

macje w dogodnym dla nich czasie. Nie pracujesz 24 godziny 

na dobę i oczywiście nie powinieneś ? Tak więc nawet gdy two-

je biuro jest zamknięte, chatboty oferują całodobową obsługę 

klienta. Załóżmy, że ktoś kto prowadzi sklep internetowy ma 

potencjalnego klienta odwiedzającego witrynę wspomnianego 

sklepu z innego kraju z ogromną różnicą stref czasowych. 

Mniej prawdopodobne jest, że firma będzie w stanie natych-

miast zareagować na pytania tego klienta i porozmawiać, gdy 

będzie to dla niego wygodne – w tej sytuacji chatbot jest roz-

wiązaniem doskonałym.

 Chatboty przyciągają klientów bardziej niż rozmowy telefo-

niczne

Jak wspomniano wyżej, w dzisiejszych czasach większość ludzi 

korzysta z łatwości wysyłania wiadomości tekstowych zamiast 

wykonywania połączeń telefonicznych. Wolą szybką i łatwo do-

stępną odpowiedź, a jeśli będą musieli czekać, nie chcą utknąć w 

trakcie rozmowy na żywo. Bardziej pomocne i produktywne jest 

rozmawianie z chatbotem, który może szybko odpowiedzieć na 

pytania. A nawet jeśli chatbot nie jest w stanie odpowiedzieć na 

konkretne pytanie danej osoby to może przynajmniej poinformo-

wać klienta kiedy taka odpowiedź będzie możliwa przez kontakt z 

kimś z danej firmy.

 Chatboty potwierdzają wiarygodność firmy. Dwie najważniej-

sze cechy firmy z punktu widzenia klienta to niezawodność i 

wiarygodność. Według badań Facebooka możliwość przesłania 

wiadomości do firmy i uzyskania odpowiedzi daje użytkowni-

kom poczucie, iż dana marka jest bardziej wiarygodna. Bycie 

innowacyjnym i na bieżąco z najnowszymi trendami techno-

logicznymi pomaga również w budowaniu pozytywnego wize-

runku i przyciągnięciu klientów. 

 Chatboty pozwalają na przesyłanie grafik czy zdjęć – pozwala 

to na jeszcze lepszą prezentację produktów lub usług danej 

firmy.

 Chatboty dzięki temu iż funkcjonują w ramach komunikatorów 

mają dostęp do ogromnej rzeszy odbiorców co czyni je bardzo 

atrakcyjnymi z punktu widzenia pozyskiwania nowych klien-

tów.

 Nawet firmy, które standardowo nie angażują się w obsługę 

klienta, mogą odnieść korzyści z implementacji chatbotów 

– chatboty mogą w interakcji z Klientami np. planować spotka-

nia czy umawiać wizyty.

Wszystko to sprawia że coraz więcej firm – również małych z 

sektora usług korzysta z rozwiązań umożliwiających zbudowanie 

chatbota do kontaktów z klientami.







warto wiedzieć
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Nadchodzą zmiany czyli projekt zmian 
w prawie o ruchu drogowym

W chwili kiedy przygotowujemy dla Państwa niniejszy artykuł toczą 

się jeszcze prace parlamentarne nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

Planowane zmiany mają wprowadzić szereg ułatwień dla właści-

cieli pojazdów i kierujących pojazdami. Uproszczone mają zostać 

procedury dotyczące rejestracji pojazdów. Projekt przedłożony 

przez Ministra Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem 

Cyfryzacji, jako tzw. pakiet deregulacyjny.

PRAWO JAZDY ON-LINE
Zgodnie z planowanymi zmianami, kierujący pojazdami posiadający 

polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy 

sobie oraz okazywania tego dokumentu podczas kontroli dro-

gowej na terytorium Polski. Jak zatem kontrolujący zweryfikują 

uprawnienia? Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli 

drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Zmiana 

ta stanowić ma kolejne ułatwienie dla kierowców. Kolejne – ponie-

waż już teraz kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu re-

jestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. Od kiedy będziemy mogli 

podróżować bez prawa jazdy? Na ten moment nie wiemy – wiemy 

jedynie, że informację o zwolnieniu z obowiązku posiadania przy 

sobie prawa jazdy Minister Cyfryzacji ogłosi z trzymiesięcznym 

wyprzedzeniem w komunikacie opublikowanym m.in. w Biuletynie 

Informacji Publicznej.

SKOŃCZYŁO SIĘ MIEJSCE NA PIECZĄTKI W DOWODZIE 
REJESTRACYJNYM?  WYMIANA NIE BĘDZIE KONIECZNA
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jeśli w dowodzie reje-

stracyjnym skończy się miejsce na kolejne pieczątki – konieczna 

jest wymiana dowodu rejestracyjnego. Wiąże się to oczywiście 

z dodatkowymi kosztami po stronie właściciela pojazdu. Projekt 

nowych uregulowań zakłada, że w sytuacji, w której w dotych-

czasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie 

rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania 

technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestra-

cyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu 

i pieniędzy dla właścicieli pojazdów.

KONIEC Z KARTĄ POJAZDU I NALEPKAMI KONTROLNYMI
Kolejnym uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów ma 

być zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki 

kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów oszczę-

dzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy 

w sumie 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 

zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). Organy rejestrujące pojazdy 

oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej 

ewidencji pojazdów – dlatego też, wydawanie karty pojazdu nie 

będzie konieczne. Właściciel może ponadto sprawdzić historię 

pojazdu on-line.

Łatwiejsza rejestracja pojazdów, likwidacja Karty Pojazdu i nalepek kontrolnych, możliwość zachowania 
dotychczasowego numeru rejestracyjnego na terenie całego kraju – to tylko niektóre z nowości jakie 
uwzględnia projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Małgorzata Łukaszewicz



POJAZD ZAREJESTRUJE STAROSTA W MIEJSCU CZASOWEGO 
ZAMIESZKANIA
Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie możliwości reje-

stracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, 

również przez starostę właściwego ze względu na miejsce cza-

sowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na 

wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca 

jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla 

miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

BĘDZIE MOŻNA ZACHOWAĆ DOTYCHCZASOWE TABLICE 
REJESTRACYJNE
W projekcie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym zapro-

ponowano ponadto wprowadzenie możliwości zachowania, na 

wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestra-

cyjnego. Opłata za najczęściej wydawane tablice  samochodowe to 

80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyj-

nego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie 

ponosić opłaty za nalepkę kontrolną - w sumie razem z opłatą 

ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł.

DEALER ZAREJESTRUJE NOWY POJAZD?
Nowością ma być wprowadzenie możliwości załatwienia formal-

ności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego 

przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwią-

zanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a 

także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu 

sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon 

sprzedaży drogą elektroniczną.

BĘDZIE MOŻNA CZASOWO WYCOFAĆ Z RUCHU SAMOCHÓD OSOBOWY
Nowym rozwiązaniem, które zakładają przygotowane w Minister-

stwie Infrastruktury przepisy, jest rozszerzenie katalogu pojazdów 

wycofanych czasowo z eksploatacji o samochody osobowe.  Bę-

dzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo 

nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy 

samochodu (np. po wypadku)  wynikającej z uszkodzenia zasad-

niczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać 

pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po 

upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywró-

cenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowe-

go badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli 

właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samo-

chodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo 

można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o 

dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, 

pojazdy specjalne oraz autobusy. 

Przepisy zmienionej ustawy umożliwią zwrot zatrzymanego 

elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu 

rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli 

pojazdów. Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się 

kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki or-

ganu, który zatrzymał dokument.

Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie 

powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę 

z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Jeśli od ostatniej rejestra-

cji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, nie 

będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności 

pojazdu.  Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny 

z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie do-

starczać  do urzędu umowy kupna pojazdu.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia 

w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecz-

nością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji. Przepisy dotyczące 

zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej 

wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od publikacji.

Stan prawny 17.07. Źródło: www.gov.pl

warto wiedzieć
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Kolejne pozycje z cyklu 
„TECHNOLOGIE NAPRAW KAROSERII 

SAMOCHODOWEJ”

Jak wspomniano „Blacharstwo Samocho-

dowe” to I tom cyklu o technologiach na-

prawczych. Kolejne tomy będą wydawane 

sukcesywnie według wstępnego planu 

wydawnictwa RG MEDIA. Plan ten przewi-

duje, że II tom pt. „Pomiędzy Blacharstwem 

a Lakiernictwem” będzie wydany pod ko-

niec przyszłego roku, ale realizacja planów 

uzależniona jest między innymi od niestety 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji.



Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo: A1 obrotowy krzyżak, np. przy wejściu do metra. A3 miasto 
koło Ostródy. A6 kolega rydla. A9 używane do prasowania. A11 powieść 
Pusa z Wokulskim. A13 cholesterolowy w tętnicy. A16 piłkarski sędzia. A18 
usprawnienie techniką. D14 szczytowy punkt rozwoju. F4 miejsce olimpijskie-
go triumfu skoczka W.Fortuny. F12 część seta w tenisie. H8 czyjeś mocne 
strony. I6 „Czerwone…..pod Monte Cassino”. I13 w jamie brzusznej. K1 na-
rodowa potrawa szwajcarska, roztopiony ser z winem. K15 pokrycie skrzyni 
ładunkowej samochodu lub przyczepy. M5 potężny rów tektoniczny na dnie 
oceanu. M7 model Mazdy. N3 żołnierska zieleń. N10 to, co jest wstrętne. N12 
powoduje zapłon w silniku.

Pionowo: A1 stolica Gruzji. A9 kuj je, póki gorące. B15 składnik emulsji 
fotograficznej. D1 wyrównanie powierzchni terenu do jednego poziomu. D11 
zakładany na pysk psa. F6 nauka o moralności. F12 wykonuje pomiary grun-
tów. G1 państwo z Nazaretem. H10 część obszernego dzieła naukowego. I1 
urządzenie utrzymujące stałą prędkość samochodu. I13 wizjer w drzwiach. 
J9 rodzaj korony. K1 wyrób produkcji maszynowej. L10 wytwórnia pustaków i 
dziurawki. N1 dział techniki kryminalistycznej, bada odciski palców. N15 sieć 
marketów budowlanych. P1 polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne. 
P12 światłoszczelne naczynie w ciemni. R1 buraki z chrzanem i octem. R10 
odpowiednik regulatora w układzie regulacji autoamtycznej.

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:

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI  GOLCZEWO 
MATEUSZ FORYŃSKI  ŁODŹ 
ŁUKASZ PISZCZEK  IRZĄDZE 

KONRAD SKRZYPCZAK  POZNAŃ
ADRIAN JARZĄBEK  ŚWIDNICA 

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 67

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






