LAKIERNIK

bezpłatny kwartalnik dla lakierników i blacharzy

www.lakiernik.com.pl

nr 69

grudzień 2020

ISSN 1509-4774

Poliuretanowe powłoki ochronne
RANGERS gwarantują odporność
na zarysowania
str. 4

Naprawa miejscowa
str. 31

Ruda oswojona
str. 40

strefa lakiernika

Przekroczyć granice
podróżowania
......................................................... 7
Rakieta, czyli amatorskie
naprawy lakiernicze.
To żart czy na serio?
......................................................... 10
Podkłady aspartanowe
– rewolucyjne oszczędności
dzięki nowoczesnej technologii
........................................................... 13

Czy w małym lub amatorskim
warsztacie jeden pistolet
wystarczy?
Ministerstwa Finansów poinformowało, że nie są obecnie prowadzone
prace nad podwyżką stawek akcyzy od samochodów. Wcześniej
wprowadzenie takiego rozwiązania zapowiadała była wicepremier
Jadwiga Emilewicz.
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Nie będzie podwyżki akcyzy na samochody
używane importowane z zagranicy
„W MF nie pracujemy nad podwyżką stawek
podatku akcyzowego od samochodów,
ale mamy projekt, który ma eliminować
oszustwa w tej branży, a także projekty
informatyczne ułatwiające obsługę akcyzy”
- poinformowało PAP biuro prasowe resortu
finansów.
Była wicepremier i minister rozwoju Jadwiga
Emilewicz podczas wrześniowej konferencji
poświęconej innowacyjnemu ekosystemowi
dla elektromobilności poinformowała, że
rozważany jest powrót do regulacji podnoszącej akcyzę na samochody używane.
- Rozważamy powrót do regulacji, która
była opracowana w ubiegłej kadencji, która
podnosi akcyzę na samochody używane
- podkreśliła minister Emilewicz. Przypomniała, że nasz system akcyzowy pochodzi
sprzed 1989 r., co sprawia, że „wzmożoną
opłatę płacą ci, którzy mają samochód
w lepszym standardzie ekologicznym”.
Emilewicz mówiła o opracowaniu regulacji
akcyzowej, która sprawi, że samochodów
używanych po prostu nie będzie się opłacało do Polski sprowadzać. Dodała, że trwają
rozmowy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Klimatu dotyczące „konieczności
normalizacji rynku”. Zapowiedzi Emilewicz
zaniepokoiły Stowarzyszenie Dystrybutorów
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i Producentów Części Motoryzacyjnych. Jego
prezes Alfred Franke oświadczył, że zmiana
spowodowałaby, iż pojazdy dotychczas poruszające się po naszych drogach byłyby dłużej
eksploatowane.
Jego zdaniem spadek importu przełożyłby
się na zmniejszenie wpływów do budżetu.
Ucierpiałyby też tysiące osób zajmujących
się importem pojazdów zza granicy. Dodał,
że obecny park samochodowy daje pracę
ponad 145 tysiącom mechaników i wielu
innym specjalistom, czyli całemu sektorowi
usług związanych z eksploatacją pojazdów, a
ograniczenie rynku samochodów używanych
uderzyłoby mocno w cały ten segment.
Przeciwnego zdania jest Polski Związek
Przemysłu Motoryzacyjnego, który w swoim
stanowisku stwierdza, że obecnie podatek
akcyzowy jako regulacja systemowa nie
wspiera rozwoju nowoczesnej, bezpiecznej
motoryzacji. Zdaniem PZPM sensowne byłoby zastąpienie akcyzy taką formułą podatkową, która – prócz dostarczania stosownych
dochodów budżetowi – przyspieszyłaby
modernizację parku samochodowego w
Polsce, a w efekcie wsparła bezpieczeństwo
użytkowników dróg i nasze środowisko naturalne.
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Poliuretanowe powłoki
ochronne RANGERS gwarantują
odporność na zarysowania
Chęć ochrony powierzchni transportowych części samochodów
zaczęła się już w na początku 1950 roku wraz z wyprodukowaniem nowoczesnego pick-upa. Zanim pojawiły się powłoki ochronne właściciele samochodów typu pick-up instalowali podłogi z
prostego drewna jako środka chroniącego przed zarysowaniem
lub wgnieceniem. Ponieważ pick-upy zostały zaprojektowane do
przewożenia ładunków, stworzono bardziej zaawansowaną metodę. Termoformowanie, technika stosowana od lat czterdziestych
XX wieku, ostatecznie, dzięki postępom w rozwoju i badaniach,
pozwoliła stworzyć pierwszą plastikową wykładzinę wsuwaną. W
1972 roku G. Fred Lorenzen złożył patent na „ochronną wykładzinę wewnętrzną skrzyni ładunkowej lub nadwozia pickupa”. W
1976 roku Robert J. Zeffero złożył patent dotyczący ochrony
pak samochodów ciężarowych za pomocą „wykładziny skrzyni
ładunkowej do samochodów dostawczych”. W 1983 roku Penda
Corporation wraz z innymi wkrótce wymyśliła sposób na rozpoczęcie produkcji własnej wyściółki. Wraz z rozwojem motoryzacji
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oraz chemii i przemysłu zaczęto szukać takich zabezpieczeń, które
na stałe będą znajdowały się na części ładunkowej pojazdu. Tak
powstały powłoki „bedliner” w spray’u.
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A czym właściwie jest taka powłoka? Jest to nic innego jak plastik.
Poliuretan wytwarzany jest w reakcji diizocyjanianów z poliolami.
Skład produktu może być różny: poliueratan, polimoczik lub hybryda. Z czasem powłoki, które powstały do zabezpieczania pickupów, zaczęto używać na inne sposoby.

Do jednych z takich produktów zalicza się RANGERS firmy Troton.
Główną zaletą takich powłok jest ich odporność na zarysowania. W
dużej mierze przyczynia się do tego właśnie nakładana struktura,
która daje mniejszą możliwość kontaktu z czynnikiem powodującym uszkodzenie. Ponadto powłoki te są niezwykle wszechstronne, ponieważ dostępnych jest wiele tekstur. W zależności od
potrzeb można wybrać powierzchnię gładką i twardą lub bardziej
gumowaną, antypoślizgową. Po dodaniu ziaren kwarcowych uzyskuje się warstwę antypoślizgową, która na dodatek na całej swej
grubości jest bardzo odporna na zużycie ścierne. Do kolejnych
plusów zalicza się odporność na agresywne ciecze w tym na olej,
benzynę czy na działanie UV.
Podczas prac z produktem RANGERS ważne jest wstępne przygotowanie pojazdu do malowania. Aby struktura znalazła się tylko
tam, gdzie trzeba, należy odpowiednio zabezpieczyć resztę samochodu. Ze względu na to, że powłoka jest bardzo odporna, lepiej
przyłożyć się wcześniej, by nie musieć potem żmudnie usuwać
bardzo odpornych zabrudzeń. Niekiedy łatwiej jest zdemontować
elementy niż je maskować – np. oświetlenie czy klamki. Istotne
jest również przygotowanie podłoża. Jakiś czas temu na łamach
„Lakiernika” ukazał się artykuł poświęcony temu zagadnieniu. Od
tego jak zostanie oczyszczone i zagruntowane podłoże zależy
przyczepność powłoki RANGERS (należy przestrzegać zalecanych
w kartach technicznych czasów schnięcia). Absolutnie nie jest
wskazane położenie produktu na goły metal! Również plastiki
wymagają stosownego podkładu, który zwiększy przyczepność. W
przypadku podłoża pokrytego lakierem akrylowym dwuskładniko-
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wym i szpachlówek poliestrowych wystarczy szlifowanie matujące
na sucho drobnym papierem, przedmuchanie i odtłuszczenie. By
móc ocenić stan i właściwość istniejącej już powłoki na elemencie
można przeprowadzić tzw. test rozpuszczalnikowy- jeśli po przetarciu powłoki szmatką nasączoną rozcieńczalnikiem rozpuści/
zmyje się ona z podłoża, to taką powłokę należy usunąć.

Sam proces lakierowania produktem RANGERS nie jest skomplikowany. Każda struktura jaka ma być położona na pojeździe zależy
tak naprawdę od samego lakiernika i parametrów natrysku (odległości, rodzaju pistoletu, ciśnienia, rozcieńczenia produktu). Do
uzyskania grubej struktury poleca się użycie pistoletu UBS, średnie
ziarno - pistolet konwencjonalny z dyszą 2,5 mm i dodatkiem do
preparatu do 5% rozcieńczalnika. Zwiększenie udziału rozcieńczalnika do 20% i użycie dyszy 1,4-18 mm pozwala uzyskać fakturę
przypominającą tworzywo sztuczne. Czas schnięcia powłoki zależy
od jej grubości. Pełne utwardzenie powłoki następuje po upływie
7 dni w 20°C. W celu przyspieszenia schnięcia fizycznego zaleca
się wygrzewanie w temperaturze max. 45°C przez 50-60 minut.
Przed wygrzaniem należy zachować czas odparowania od 1,5 do
2 godzin. WAŻNE! Proces suszenia nie przyspiesza pełnego utwardzenia powłoki. Zaleca się odczekanie 7 dni aby osiągnąć twardość
całkowitą (użytkowanie w ciężkich warunkach). Kolor RANGERSA
nie ogranicza się jedynie do czerni. Dostępne są wersje do barwienia, pozwalające na otrzymanie dowolnego koloru po dodaniu
10-15% poliuretanu lub farby bazowej (na całość mieszanki).
Najważniejsze informacje odnoszące się do poprawnej pracy z
produktem RANGERS znajdują się w karcie technicznej lub bezpośrednio u techników firmy Troton.
Agnieszka Karnecka
Specjalista ds. Badań powłok i materiałów
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Mobilne kapsuły mieszkalne przeznaczone do szybkiego montażu na coraz popularniejszych pickupach
powstały z połączenia potrzeb fotografa przyrody, genu globtrotera, doświadczenia szkutniczego i potencjału
producenta urządzeń dla ośrodków spa, rekreacji i odnowy biologicznej.

Przekroczyć granice podróżowania
Pomysł narodził się w głowie znanego gdańskiego fotografika,
Andrzeja Wróblewskiego. Zanim wizja nabrała realnej formy było
rysowanie, obliczanie obciążeń i naprężeń, dobór materiałów, ponowne obliczanie, korekty całej koncepcji, dopracowanie szczegółów... Po pewnym czasie powstał model w skali 1:4, na którym
można było symulować większość cech całości, aby po najróżniejszych testach i badaniach można było zrealizować pomysł
finalny. Kiedy okazało się, że kapsuła mieszkalna spełnia wszystkie
założenia dotyczące wymiarów, wytrzymałości i sztywności,
przyszedł czas na zagospodarowanie wnętrza. Tu bardzo przydały się doświadczenia podróżowania kamperem czy z przyczepą
kempingową; twórczo wykorzystane dały znakomite efekty. W
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niewielkiej przestrzeni kapsuły wsuwanej na skrzynię ładunkową pickupa zmieściło się wszystko, co trzeba, aby przetrwać w
dzikiej głuszy. Jest miejsce do spania dla trzech dorosłych osób
i dziecka, jest „kuchnia”, „łazienka”, „salon”... Taki domek mieści
się na skrzyni ładunkowej praktycznie każdego współczesnego
pickupa – powstały cztery wersje dostosowane do wymiarów
aut europejskich i amerykańskich. Solidna konstrukcja mieści się
w obrysie samochodu, zatem wszelkie opłaty autostradowe są
takie same dla samochodu z, jak i bez kapsuły. Niebagatelną zaletą jest kształt kapsuły – do prędkości około 120 km/h nie widać
zwiększenia zużycia paliwa, samochód zachowuje się stabilnie
przy bocznych podmuchach wiatru, również przy prędkościach
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Rangers jest poliuretanowym, dwukomponentowym produktem pozwalającym uzyskać powłoki z efektem strukturalnym.
Można go nakładać pistoletem USB lub klasycznym na różne
podłoża metalowe czy z tworzyw sztucznych. Pokryte powierzchnie są bardzo odporne chemicznie i mechanicznie, dodatki antykorozyjne zabezpieczają przed utlenianiem metali.
Powłoka nie ulega degradacji pod wpływem zmian warunków
atmosferycznych. Po dodaniu do bezbarwnego Rangersa kolorowych 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.
autostradowych. A to dlatego, że całość jest opływowa i nie
stawia dużego oporu aerodynamicznego. Pewną ciekawostką dla
osób, które z pickupami nie miało do czynienia jest to, że auto
z kapsułą prowadzi się lepiej niż puste. Wszak nie bez powodu
właściciele takich aut często wożą w skrzyni ładunkowej balast.
Chodzi o to, aby obciążenie obu osi było w miarę równe, co ma
duży wpływ na własności trakcyjne pojazdu. Ma to znaczenie na
drogach bitych, ale przede wszystkim poza nimi. A sprawność
terenowa samochodu z zabudową mieszkalną, według opinii
użytkowników, jest bardzo dobra. Warto podkreślić, że kapsuła
mieszkalna jest starannie zaizolowana i można wyjeżdżać na
wielodniowe wyprawy zarówno w tropiki, jak i warunki arktyczne. Kiedy już twórca tego niebanalnego domku sprawdził swój
pomysł w praktyce, przyszedł czas na podsumowanie kosztów
przedsięwzięcia. A te były duże. Projektowane, testy i budowa
prototypu po to, aby powstał jeden egzemplarz, z punktu widzenia ekonomii jest bez sensu. I właśnie te koszty były inspiracją
do stworzenia oferty budowy takich domów dla wagabundów,
którzy lubią jechać tam, gdzie chcą. Wytworzenie kolejnych egzemplarzy wymagało dopracowania technologii „produkcji seryjnej”, jeśli tak można określić ręczną robotę załogi doświadczonej
w pracy nad formami z kompozytów włókien szklanych i sklejki
szkutniczej. Obecnie firma oferuje kapsuły mieszkalne do praktycznie każdego pickupa w czterech wersjach wyposażenia.
Na koniec – estetyka. Kapsuła otrzymała przetłoczenia, które są
zarówno ozdobą, jak i pewnym usztywnieniem części bocznej.
Całość pokryta jest ciekawą powłoką strukturalną Rangers.
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Na gładką, przeszlifowaną, czystą i odtłuszczoną skorupę kompozytową pistoletem nakładany jest podkład epoksydowy (bez
wypełniaczy). Kolejne warstwy nakładane są metodą” mokro
na mokro”. Pistoletem do baranka nakładane są dwie warstwy
Rangersa. Pierwsza, to Rangers barwiony kolorem grafitowym.
Druga to cieniutka warstwa szarego, w efekcie całość wygląda
jakby była pokryta kroplami wody. Jeśli klient ma inne wymogi
dotyczącej koloru, to producent je spełni, chociaż... propozycja
różowej kapsuły nie przeszła.
Wyprzedzając pytania o ceny takich domków – od 13 tys euro do
25 tys euro zależnie od modelu i standardu wyposażenia.
Producentem opisanych kapsuł jest firma Wandex z Pomorza,
producentem Rangersa jest firma Troton, też z Pomorza. Obie
firmy odniosły sukces. Przypadek?
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Czy to prawda, że skoro może być piwo bez %%, kawa bez kofeiny, to także i naprawy lakiernicze może
przeprowadzić osoba bez wiedzy i doświadczenia lakiernika? Niedowiarków trudno przekonać, dlatego
dziarsko zbierają się do sprawdzania teorii w praktyce. Opisana historia zdarzyła się naprawdę, a przynajmniej
zdarzyć się mogła.
Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

Rakieta, czyli amatorskie naprawy
lakiernicze. To żart czy na serio?
Dawno, bardzo dawno temu, kiedy mało realnym marzeniem była
Syrena, a o Polskich Fiatach jeszcze wróble nie ćwierkały, przodownicy pracy, budowniczowie socjalizmu i inni wybrańcy mogli
kupić Rakietę. Urządzenie to produkowano w Dniepropietrowskiej
Fabryce Agregatów im. 50-lecia Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Zasadniczo był to odkurzacz, jednak służył również
do zgoła innych prac. Rakietą można było pomalować Syrenkę,
albo Osę czy ławkę na działce.Trzeba było wąż odkurzacza włożyć
w otwór, którym powietrze wylatywało, na jego końcu zamiast
ssawki umieścić „dyszę”, do której przykręcało się słoik (na przykład po ogórkach) z farbą, włączyć odkurzacz i można było malować. Proces ten nazywano lakierowaniem, ale efekty były raczej
marne, jedyną jego zaletą była satysfakcja (wątpliwa) posiadacza
Syreny, Osy czy ławki na działce. Na świeżo „polakierowanej” powierzchni zdarzały się fragmenty niedokładnie pokryte, w innych
miejscach zacieki. Paprochy, przenoszone z brezentowego worka i
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karbowanej rury dodatkowo psuły efekt końcowy. Szczególnie jeśli
Rakieta wcześniej używana była do sprzątania. Czasem pojawiały
się ciemne smugi, to był skutek drobin smarów wydostających się
z łożysk silnika elektrycznego lub pyłów wessanych z otoczenia. Do
tego dochodził szczególny aromat lakierów nitro... Wiele różnych
prac lakierniczych wykonywanych w warunkach domowych (tym,
którzy pędzla używali jedynie przy goleniu) udawało się z Rakietą
zrobić łatwiej (ale czy lepiej?), niż podstawowym w tamtych czasach narzędziem lakiernika.
Możliwości jakie dziś mamy, pozwalają amatorom pracujących w
domu (garażu, szopie, piwnicy) zrobić wiele więcej i na w miarę
przyzwoitym poziomie. Rakieta, lub inny odkurzacz, przyda się jedynie do starannego odkurzenia przestrzeni, w której chcemy lakierować. Trzeba podkreślić, że odkurzać trzeba bardzo starannie,
aby obszar, w którym zamierzamy lakierować, był wolny od kurzu.
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Konieczny jest kompresor podający czyste i suche powietrze pod
stałym ciśnieniem. Pistolet. Wybór pistoletów jest ogromny, warto
wybrać taki „ze średniej półki”. Odpowiednio konserwowany i starannie czyszczony może być wykorzystany zarówno przy nakładaniu podkładów, jak i bazy oraz lakieru bezbarwnego. Oczywiście do
każdego z rodzajów warstw trzeba mieć osobne kubki lakiernicze.
Do mycia pistoletu używa się specjalnych preparatów, wcześniej
jednak należy przeczytać instrukcję producenta, gdzie znajdziemy
zarówno zalecane preparaty, jak i wskazówki co i w jakiej kolejności
należy zrobić. Temat jest bardzo ważny, szczegółowo zajmiemy się
nim oddzielnie. Potrzebne będą również narzędzia i materiały do
matowania naprawianej powierzchni – polerka mimośrodowa z zestawem krążków #240 do #400 (lub wodny papier ścierny #360) i
gąbka ścierna fine. Odtłuszczacze i zmywacze, niezbędne w czasie
przygotowywania powierzchni do lakierowania. Trzeba przygotować rozcieńczalniki odpowiednio dobrane do używanych lakierów
bazy i bezbarwnego. No i jeszcze szmatki, ściereczka antystatyczna, papierowe ręczniki do odtłuszczania, taśma malarska i papier
maskujący. Rękawiczki i maska to elementarne wyposażenie BHP,
niezdrowe jest lekceważenie ochrony osobistej.
Lakierowany element powinien być umieszczony stabilnie, aby bez
przeszkód można było na nim wykonywać prace przygotowawcze – matowanie, szlifowanie, odtłuszczanie. Do poszczególnych
etapów lakierowania – nakładanie podkładu, bazy i bezbarwnego
– element należy umieścić na jakimś stojaku, aby bez przeszkód
strumieniem pistoletu pokryć całą powierzchnię. Jeżeli element
jest naprawiany bez demontażu z samochodu, to bardzo dokładnie zabezpieczamy taśmą i papierem maskującym pozostałe
fragmenty karoserii. Dobrze by było zabezpieczyć papierem pomieszczenie, w którym zabawa w lakiernika ma miejsce.
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Naprawę zaczyna się od matowienia powierzchni szlifując element
papierem #400 oraz gąbką ścierną fine. Można to robić ręcznie
papierem #360 na mokro. Po dokładnym oczyszczeniu z kurzu
(lub mulistego osadu) należy starannie odtłuścić cały element.
Po przetarciu ściereczką antystatyczną można nakładać warstwę
podkładu (proporcje podkładu, utwardzacza i rozcieńczalnika
znajdziemy w dołączonej do produktu instrukcji). Po odparowaniu
rozcieńczalnika nakłada się warstwy koloru – dwa lub trzy razy.
Po każdym natrysku trzeba odczekać na odparowanie fazy lotnej.
Kolejnym etapem jest lakier bezbarwny, pierwsza warstwa cienka,
druga grubsza. Teraz wystarczy poczekać aż całość odpowiednio
wyschnie (stwardnieje), w tym czasie myjemy pistolet i sprzątamy
pomieszczenie. Następnego dnia montujemy naprawiany fragment
do samochodu, lub usuwamy taśmę i papier ochronny.
Uważnie oglądamy wykonaną pracę. Na koniec robimy to, co
należałoby zrobić na początku, ale na początku nie zobaczy się
efektów końcowych. Liczymy wszystkie koszty. Wszystkie, czyli
nie tylko sumujemy zakupy, koszt energii i szacujemy poświęcony wszystkim czynnościom czas, ale także sprzątanie, utylizację
śmieci i odpadków, nieuniknione zniszczenia... Następnie jeszcze
raz oglądamy efekty wykonanej pracy i... dzwonimy do warsztatu
lakierniczego, aby zapytać ile zapłacilibyśmy za usługę lakierowania. Potem odstawiamy samochód do warsztatu i już można się
upić z rozpaczy.
Na koniec pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć przed, a
nie po: czy z bolącym zębem idziemy do hydraulika, a z przebitą
oponą do jubilera? No cóż, wiedzy, doświadczenia i odpowiednich
narzędzi nie zastąpi „chęć szczera”. W żadnej profesji, także lakierniczej.
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Można zadać sobie pytanie: podkłady aspartanowe - co to w ogóle za wymysł ? Większość lakierników odpowie, że od zawsze używa podkładów na bazie żywic akrylowych i jak do tej pory doskonale im się sprawdzają.

Podkłady aspartanowe – rewolucyjne oszczędności
dzięki nowoczesnej technologii
Dopiero zapoznanie się z parametrami technicznymi podkładów
opartych na żywicach aspartanowych powoduje spore zaskoczenie. Szlifowanie wypełniającej wersji podkładu aspartanowego
(SPECTRAL RACE-00) przy 2 warstwach po 20 minut lub 3 warstw
po 45 min bez wygrzewania (w temperaturze 20°C). Czy to w ogóle możliwe? Dotychczasowym standardem schnięcia podkładów
akrylowych bez wygrzewania są czasy na poziomie 2-4 godzin i
to przy założeniu aplikacji zgodnej z technologią (właściwe czasy
odparowania między warstwami, umiarkowanie grube warstwy,
stosowanie oryginalnego rozcieńczalnika).
Na poniższym schemacie przedstawiono porównanie mechanizmu
utwardzania żywic aspartanowych i akrylowych. Co ciekawe oba
systemy są utwardzane klasycznymi układami opartymi na alifatycznych poliizocyjanianach, znika zatem potrzeba stosowania
oddzielnego systemu utwardzania dla układu poliaspartanowego.

Technologia poliaspartanowa – korzyści
1. Znacząco szybsze czasy schnięcia i utwardzania w temperaturze otoczenia w porównaniu do tradycyjnych układów 2K PUR,
pozwala to na szybszą obróbki i skrócenie czasów pracy
2. Możliwość nakładania grubych warstw bez czasów odparowania, co w praktyce oznacza oszczędność czasu aplikacji jednej
warstwy
3. Unikalna reaktywność aspartanów z alifatycznymi poliizocyjanianami powoduje, że ich kinetyka reakcji jest bardziej niezależna od temperatury niż w przypadku tradycyjnych technologii 2K PUR
4. Powłoki poliaspartanowe znacznie przyczyniają się do obniżenia kosztów energii i emisji CO2 – oba te czynniki mają coraz
większe znaczenie
5. Wytrzymałość mechaniczna i chemiczna jest na wysokim poziomie alifatycznych lakierów nawierzchniowych 2K PUR
Dużo do myślenia dla osób kalkulujących koszty w warsztatach lakierniczych powinno dać zestawienie korzyści w kalkulacji porównawczej podkładów aspartanowych z podkładami akrylowymi.

Rys. 1. Uproszczony schemat reakcji utwardzania układów aspartanowych i akrylowych
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Przeprowadźmy krótką kalkulację porównawczą uwzględniającą 2
aspekty:
- czas aplikacji podkładów w strefie przygotowawczej,
- czasu utwardzania podkładów bez wygrzewania.
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A. PORÓWNANIE CZASU APLIKACJI PODKŁADÓW

Rys. 2. Porównanie czasu aplikacji dla podkładów akrylowych
i aspartanowych w wariantach wypełniających
Potencjalne oszczędności wydatków i ilości roboczogodzin (przy
założeniu: 2 cykli podkładowania dziennie i średniego kosztu 1
godziny pracy strefy lakierniczej w cyklu na poziomie 30 zł) dla
wartości minimalnych.

Tab. 1. Potencjalne oszczędności roboczogodzin i wydatków na
energię w zależności od liczby cykli aplikacyjnych dla podkładów
akrylowych i aspartanowych
Nawet pobieżna analiza danych z Tab. 1 pokazuje, że na skróceniu
czasu aplikacji zyskujemy:
- przy 2 cyklach podkładowania dziennie – 136 roboczogodzin w
ciągu roku, co daje nam możliwość zwiększenia przepustowości
kabiny lakierniczej / strefy przygotowawczej
- przy koszcie 30 zł za godzinę pracy strefy przygotowawczej
– 4080 zł oszczędności w ciągu roku na opłatach za energię.
B. PORÓWNANIE CZASU GOTOWOŚCI PODKŁADÓW DO SZLIFOWANIA
BEZ WYGRZEWANIA
Dla uproszczenia w porównaniu przyjmuję założenia: całkowita
grubość warstw podkładu na sucho ok. 120 µm. W przypadku
podkładu aspartanowego taką grubość można uzyskać już z dyszą ø1,4 przy aplikacji 3 warstw (bardzo wysoka zawartość części
stałych w podkładzie aspartanowym). Podkłady akrylowe przy
takiej grubości warstw są gotowe do szlifowania średnio po ok.
3h/20°C.

Tab. 2. Potencjalne oszczędności czasowe w zależności od
liczby cykli podkładowania przy użyciu podkładu aspartanowego
(SPECTRAL RACE-00).
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Analiza danych z Tab. 2 pokazuje, że na skróceniu czasu suszenia
zyskujemy:
- przy 2 cyklach lakierowania dziennie – 1080 godzin w ciągu roku,
co pozwala na zwiększenie przepustowości strefy przygotowawczej,
- bez wygrzewania rocznie (480 cykli podkładowania) suszenie
podkładu akrylowego zajęłoby 1440 godzin, zaś aspartanowego
360 godzin, oznacza to skrócenie cyklu suszenia o ponad 70%.
PODSUMOWANIE KALKULACJI PORÓWNAWCZEJ:
Sumując oszczędności wynikające ze skrócenia czasu aplikacji i
utwardzania w przypadku użycia podkładu aspartanowego:
- łącznie 136 roboczogodzin pracy komory lakierniczej/strefy
przygotowawczej w ciągu roku, co pozwala na zwiększenie
jej przepustowości oraz obniżenie kosztów pracy (bardziej
dobitnie mówiąc to zaoszczędzamy prawie 1 miesiąc w
ciągu roku),
- dzięki skróceniu czasu aplikacji zyskujemy 4080 zł oszczędności w ciągu roku na opłatach za energię, przy założeniu
podkładowania w strefie przygotowawczej, przy podkładowaniu w kabinie lakierniczej oszczędności będą 3-4 krotnie
większe,
- ponad 70% skrócenie czasu utwardzania do szlifowania bez
wygrzewania, dający olbrzymi potencjał oszczędności i
zwiększenia produktywności dzięki zmianie organizacji pracy (podkładowanie, utwardzanie bez szlifowania i szlifowanie w ciągu zmiany roboczej).
Dla uczciwości kalkulacji należałoby jeszcze uwzględnić różnicę
w cenie zakupu podkładu aspartanowego a dotychczas używanym podkładem akrylowym, mimo to dalej nie obawiam się o
wynik ostatecznej kalkulacji. Potwierdzają to już pierwsze sygnały rynkowe od „fanów” Spectral RACE-00 zafascynowanych
możliwościami nowego rozwiązania.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PODKŁADU ASPARTANOWEGO:
- na początku lakierników zdziwi niska lepkość natryskowa (zalecane dysze ø1,4-1,6, max. ø1.8), a jednocześnie bardzo dobre
właściwości wypełniające,
- szybkie utwardzanie ogranicza nam czas aplikacji ok. 15 min/
20°C),
- podkłady aspartanowe aplikują się i utwardzają się już od
10°C,
- uzyskujemy gładką powierzchnię i bardzo dobrą szlifowalność,
- ze względu na szybkie utwardzanie po wyszlifowaniu wymagane jest pokrywanie warstwą dekoracyjną (baza, akryl 2K) do 32
godzin od aplikacji podkładu.
PODSUMOWANIE
Ktoś może zarzucić, że skoro podkłady „tradycyjnie” są aplikowane
pod koniec dnia roboczego i zostają „na noc” to nie ma znaczenia
czy utwardzają się 1, 3 czy 12 godzin.
Technologie aspartanowe dają olbrzymi potencjał do zmiany
podejścia do organizacji pracy w strefach przygotowawczych.
Znikają ograniczenia konieczności wielogodzinnego oczekiwania
na utwardzenie do szlifowania bez wygrzewania lub konieczności
stosowania relatywnie drogiego w zakupie i eksploatacji oprzyrządowania wspomagającego (suszenie promiennikiem podczerwieni
lub kabiną lakierniczą).
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Podkłady aspartanowe dają potencjał zarówno w mniejszych
warsztatach lakierniczych gdzie mogą panować niesprzyjające warunki do utwardzania (często duży spadek temperatury nocą), jak
i dużych lakierniach nastawionych na zwiększenie produktywności
zakładu i możliwości dodatkowego zarobku. Wydają się idealnym
rozwiązaniem i to nie tylko do napraw miejscowych.
Autor:
„dr inż. Tomasz TOMCZYK - Dyrektor Pionu Szkoleń w firmie NOVOL
- jednego z największych producentów systemów lakierniczych
w Europie. Odpowiedzialny za zespół wsparcia technicznego w
kraju i zagranicą oraz aspekty techniczne linii systemów mieszalnikowych SPECTRAL. Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia
produktowo-technologiczne na całym świecie wyjaśniając wpływ
chemicznej budowy produktów na codzienną prace lakiernika.
Jest autorem artykułów w branżowej prasie lakierniczej.”

AkzoNobel jest światowym liderem w dziedzinie powłok lotniczych i kosmicznych, dostarczającym wysokiej jakości produkty i technologie do samolotów na całym świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.aerospace.akzonobel.com

AkzoNobel otrzymuje zgodę Boeinga
na mieszanie kolorów w Chinach
Zakład AkzoNobel, w którym produkowane są lakiery dla przemysłu lotniczego w chińskim mieście Dongguan, został zakwalifikowany przez producenta samolotów Boeing do mieszania kolorów
lakieru bazowego Aerodur 3001.

lakierami jednostopniowymi. Charakteryzuje się również doskonałą odpornością chemiczną i odpornością na plamy, elastycznością
oraz podwyższoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

Certyfikacja oznacza, że zakład został upoważniony przez Boeinga
do mieszania wiodącego w branży systemu lakier bazowy/lakier
bezbarwny Aerodur 3001/3002 firmy AkzoNobel na miejscu w
Chinach z aprobatą OEM (ang. Original Equipment Manufacturer
– „Producent Oryginalnego Wyposażenia”). Zakład w Dongguan
jest również obecnie wymieniony w oficjalnym Wykazie Produktów Kwalifikowanych (ang. Qualified Product List, QPL) Boeinga dla
specyfikacji BMS10-72.

Nasi klienci wymagają tego, co najlepsze zarówno pod względem
parametrów, jak i estetyki – dodaje Fattal. – Uzyskanie akceptacji
branżowej tego kalibru pokazuje, jak bardzo jesteśmy oddani idei
stawiania naszych klientów i ich potrzeb na pierwszym miejscu.
Zakład w Dongguan jest otwarty od grudnia 2001 roku, a na
początku 2017 roku został powiększony o Aerospace Coatings,
zakład produkcji powłok dla przemysłu lotniczego.

Przyznanie statusu QPL jest ważnym kamieniem milowym dla tego
zakładu, który został otwarty w 2017 r. konkretnie w celu obsługi
rynku lotniczego Azji Północnej i Południowej oraz szybszego i
bardziej niezawodnego dostarczania najnowocześniejszych technologii.
Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy ten certyfikat od Boeinga
– mówi Ron Fattal, Kierownik ds. Kluczowych Klientów w AkzoNobel, zajmujący się współpracą z firmą Boeing. – Jest to potwierdzenie, że oczekiwania naszych klientów są dla nas najważniejsze i są
podstawą rozwoju naszych produktów.
Jedną z kluczowych zalet innowacyjnego systemu lakier bazowy/
lakier bezbarwny jest to, że powłoka ta znacznie szybciej wysycha i
znacznie dłużej zachowuje swój kolor oraz połysk w porównaniu z
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Co jest niezbędne do lakierowania w małym warsztacie? Aby odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie,
trzeba wiedzieć, co będziemy wykonywać. Czy niewielkie naprawy miejscowe, dla własnych potrzeb, czy też
komercyjne naprawy elementów samochodów dla znajomych czy nawet zarabianie pieniędzy w prowadzonym
warsztacie o profilu lakiernictwo.

Czy w małym lub amatorskim
warsztacie jeden pistolet wystarczy?
Jeśli ma to być możliwość naprawy niewielkich powierzchni na
swoim lub kolegi pojeździe to powinniśmy mieć możliwość osłony
miejsca naprawianego przed słońcem, wiatrem lub deszczem, aby
w połowie naprawy nie zaskoczył nas deszcz lub silny powiew wiatru. Słońce spowoduje nierównomierne i zbyt szybkie wysuszanie
oraz wystąpić może zgazowanie nakładanych warstw. Deszcz znisz-
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czy oklejenie i przyspieszy korozję miejsc przeszlifowanych, a wiatr
poderwie kurz i pył paskudnie przywierający do świeżego lakieru.
Osłonięte miejsce pod dachem jest niezbędne. Jeśli już jest miejsce
do pracy, to trzeba pamiętać o resztkach szpachli i lakierów, pyle
szlifierskim i zużytych papierach, pozostałościach po oklejaniu oraz
opakowaniach po zużytych farbach itp. – takie pozostałości usuwać
należy zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Kiedy to wszystko
jest opanowane, to należy określić wielkości naprawy. Małe można
wykonać za pomocą aerozoli i elektrycznych szlifierek; potrzebny
będzie papier i odpowiednie taśmy do oklejania, ale przede wszystkim wiedza, jak zaplanować i wykonać naprawę, aby jej nie spaprać.
Gdy lakierowanie odbywać się będzie pistoletem, (bo aerozol jest
to troszkę kłopotliwy i wymaga praktyki), to potrzeby na wyposażenie zdecydowanie wzrosną: po pierwsze odpowiedni kompresor,
po drugie odpowiednie oczyszczenie powietrza do lakierowania, a
po trzecie narzędzia i płyny do mycia pistoletu (jednego bądź kilku)
oraz sposoby utylizacji tych cieczy.
Nie przypadkowo mówimy: „jednego pistoletu bądź kilku” – jeden
pistolet będzie wymagał dodatkowych dysz np. do wypełniacza,
a do lakierowania części elementu z cieniowaniem np. na tylnym
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słupku, to innej dyszy do bazy oraz innej dla lakieru bezbarwnego.
Dodatkowo wzrośnie zużycie płynów do mycia oraz ilość materiałów do utylizacji. W miarę wzrostu liczby napraw w miesiącu,
potrzeby lokalowe oraz dodatkowe wyposażenie do pracy będą
wzrastać, a wiec należy się mocno się zastanowić, czy naprawy
będą wykonywane okazjonalnie, na własne potrzeby, czy będzie to
firma, dla której będzie potrzebna akwizycja zleceń.
Aby pracować z minimalnym obciążeniem kosztowym całego
przedsięwzięcia, trzeba zwrócić szczególną uwagę na podstawowe
narzędzie jakim jest pistolet do lakierowania;
Na początek - jakość powietrza. Należy połączyć kompresor ze
zbiornikiem ciśnieniowym (co najmniej 150 – 250 litrów) wyposażonym w zawór bezpieczeństwa oraz, w najniższym miejscu
zbiornika, zawór upustowy dla wody wykroplonej z powietrza.
Wykraplanie wody z powietrza jest zjawiskiem naturalnym. Regulator kompresora ustawia się w zakresie pracy od 4 do 7 atmosfer.
Na wylocie montuje się zawór odcinający, filtr olejowy oraz filtr
odwadniający. Dodatkowo na końcu przewodu doprowadzającego
powietrze do pistoletu powinien znaleźć się regulator ciśnienia
oraz ostateczny filtr wyłapujący resztki wilgoci (wody) z powietrza.
Dobrze jest stosować profesjonalny przewód charakteryzujący się
elastycznością oraz antystatyką, a do rękojeści pistoletu zamontować końcówkę przegubową z połączeniem obrotowym. To wszystko ma znaczenie dla jakości powłoki lakierowanej.
Wracamy do pistoletu – należy kupić model wraz z zestawem dodatkowych dysz oraz zestawy naprawcze uszczelek do niego. Jednocześnie trzeba zakupić zestaw specjalnych dysz i igieł do mycia
kanałów w dyszach (szczególnie w dyszy powietrznej) oraz naczynie, łatwe w utrzymaniu w czystości, w którym będziemy myć. Nie
wolno zaniedbywać dbałości o czystość narzędzia. Chodzi zarówno
o jakość nakładanych powłok, jak i o trwałość pistoletu. Warto dokładnie poznać budowę pistoletu, wiedza ta ułatwi mycie i konserwację tego narzędzia i ułatwi odpowiednie z niego korzystanie.
JAK PISTOLET PRACUJE, JAK TWORZY SIĘ STRUMIEŃ MATERIAŁU
LAKIERNICZEGO I JAK SIĘ GO REGULUJE?
W pierwszym momencie naciskania spustu pod ciśnieniem wypływa z dyszy pistoletu, dalszy nacisk na spust odciąga iglicę i
otwiera otwór w dyszy połączonej z kanałem materiałowym. Kanał
powietrzny prowadzi strugę powietrza porywającą materiał, w
efekcie lakier na zewnątrz dyszy pojawia się w postaci strumienia.
W zależności od regulacji pokrętła, można utworzyć strumień w
kształcie stożka bądź w kształcie pasma. Jest to przydatna funkcja. Aplikując warstwy w trudno dostępnych wnętrzach, np. przy
nadkolach, w bagażniku, ustawia się stożek a nakładając
na płaszczyzny – pasmo. Ilość
materiału zazwyczaj reguluje
się; aby zmniejszyć – wkręcając,
dla zwiększenia – wykręcając
dyszę. Ciśnienie powietrza
wchodzącego do pistoletu jest
zależne od typu pistoletu – inne
dla pistoletów typu HVLP – czyli
duża objętość materiału przy
niskim ciśnieniu powietrza lub
dla pistoletów typu RP – zredukowane ciśnienie powietrza. Dla
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prac bez kabiny zdecydowanie lepszy jest pistolet typu HVLP – co
prawda wolniej lakierujemy, lecz mamy dobry rozkład bazy oraz
mniejszy odkurz w pomieszczeniu.
KIEDY MYĆ PISTOLET? NATYCHMIAST
PO ZAKOŃCZENIU LAKIEROWANIA.
Aby dobrze i szybko umyć pistolet należy wcześniej przygotować:
Miejsce ze stołem gdzie znajdą się przygotowane narzędzia do
mycia i demontażu oraz papier, na którym będzie można rozmontować, myć, suszyć i montować czysty pistolet
Pojemnik na pozostałości lakieru, pojemnik na odpady
Butelkę z rozpuszczalnikiem i rurką (tzw. tryskawka) do przepłukania np. kanału materiałowego.
Pojemnik płaski z rozpuszczalnikiem do którego wkładamy dyszę powietrzną oraz materiałową wraz z iglicą
Stojak z papierem bezpyłowym właściwym do wycierania części
Dmuchawka do usunięcia resztek rozpuszczalników z części
Lampa oświetlająca
Po lakierowaniu i odłączeniu pistoletu od przewodu i przechodzimy
do miejsca w którym mamy wszystko przygotowane do mycia.
Pierwsza czynność, to wylanie resztek materiału z kubka, a następnie wlanie do niego niewielkiej ilości rozpuszczalnika w celu zmycia
z grubsza pozostałości lakieru. Po odkręceniu kubek i stawia się go
do góry dnem na papier. Obok, po wyjęciu z niej korka, nakrętka.
Nad pojemnikiem z resztkami farby starannie przemywa się kanał
materiałowy w pistolecie przy otwartej iglicy.
Po wytarciu papierem resztek brudnego rozpuszczalnika i demontażu dyszy powietrznej, materiałowej oraz iglicy części trafiają do
płaskiego pojemnika. Korpusu pistoletu, z uwagi na możliwość
wprowadzenia zanieczyszczeń do kanałów powietrznych, nie należy umieszczać w pojemniku. Jeżeli na korpusie są resztki lakieru, to
usuwa się je namoczonym w rozpuszczalniku papierem i, następnie,
wyciera do sucha. Dysze myje się pędzlem (z którego nie wypada
włosie), na koniec przedmuchując powietrzem. Jeśli po kontroli pod
światło w dyszy powietrznej są jakiekolwiek pozostałości, to ponownym moczeniu usuwa się je specjalnymi igłami nie niszczącymi
krawędzi ani powierzchni dyszy. Ponowne przedmuchanie i weryfikacja, aż do całkowitego oczyszczenia. Tak przygotowane dysze
i iglicę montuje się w korpusie pistoletu. Teraz do pozostałości w
naczyniu do mycia można włożyć kubek wraz z pokrywką i korkiem
i za pomocą pędzla oczyścić z resztek lakieru. Gotowy kubek, wytarty do sucha przykręca się do korpusu.
Na koniec do kubka warto wlać troszkę czystego rozpuszczalnika,
i po przetryskaniu można powiesić pistolet na miejscu. Tak umyty
pistolet będzie służył przez lata.
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Wspólny biznes zaczęli w 2004 roku i z powodzeniem rozwijają go do dziś. Do biznesowych sukcesów dołożyli
także sportowe i odkryli patent na fantastyczną integrację z załogą. MIX Kielce to już nie tylko specjaliści w
branży lakiernictwa samochodowego i przemysłowego, ale i zgrany team sportowy. Z początkiem września
wprowadzili się do nowej siedziby.

Połączyła ich praca i pasja
– MIX Dystrybucja Kielce biznes i sport
O firmie MIX Dystrybucja z Kielc pisaliśmy w Lakierniku w 2013
roku. Już wtedy byli uznanymi specjalistami w branży lakiernictwa
samochodowego i przemysłowego, działającymi przede wszystkim
na terenie województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Trzech z
nich: Paweł Barański, Michał Graczak i Przemysław Sieradzan, znało
się jeszcze ze szkoły średniej, z Technikum Mechanicznego w Kielcach. W czasach szkolnych mieszkali nawet w jednym internacie. Z
czasem dołączył do nich Szczepan Sęk. Pracowali razem w jednej
firmie zajmującej się lakiernictwem samochodowym. W końcu postanowili pójść „na swoje”.
Również dziś, tak jak przed siedmioma laty, gdy pytamy o szefa firmy,
Przemysław Sieradzan śmieje się: - Nic się nie zmieniło. Mamy czteroosobową spółkę z 25-procentowymi udziałami. Nadal nie mamy
rozpisanych funkcji specjalnych. Jesteśmy partnerami. Każdy wypowiada swoje zdanie, wpływa na decyzje podejmowane w firmie.
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Za to podzielili się zadaniami: - Szczepan i Michał zajęli się bardziej
sprawami związanymi z produkcją farb i innymi technikaliami – tłumaczy Przemysław Sieradzan. - Paweł i ja, dbamy przede wszystkim
o sprawy biurowe, faktury, płatności, także logistykę.
Nie jesteśmy jedynymi pytającymi o przepis tej czwórki na utrzymanie spółki w niezmienionym składzie, na przetrwanie kryzysów
– jaka firma ich nie przeżywa? - i niezmienną sympatię do siebie. Śmiejemy się, że po prostu nie mamy czasu na spory, bo każdy z nas
naprawdę dużo pracuje – słyszymy w odpowiedzi. - I to zajmując
się nie tylko zarządzaniem, ale i np. dobierając kolory, przygotowując lakiery, a nawet – jeśli jest taka potrzeba – dokonując przyjęcia
towaru itp. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, czego wymagamy
od naszych pracowników.
W firmie jest ich 25. Do niedawna było ich więcej, bo MIX miał swoje przedstawicielstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ale chcąc sku-
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pić się na rozbudowie siedziby
w Kielcach, zaproponowali
pracownikom z Ostrowca odsprzedaż towaru i utrzymanie
sklepu prowadzonego już na
własną rękę. Tak oto zyskali
oddanych klientów, którym
w każdej chwili mogą służyć
pomocą.
W 2019 roku MIX Kielce rozpoczął prawdziwą rewolucję
– 500 metrów od dawnej,
zdecydowanie za ciasnej już
siedziby, kupili sporą działkę,
na której powstał budynek
biurowo – handlowy o powierzchni ok. 800 m i podobnych rozmiarów magazyn. Nowa siedziba ruszyła z początkiem
września. - Mamy teraz świetną salę sprzedaży z prawdziwego
zdarzenia, miejsce w którym klient może spokojnie poczekać na
gotowy lakier, albo porozmawiać z dostawcą, technikiem czy handlowcem – mówi Przemysław Sieradzan. - Co dla nas równie ważne,
bardzo poprawiły się warunki socjalne, jest zaplecze, są szatnie itd.
Większa powierzchnia magazynowa tworzy możliwości rozwoju.
MIX może rozbudować ofertę, większy asortyment może być
dostępny „od ręki”, pojawia się nowe pole do negocjacji cen z klientami. - Same plusy – słyszymy. Spółka już rozszerzyła działalność.
Oprócz farb i lakierów dla branży samochodowej, oferuje zaopatrzenie serwisów blacharsko – lakierniczych. Druga sekcja firmy jest
zorientowana na branżę przemysłową, a trzecia na dystrybucję
materiałów do drewna. Ta ostatnia „noga”, to najnowsza gałąź,
która otwiera przed MIX-em nowe rynki.
Spółka jest znanym w regionie dystrybutorem lakierów samochodowych i przemysłowych (Nexa Autocolor czy MaxMeyer, Alcea,
Selemix, Bal teluria) oraz lakierów do drewna (Milesi). Wprowadziła
też na rynek własną linię produktów – Maxx Line.
MIX Kielce proponuje wyposażenie warsztatów samochodowych i
lakierniczych w urządzenia i gotowe systemy. Przy współpracy ze
spółką można je wyposażyć od podstaw. MIX szkoli klientów i ich
pracowników, prezentuje nowe produkty, uczy wdrażania nowych
technologii. Już wkrótce, dzięki nowej przestrzeni, spółka rozszerzy
działalność o stacjonarne szkolenia: - Mamy salę konferencyjną,
salę treningową – wylicza Przemysław Sieradzan. - Będzie tu można coś doszlifować, polakierować, spróbować samemu,
oczywiście pod okiem naszych
specjalistów. Będziemy mogli
przyjąć kilka czy kilkanaście
osób na szkolenie z kolorystyki czy systemów polerskich
lub szlifierskich. Mamy miejsce
i wyszkolonych ludzi.

Założyliśmy klub MIX SPORT TEAM - nazywamy go z przymrużeniem oka przyzakładową drużyną sportową – śmieje się Przemysław Sieradzan. To on zmobilizował kolegów, z którymi od dawna
dzielił sportową pasję, żeby spróbować startów w zawodach pod
szyldem „zakładowego” klubu. - Chodziło też o to żeby zebrać
więcej ludzi, zachęcić do treningów, zwłaszcza, że część pracowników już wcześniej coś tam robiła. Wymyśliliśmy sobie, że będziemy
odtąd reprezentować nasz klub, zrobimy sobie stroje i będziemy
działać wspólnie. Kilkoro z nas uprawia triathlon, udało się nam
więc utworzyć sztafetę, która na dystansie jednej ósmej Iron Mana
w Piasecznie zajęła pierwsze miejsce. Podobnie było w czasie startu w Chęcinach. Mamy w drużynie mocnego kolarza, kulturystę,
tenisistów stołowych, nawet trzech motocyklistów. Dołączyli do
nas członkowie rodzin, przyjaciele. Najstarszy klubowicz ma 70 lat,
najmłodszym jest siedmioletnia dziewczynka.
Sport ich integruje, buduje
więź, rozładowuje ewentualne
napięcia. W klubie każdy też
może stać się liderem. - Bywa,
że dzień zaczynamy od gorących rozmów na temat tego
gdzie kto trenował i z jakim
efektem – opowiada nasz rozmówca. - A rozmowa kwalifikacyjna kończy się u nas tak:
„no dobra, a teraz najważniejsze: co trenujesz?” Oj lubimy
tak zaskakiwać naszych przyszłych pracowników – dodaje
ze śmiechem. - No i drużyna
nam rośnie.
Autor: Jwona Kalinowska

Nieprzypadkowo MIX Dystrybucja coraz częściej kojarzy
się także ze sportem.
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– aplikacja nowoczesnego lakiernika
Pistolet, kombinezon, maska i produkt. Taki
zestaw potrzebuje lakiernik, żeby wykonywać większość prac przy naprawie pojazdu.
Każdy z tych elementów bardzo mocno
zmienił się na przestrzeni lat, dając lepsze
efekty przy zmniejszonych kosztach. Czy
smartfon jest już dziś elementem tego
zestawu? W większości przypadków nie,
ale … jest nieodłącznym elementem życia
codziennego. Od kilku lat lakiernicy coraz
częściej chwalą się efektami swojej pracy
w mediach społecznościowych, czy na specjalistycznych grupach. Wykorzystują także
smartfon jako narzędzie do dokumentacji
fotograficznej. Czy współczesny lakiernik
może wykorzystywać go jeszcze do czegoś
więcej? Odpowiedź brzmi - TAK.

Aplikacje mobilne w branży nie są nowością.
Każdy producent materiałów do refinishu
samochodowego posiada przynajmniej
jedną, która dostarcza niezbędne informacje o produktach. Te bardziej zaawansowane jak CarColor Mobile od NOVOL dają
możliwość zdalnego wyszukiwania koloru
czy mieszania dodatków według proporcji
wagowych. Czy smartfon może służyć
do czegoś jeszcze? Kolejna odpowiedź
twierdząca – TAK. N-family to nowa aplikacja od NOVOL. Nie jest to jednak kolejne
narzędzie, dzięki któremu poznajemy tylko
ofertę i informacje techniczne. W takim
razie co posiada nowa aplikacja od NOVOL,
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że reklamowana jest jako „game changer”?
N-family składa się z kilku elementów, które
wprowadzają branżę lakierniczą, warsztaty,
sklepy lakiernicze i samego lakiernika do
cyfrowego świata.
Oczywiście znajduje się w niej sekcja „Produkty” – czyli oferty NOVOL. To jednak
banał. Kluczowy na dziś jest … czas dotarcia do informacji! N-family daje każdemu
posiadaczowi aplikacji natychmiastowy
dostęp do wiedzy o produktach wszystkich
linii lakierniczych NOVOL takich jak: opis,
karty techniczne i charakterystyki. Bez
zbędnego marnowania czasu wyszukujemy
to co jest nam potrzebne w danym momencie. Ta funkcjonalność chociaż bardzo
istotna nie jest kluczowa w N-family. Co
jest zatem ważniejsze?
Nie ma dla producenta większego zaszczytu jak lojalny i wracający po produkt lakiernik. „N-coins” – to podziękowanie dla branży lakierniczej za ponad 40 lat wspólnego
rozwoju. To pierwszy tak rozbudowany
system lojalnościowy skierowany do lakiernika, rzemieślnika, hobbysty, handlowca,
warsztatu, sklepu czy hurtowni mających
w swojej ofercie produkty firmy NOVOL.
Krótko mówiąc do wszystkich, którzy na co
dzień korzystają z rozwiązań wielkopolskiego lidera branży lakierniczej. Od dziś każdy
korzystający z wysokiej jakości produktów,
praktycznie wszystkich linii produktowych
NOVOL, oprócz otrzymywania bezpiecznego i nowoczesnego materiału, może
zbierać punkty i wymieniać na nagrody. Ten
dodatkowy benefit to forma docenienia
lojalności wobec polskiego producenta i
jego technologii. N-coins to także system
lojalnościowy dla sklepów, które posiadają w swojej ofercie marki NOVOL. Każdy
sklep, który prowadzi aktywną sprzedaż
produktów NOVOL może zbierać punkty i
otrzymywać prezenty z katalogu nagród.
Program ten pokazuje jak ważnym dla NOVOL jest uczestnik procesu napraw lakierniczych. Budowana od lat sieć sklepów w
Polsce to nasza duma i element tożsamości
NOVOL. To w oparciu o nie stworzyliśmy kolejną kluczową funkcjonalność w aplikacji.

N-shop Click&Collect to sieć wirtualnych
sklepów lakierniczych, które posiadają w
swojej ofercie kluczowe marki NOVOL.
To dla nich i ich klientów opracowaliśmy
autorską wersję systemu „kliknij i odbierz”
dając im szansę na sprawne dostosowanie
się do zmieniającego się świata, a ich klientom na dokonywanie zamówień w szybki i
bezpieczny sposób - co ważne robiąc to
w swoim lokalnym sklepie. W myśl zasady
„think globally, act locally” (myśl globalnie,
działaj lokalnie) NOVOL opracował system
i narzędzia do łatwiejszego realizowania procesu zakupów/sprzedaży na linii
warsztat i lokalny sklep. Lakiernik, czy
hobbysta widząc ofertę „swojego” sklepu
i mając przypisane do swojego konta rabaty może w każdej chwili (także w weekend i w nocy) dokonać zakupów, zapłacić
on-line lub przy okazji odbioru. Może
także poprosić o dostawę lub wysyłkę w
zależności od oferowanych przez sklep
możliwości. Robienie zakupów przy użyciu
N-family daje także dodatkowe punkty w
programie lojalnościowym.
Ciężki czas pandemii i być może kolejnego
“lockdown-u” (mam nadzieję, że gdy Państwo to czytacie, to tak nie jest) buduje
potrzebę zmian i zabezpieczania potrzeb
rynku na każdym etapie. N-family może w
wydatny sposób pomóc utrzymać relacje
biznesowe nawet, gdy będą one ograniczane przez sytuację na świecie.
Zachęcamy do pobrania aplikacji z oficjalnych sklepów Google Play i App Store
oraz do założenia konta w programie
lojalnościowym N-coins! Kolejny krok to
dokonanie pierwszego zamówienia w lokalnym sklepie przy użyciu systemu N-shop
Click&Collect! Niech połączy nas N.
nfamily.novol.com
novol.com
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Ile możesz zarobić jako kolorysta
samochodowy? Tajniki pracy
Szkoły branżowe, które zastąpiły szkoły zawodowe, to jeden z
głównych pomysłów ministerstwa edukacji. Na papierze pomysł
wydaje się dobry – gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a rząd deklaruje, że chce odbudowywać przemysł. Niestety obok pozytywnego efektu z powstaniem „branżówek” wiążą
się i spore zagrożenia. Największe z nich? Brak chętnych uczniów.
Idąc tym tropem pomówmy o zawodzie, którego podstaw możemy
nauczyć się w klasie lakierniczej jednej ze szkół, czyli w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Jednym z priorytetów, którymi powinni kierować się przyszli
uczniowie szkół branżowych, powinno być nie tylko bieżące zapotrzebowanie, ale przede wszystkim prognozy dotyczące przyszłości
branż i zawodów. Nie ma sensu inwestować w sektorach, w których
zmiany technologiczne przebiegają najszybciej i w perspektywie kilku lat mogą zniknąć. Podobnie sprawa wygląda z branżami, które
bazują na taniej sile roboczej – wraz ze wzrostem kosztów pracy w
Polsce ich przyszłość (jak np. w sektorze ochrony) jest niepewna i,
co ważniejsze, nie tworzy atrakcyjnych miejsc pracy.
Czym zajmuje się kolorysta z branży automotive? Zadań na co
dzień jest wiele, od podstawowych opracowań kolorów dla poszczególnych samochodów, poprzez optymalizacje formuł kolorów,
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do obsługi zaawansowanych urządzeń pomiarowych jak np. spektrofotometrów. Brzmi skomplikowanie, ale wszystkiego można się
nauczyć. Podstawową wiedzę dotyczącą lakierów powinniśmy pozyskać np. ze szkoły. To tutaj dowiemy się jak poprawnie aplikować
produkty, zabezpieczać karoserię, szlifować, matować, rozróżniać
materiały, z których zrobiona jest „buda” samochodu. Kolorysta
to już z kolei osoba, która zdobyła umiejętność dobarwiania koloru, potrafi stworzyć kolor nie korzystając z receptury, wykonuje
natryski próbne do oceny koloru oraz przede wszystkim potrafi
prawidłowo ocenić kolor i zdefiniować różnicę. Kolorystą możemy
nazwać osobę, która posiada doświadczenie w pracy z kolorami i
potrafi korzystać z wiedzy, którą gromadzi latami.
Przytoczę tu wyniki badań które pokazują, że odpowiedzialne
za poprawne rozróżnianie kolorów są odpowiedzialne określone
komórki oka, które z kolei są zależne od chromosomu X. Kobiety
posiadając 2 chromosomy X są zatem wyposażone w znacznie bardziej wyspecjalizowane komórki odpowiedzialne za postrzeganie
barw. Ponadto ok 40% populacji kobiet jest tetrachromatyczna, co
oznacza, że posiadają one 4 różne rodzaje komórek odpowiedzialnych za widzenie barw, podczas gdy inni ludzie mają tylko 3 rodzaje. Jak to się przekłada na widzenie barw, można się przekonać na

www.lakiernik.com.pl

strefa lakiernika
przykładzie widzenia kolorów tęczy. Osoby z 3 rodzajami komórek
odpowiedzialnych za widzenie kolorów, widzą w tęczy 7 barw:
czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską, granatową i
fioletową. Osoby tetrachromatyczne widzą ich aż dziesięć.
Skoro już wiemy kto to jest kolorysta, to teraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy łatwo kimś takim zostać. Najczęściej
występują dwie ścieżki do wykonywania tej pracy:
Lakiernik który pracuje w lakierni zostaje oddelegowany do
mieszania kolorów.
Pracownik zatrudnił się w sklepie z lakierami samochodowymi.
Teoretycznie lakiernik ma łatwiej i proces adaptacji jest zdecydowanie krótszy, ponieważ z racji wykonywanej pracy już obcuje z lakierami akrylowymi, bazowymi czy wodnymi, wie co to jest cieniowanie, jak powinien wyglądać dobrze dobrany kolor oraz jaki wpływ
na ostateczny kolor ma ciśnienie, ilość warstw, ilość rozcieńczalnika
czy zastosowanie prawidłowego podkładu koloryzującego.
Zauważyć można, że dużo zmiennych dopasowania koloru wygenerowało potrzebę stworzenia znacznego ułatwienia tego
procesu. Z pomocą przyszedł spektrofotometr z automatycznym
dobarwianiem. Gdy opracowano to urządzenie, miało ono inne
przeznaczenie niż obecnie używane w mieszalniach. Dawniej pokazywało tylko wykres długości fal światła w odbitym obrazie powłoki
i wskazywało bardzo precyzyjnie proporcje udziału składników
pasma niewidzialnego w promieniu światła białego odbitego od
powłoki lakierniczej. Aktualnie nowsze modele spektrofotometrów,
nawet gdy nie znamy kodu koloru, mierzą i podają gotową recepturę. Po dokonaniu pomiaru jest on przekazywany do komputera,
gdzie oprogramowanie kolorystyczne automatycznie wyszukuje
odpowiednią recepturę i dokonuje jej optymalizacji w celu jeszcze
lepszego dopasowania do mierzonego koloru. Niewątpliwie korzystanie z narzędzia przyspiesza proces renowacji i pozwala uniknąć
kosztownych błędów. Wszystko uzależnione jest od bazy danych, z
którą współpracuje dany spektrofotometr. Im większa baza danych,
tym większe prawdopodobieństwo uzyskania zadowalającego efektu końcowego.
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Przez wiele lat swojej pracy z kolorystami zaobserwowałem dosyć
ciekawe zjawisko, pracownik, który już raz „zasmakował” pracę kolorysty, pracuje w tym zawodzie przez wiele lat, co najwyżej zmienia
pracodawcę i/lub markę lakierów, z których miesza kolory. Tutaj rotacja może być czasami duża. Warty uwagi jest też fakt, iż często to
kolorysta decyduje o tym, jakiej marki lakierów używa dany warsztat
lakierniczy czy jakie marki sprzedaje dany sklep z lakierami. Jedną
rzecz, którą warto podkreślić, jest fakt, że jak już ktoś opanuje
sztukę doboru lakierów samochodowych i będzie się w tym temacie
swobodnie poruszał, to miejsce pracy oraz marka lakierów, z jakimi
przyjdzie mu pracować, tak naprawdę nie ma większego znaczenia.
Co do przyszłości zakłada się, że rynek napraw powypadkowych
zacznie się kurczyć wraz z nadejściem aut autonomicznych. Czy
oznacza to mniej miejsc pracy dla przyszłych wychowanków szkół
branżowych? I tak i nie. Będąc panami własnego losu, powinniśmy
już teraz zacząć myśleć o tym, by być unikalnym i wszechstronnym na rynku. Nasze umiejętności powinny się wyróżniać. Sztuka
lakierowania może być podstawą do wyjścia w świat kolorystyki,
gdzie wg portalu pracuj.pl czekają na nas zarobki wyższe od mechaników, średnia to około 5 tys. brutto. Dużą rolę odgrywa tutaj
marketing szeptany, im lepszy jesteś, tym Twoi klienci chętniej
będą Cię polecać. Dlatego wiedzy nigdy za dużo. Rynek lakierów
samochodowych ewoluuje, systemy są coraz lepsze i kolorystów
tzw. „starej daty” jest coraz mniej ponieważ nie ma potrzeby
znacznego ingerowania w recepturę aby osiągnąć pożądany kolor.
Obecnie dużym wyzwaniem jest skuteczne i szybkie dobarwianie
lakierów wodorozcieńczalnych w przypadku których głównym
problem jest inny odcień koloru jaki oglądamy „na mokro” w stosunku do koloru już
pomalowanego.
Jakub Tomaszewski
Konsultant ds. produktów
i systemów kolorystycznych
Multichem Sp. z o.o.
producent lakierów marki Profix
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Nawet najdoskonalsze dobranie bazy koloru nie gwarantuje uzyskania na naprawianym fragmencie karoserii
identycznej barwy, jak na pozostałych elementach. Kluczowe jest właściwe przygotowanie naprawianego
przez blacharza fragmentu powierzchni. Jak to zrobić?
Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski i Mieczysław Sieczkowski

Naprawa miejscowa
Przykładowa naprawa elementu – do lakiernika element trafia zazwyczaj tak obrobiony jak na zdjęciu poniżej (zdjęcie nr 1).

1

Najpierw musimy go oczyścić, czyli odtłuszczamy, a dopiero po
tym usuwamy poprzez szlifowanie pozostałości lakieru w obszarze
naprawy tzw. koksem czyli twardym krążkiem z włókniny (zdjęcie
nr 2) a wszelkie nierówności papierem #120 oraz #220 (zdjęcie nr
3 i nr 4), i uzyskamy powierzchnię, jak na zdjęciu nr 5.

2

3

Po odmuchaniu i odtłuszczeniu przystępujemy do przygotowania
szpachli do wypełniania nierówności (zdjęcie nr 6). Przystępujemy
do równomiernego wymieszania utwardzacza z masą szpachlową
– należy uzyskać jednorodny kolor – a następnie równomiernie
nakładamy szpachlę na nierówności (zdjęcie nr 7) do uzyskania pokrycia jak na zdjęciu nr 8. Mamy na te działania około 3-5 minut, bo
po tym czasie szpachla zaczyna żelować i widocznym tego efektem będzie wałkowanie się i trudności z rozprowadzeniem jej na
powierzchni. Po wyschnięciu i natryśnięciu specjalnego aerozolu

Narzędzia:
szlifierka ekscentryczna skok 5 mm do metalu, szpachla
szlifierka ekscentryczna skok 3 mm do podkładu, matowania
pistolet do podkładu dysza zgodnie z TIS
szpachelki
Materiały okołolakiernicze:
aerozol kontrolny
podkładka do mieszania szpachli
rolki
gąbki do oklejania 13 mm
taśmy do oklejania 24 mm,
papier do oklejania 30 cm, 90 cm,
folia szerokość 4 m
papier do czyszczenia bezpyłowy
włóknina do szlifowania szara
papiery ścierne na szlifierkę P#120, 220, 320, 360
sitko do lakieru wodnego 130 µm lub do lakieru konwencjalnego 190 µm (organiczny)
BHP
rękawiczki
okulary
maska z filtrami A1 P1
z kontrastem, ponownie szlifujemy powierzchnie papierami #120
i # 220 Po pierwszym szpachlowaniu zauważymy na powierzchni
niekiedy miejsca przeszlifowane do metalu zdjęcie nr 9. Oznacza
to, że jest w tym miejscu górka i należy ją (odpowiednio uderzając
właściwym młotkiem) „uklepać”, czyli wbić w głąb, po czym powtórzyć proces wyrównywania powierzchni szpachlą.
Gdy po ponownym przeszlifowaniu i odtłuszczeniu powierzchnia
będzie właściwa, przystępujemy do oklejania miejsca naprawy i
przygotowujemy wypełniacz. W lakierniach z własnym mieszalni-

5

4
www.lakiernik.com.pl
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6

7

8

10
9

kiem zazwyczaj mamy również program do mieszania dodatków
na wadze zdjęcie nr 10. Przed natryskiem usuwamy pył ścierką antystatyczną i pierwszą warstwę nakładamy szeroko poza miejsce
uszkodzone. Po zmatowieniu nakładamy kolejną warstwę troszkę
węziej, tak aby trzecia i ostatnia warstwa znalazła się bezpośrednio
na miejscu uszkodzonym zdjęcia nt 11 i 12.
To nakładanie warstw pozwoli na płynne przejście z miejsca
naprawy na istniejący lakier. Po wyschnięciu wypełniacza i przeszlifowaniu będziemy mogli przystąpić do lakierowania kolorem z
cieniowaniem do zderzaka, który również jest do naprawy. Drzwi
których nie będziemy lakierować, będą przylegać do części błotnika również nielakierowanej. Efektem tych zabiegów będzie pełna
zgodność kolorystyczna.
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Popularny wśród właścicieli Mazdy szary lakier Machine Grey jest aplikowany w trzech warstwach przy użyciu
zaawansowanej technologii o nazwie Takuminuri. Jego naprawa jest wyjątkowo wymagająca. Evgeny Khmelev,
Spies Hecker Head of Training na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, dzieli się praktycznymi wskazówkami z
wykorzystaniem lakieru bazowego Permahyd Hi-TEC 480 Base Coat.

Wskazówki od marki Spies Hecker
– aplikacja trójwarstwowego lakieru
Machine Grey z palety Mazdy
Od 2016 r. Mazda oferuje kolor 46G Machine Grey na różnych modelach samochodów. Do jego aplikacji, podobnie jak w przypadku
koloru Soul Red, japoński producent wykorzystuje zaawansowany
proces lakierowania zrobotyzowanego o nazwie Takuminuri. Kolor
Machine Grey składa się z trzech warstw: warstwy refleksyjnej,
warstwy transparentnej oraz lakieru bezbarwnego.

receptur dla lakieru bazowego Permahyd Hi-TEC Base Coat 480”
– dodaje Evgeny Khmelev.
Oto wskazówki naszego specjalisty dotyczące uzyskania idealnego
efektu podczas odtwarzania tak skomplikowanego, trójwarstwowego koloru jak Machine Grey:

„Ziarno aluminium w lakierze nadaje mu metaliczną głębię, a
pigmenty w warstwie refleksyjnej pozwalają uzyskać intensywny
kontrast pomiędzy światłem a cieniem. Samochód wygląda, jakby został wykonany z jednego kawałka stali” – tłumaczy Evgeny
Khmelev, Spies Hecker Head of Training na Europę, Bliski Wschód
i Afrykę.
Odtworzenie takiego efektu podczas naprawy nie jest łatwe. „Ze
względu na swój złożony charakter odcień Machine Grey może się
różnić pomiędzy poszczególnymi modelami. Dlatego też w oprogramowaniu kolorystycznym Phoenix znajduje się bogaty wybór
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Wskazówka nr 1: Natryski próbne
Ponieważ Machine Grey jest bardzo złożonym kolorem, po wykonaniu pomiaru spektrofotometrem ColorDialog Phoenix, zalecamy
zrobić natryski próbne, aby jak najlepiej dopasować efekt i wygląd
lakieru do oryginalnego koloru. Natrysk próbny należy porównywać do nadwozia przy różnorodnym oświetleniu, zwłaszcza przy
naturalnym świetle dziennym.
Wskazówka nr 2: Czarny lakier bazowy
Po przygotowaniu podłoża należy nałożyć czarny lakier bazowy
do pełnego krycia, który następnie jest cieniowany na oryginalny
lakier. W przypadku mniejszych napraw warto obniżyć ciśnienie
w pistolecie, aby uzyskać płynne przejście koloru. Lakier bazowy
należy zostawić do całkowitego wyschnięcia, a element do całkowitego ostygnięcia.
Wskazówka nr 3: Specjalna naklejka - do kontroli krycia
(szachownica)
Przed aplikacją półprzezroczystej warstwy z efektem, na którą
składa się skoncentrowany czarny lakier z drobnym ziarnem aluminium, warto w lakierowanym miejscu umieścić specjalną, czarno-szarą naklejkę. Pomaga ona kontrolować nakładaną ilość lakieru
podczas aplikacji warstwy z efektem, gdzie nie możemy dopuścić
do pełnego krycia. Przed przejściem do warstwy z efektem należy na obszar przylegający do miejsc naprawy nałożyć środek do
cieniowania. Warstwa z efektem powinna być zamknięta, cienka
i jednolita.

Wskazówka nr 4: Naturalne światło
Po wyschnięciu warstwy z efektem sprawdź na naklejce stopień
pokrycia koloru bazowego. Jeśli udało się uzyskać odpowiedni
efekt transparentności, można przejść do lakieru bezbarwnego.
Efekt końcowy należy uważnie i dokładnie obejrzeć w różnorodnym świetle. Decydującym o sukcesie jest wygląd naprawy w świetle dziennym – dzięki temu widać, czy dobrze dopasowano kolor
oraz czy udało się zachować gładkie przejście pomiędzy miejscem
naprawy, a oryginalnym lakierem.
Wskazówka nr 5: Wideo
Spies Hecker oferuje lakiernikom kompleksowe wsparcie, proste
rozwiązania systemowe oraz praktyczne wskazówki na temat codziennych wyzwań na swoim kanale YouTube – www.youtube.com/
spieshecker. Nagrania trwają 5–10
minut. Na każdym z nich doświadczony lakiernik pokazuje, jak najlepiej wykorzystywać możliwości
produktów Spies Hecker.
Więcej informacji o marce Spies
Hecker i jej produktach na stronie
www.spieshecker.pl.

Evgeny Khmelev, Spies Hecker
Head of Training na Europę

Audyt fabryki firmy w niemieckim mieście Wuppertal przyznaje dostawcy lakierów ocenę A-

Axalta otrzymuje status certyfikowanego dostawcy
lakierów koncernu Mercedes-Benz AG
Koncern Mercedes-Benz AG odnowił status
certyfikowanego daostawcy lakierów firmie
Axalta (NYSE: AXTA), wiodącemu globalnemu dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych, a dokładniej jej dwóm globalnym
markom renowacyjnym premium – Spies
Hecker oraz Standox, których produkty
powstają w fabryce w Wuppertalu.

Aprobatę przyznano po czterodniowym
audycie największego zakładu produkcyjnego lakierów wodorozcieńczalnych
Axalta, który odbył się w dniach 25–28 listopada 2019 r. Bart De Groof, Commercial
Director Axalta Refinish na Europę, Bliski
Wschód i Afrykę (EMEA): „MercedensBenz wymaga od dostawców wyłącznie
najwyższych standardów, a nasza firma
otrzymała w audycie znakomite noty. Zaprezentowaliśmy nasze najlepsze praktyki
i procedury stosowane w Wuppertalu, a
także wysokiej klasy usługi i produkty
marek Spies Hecker i Standox dostarczane
dealerom i sieciom Mercedes-Benz na całym świecie. To wszystko pomaga budować
luksusowy wizerunek samochodów marki
Mercedes-Benz”.
Fabryka w Wuppertalu to obiekt najnowszej generacji, stworzony z myślą o zapotrzebowaniu klientów na wysokiej jakości,
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ekologiczne lakiery. Stosowane w nim
podejście do zrównoważonego rozwoju
i produkcji zaawansowanych systemów
lakierniczych scementowało pozycję firmy
Axalta jako wysoko ocenianego dostawcy
lakierów, który zapewnia samochodom
Mercedes-Benz wygląd charakterystyczny
dla aut klasy premium.
Axalta jest od wielu lat zatwierdzonym
dostawcą lakierów do dealerów i warsztatów marki Mercedes-Benz. Co więcej, cała
globalna sieć warsztatów Mercedens-Benz
ma dostęp do wykwalifikowanych doradców technicznych Spies Hecker i Standox,
którzy zapewniają wysokiej klasy wsparcie
techniczne, szkolenia, a także oferują
pomoc w zarządzaniu kolorami i ogólne
doradztwo.
Więcej informacji o firmie Axalta Refinish
można znaleźć na stronie refinish.axalta.eu.
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Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, została wyłącznym dostawcą lakierów dla australijskiej firmy Brabham Automotive. Najnowsze wodorozcieńczalne lakiery marki Standox® będą zdobić ponad 70 luksusowych samochodów z limitowanych edycji Celebration i Signature, które z
fabryki Brabham Automotive trafią do różnych zakątków świata.

Axalta rozpoczyna współpracę
z australijską firmą Brabham Automotive
Axalta i Brabham Automotive będą współpracować już na etapie
projektowania, dzięki czemu każdy samochód będzie spełniał
wysokie standardy jakości obu firm. Paleta kolorów większości
nowych supersamochodów będzie inspirowana historycznymi bolidami F1 Brabham, w tym modelami BT19 i BT46B legendarnego
Nikiego Laudy. Klienci poszukujący czegoś niepowtarzalnego mogą
wspólnie ze specjalistami Axalta i Brabham Automotive stworzyć
własną szatę graficzną. Każdy samochód powstaje na zamówienie
i jest absolutnie unikalny.
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„Jesteśmy niezwykle dumni ze zdobycia pozycji wyłącznego
dostawcy firmy Brabham Automotive. Łączy nas wspólna wizja
tworzenia wysokiej jakości, zrównoważonych produktów wykorzystujących wodorozcieńczalne rozwiązania” – mówi Peter KingsleyRowe, Australia Territory Business Manager w firmie Axalta. „Nie
możemy się już doczekać rozpoczęcia współpracy z zespołem Brabham Automotive oraz udziału w tworzeniu samochodów, które
wyróżniają się nie tylko wyglądem, lecz także osiągami”.
„Wybierając partnerów poszukujemy najwyższej jakości produktów
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i usług oraz chęci współpracy. Axalta jest znana na świecie ze swojej dogłębnej wiedzy na temat technologii oraz doświadczenia w
tworzeniu innowacyjnych rozwiązań” – mówi Dan Marks, CEO Brabham Automotive. „Ta współpraca wpisuje się w nasz cel osiągnięcia
najwyższej jakości wyników na drogach i torach. Cieszymy się ze
współpracy z firmą Axalta oraz z możliwości wykorzystania ich globalnego zasięgu podczas tworzenia wyjątkowych samochodów”.
O Axalta Coating Systems
Axalta jest światowym liderem branży materiałów lakierniczych oferująca swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i stabilne rozwiązania. Nasze produkty i systemy przeznaczone są do zastosowań
na pojazdy osobowe, użytkowe oraz dla celów renowacyjnych, a także
na silniki elektryczne, fasady budynków i inne obiekty przemysłowe.
Lakiery zostały zaprojektowane z myślą o zapobieganiu korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni.
Bazując na ponad 150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, globalny zespół Axalta stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej obsłużyć ponad 100 000 klientów w 130 krajach, oferując im najlepsze
systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej
stronie internetowej axalta.pl i na Twitterze @Axalta.

O firmie Brabham Automotive
Brabham Automotive otwiera kolejny rozdział w historii legendarnej marki Brabham. Firma koncentruje się na maksymalnych osiągach, a jej pierwszy model – Brabham BT62 – to przeznaczony do jazdy po torach supersamochód klasy GT, który
można przekonwertować w dopuszczony do dróg publicznych
model BT62R. Siedziba firmy mieści się w australijskim Adelaide, a jej historia sięga 1948 roku, w którym Sir Jack Brabham
rozpoczął swoją karierę wyścigową. Dziś sportowe tradycje
kontynuuje jego syn David Brabham oraz firma – Brabham Automotive. Nadrzędnym celem firmy jest stworzenie programu
wyścigów długodystansowych, udział w wyścigu Le Mans oraz
stworzenie samochodu do jazdy po drogach. Brabham Automotive należy do funduszu private equity, który koncentruje
się na nowoczesnych rozwiązaniach produkcyjnych i transportowych jako stabilnej podstawie wzrostu. Firmę można śledzić
na Twitterze: @brabhamauto, Instagramie: @brabhamauto
i Facebooku: @BrabhamAutomotiveOfficial. Zapraszamy na
stronę Brabham Automotive: www.brabhamautomotive.com.

Kolejne pozycje z cyklu
„TECHNOLOGIE NAPRAW KAROSERII
SAMOCHODOWEJ”
Jak wspomniano „Blacharstwo Samochodowe” to I tom cyklu o technologiach naprawczych. Kolejne tomy będą wydawane
sukcesywnie według wstępnego planu
wydawnictwa RG MEDIA. Plan ten przewiduje, że II tom pt. „Pomiędzy Blacharstwem
a Lakiernictwem” będzie wydany pod koniec przyszłego roku, ale realizacja planów
uzależniona jest między innymi od niestety
dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

www.lakiernik.com.pl
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Ludzie na odróżnienie i uatrakcyjnienie samochodu mają różne pomysły, czasem – na pozór – całkiem bez
sensu. No bo tak, jedni walczą z rdzą na wszelkie sposoby, inni podejmują wcale nie błahy wysiłek, aby auto
byłe całe zardzewiałe. Całe!

Ruda oswojona
Taki proces malowania Mercedesa rdzą podjął znany już z naszych
publikacji Krzysztof Dymianiuk. Jako człowiek odpowiedzialny,
postanowił – zanim zaoferuje usługę lakierowania samochodu
lakierem dający efekt zardzewiałej blachy – przetestować proces
na własnej skórze, a raczej własnym aucie. Jak pomyślał, tak zrobił,
a o całym procesie opowiedział redakcji Lakiernika.
Umyty samochód wstawiamy do garażu. Przygotowanie do
uzyskania na karoserii efektu rdzy rozpoczyna się od... usunięcia
wszystkich ognisk rdzy. Techniki znane blacharzom i lakiernikom,
nie ma nad czym się rozpisywać. Kiedy już naturalna rdza nie będzie miała szans atakowania blach, całość lakieru została zmatowana, odpylona i odtłuszczona. Podkład epoksydowy dobrze izoluje
powierzchnię przed wpływami atmosferycznymi oraz przed ogniskami rdzy, które znajdą się w warstwie położonej później powłoki.
Na przygotowany i pokryty podkładem (oczywiście odpylanie i
odtłuszczanie) nakłada się specjalny lakier dający efekt korozji.
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Jeśli ktoś upiera się, aby robić to pistoletem, to warto pamiętać,
iż standardowe dysze O2 czy O2,5 z uwagi na kompozycję bazy
zmieszanej z drobinami żelaza są zbyt małe, należy użyć co najmniej O3. Efekt uzyskany pistoletem może być niezadowalający,
w powłoce najczęściej znajdzie się zbyt mało drobin inicjujących
proces korozji. Najlepsze efekty uzyskuje się wałkiem, pędzlem i
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gąbką. Po wyschnięciu powłokę należy przeszlifować tak, aby widoczne były drobiny metalu – na powierzchni pojawią się lśniące
punkciki. I w zasadzie gotowe. W zasadzie, bowiem właściwy efekt
– nie do końca dający się kontrolować – uzyskuje się po pewnym
czasie. Zależnie od warunków – słońce, czy deszcz, ciepło i sucho,
czy raczej chłodno i wilgotno – zatopione w warstwie lakieru drobiny zaczynają korodować. Tam gdzie woda spływa; przy lusterkach, wlewie paliwa, klamkach pojawią się rdzawe zacieki, z kolei
na masce dogrzewanej przez silnik i szybko wysychającej barwa
rdzy będzie dłużej zbliżona do tej, która była bezpośrednio po
przeszlifowaniu.
Malowanie elementów plastikowym i metalowych niczym się nie
różni, efekty również są porównywalne pod warunkiem, że wszystkie elementy lakierowane są w tym samym czasie. Jeśli tak nie jest,
to będą występowały różnice wynikające ze wspomnianych wcześnie procesów zachodzących wraz z upływem czasu. Oczywiście
takiego lakieru nie warto pokrywać warstwą bezbarwną, chyba
że chodzi o spowolnienie postępującego pogłębiania efektu rdzy
i szybkie uzyskanie łuszczącego się lakiery bezbarwnego. Jednak
estetyka całości bardzo straci.
Krzysztof Dymianiuk zwraca uwagę na jeszcze jedną cechę takiej
powłoki. Jest bardzo odporna na uszkodzenia. Tą właściwość zauważył, kiedy przypadkowa otwierając drzwi walnął „zardzewiałą”
warstwą w odporną powłokę Rangersa. Poddała się ta druga... i
usunięcie strukturalnego lakieru z lakieru z efektem rdzy sprawiło
niejakie kłopoty.
Efekt, jaki uzyskuje się po pokryciu karoserii „rudą” sprawia, że
nawet za starszym i dość powszednim samochodem ze zdumieniem pomieszanym z podziwem oglądają się wszyscy. A pasjonaci

motoryzacji docenią sprawność techniczną w połączeniu z symulowanie dożywającego swych dni pojazdu. Bo ważne – samochód
tak zrobiony musi być w pełni sprawny, wszak policja takim autem
może się interesować po to, aby sprawdzić stan techniczny.
Tekst: Mirosław Rutkowski, zdjęcia: Bartosz Góral / darlowo.pl

Seaside Custom Garage
www.seasidecustomsgarage.com
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Firma pomaga studentom tworzyć innowacyjne rozwiązania i wykorzystywać zdobyte umiejętności
w praktyce.

Axalta wspiera inicjatywy promujące
przedmioty STEM
Axalta, (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych
i proszkowych, nieustannie promuje przedmioty ścisłe (STEM) w
ramach programu Bright Futures.
Yves Kerstens, Prezes firmy Axalta na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA): „Wyścigi to jeden z wielu sposobów, w jaki Axalta pomaga studentom przekuć wiedzę i umiejętności nabyte na uczelni w
prawdziwe rozwiązania techniczne, naukowe i inżynieryjne, które
przydadzą się w pracy”.
Axalta promuje edukację w zakresie przedmiotów ścisłych poprzez
wspieranie europejskich uniwersytetów w różnych wyścigach i
zawodach, w tym:
Academic Motorsports Association of Zurich (AMZ), ETH Zurich,
Szwajcaria – Formula Student
Formula Student to uznany międzynarodowy cykl konkursów i wyścigów, w których uczestniczą studenci z uczelni z całego świata.
W 2010 r. po raz pierwszy zespół AMZ Racing z politechniki ETH
Zuric – pierwszego reprezentanta Szwajcarii w cyklu – wystartował
w E-wyścigach prototypowych samochodów napędzanych energią
elektryczną.
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Już trzeci rok z rzędu Cromax, jedna z marek renowacyjnych
premium Axalta, nie tylko zapewnia wsparcie techniczne oraz
produkty do lakierowania nadwozia z mieszanki tworzywa sztucznego i włókna węglowego, lecz także współpracuje z zespołem nad
rozwojem optymalnego prototypu.
Agoria Solar Team, Uniwersytet w Lowanium, Belgia – The Bridgestone World Solar Challenge
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Bridgestone World Solar Challenge jest rozgrywany raz na dwa
lata. Jego uczestnicy tworzą szybki, niezawodny i ekologiczny pojazd zasilany energią słoneczną, który ma jak najszybciej pokonać
trasę z Darwin do Adelaide w Australii. Wyścig trwa siedem dni, w
trakcie których do przejechania jest trasa o długości 3021 km.
Cromax wspiera zespół Agoria Solar Team – obecnego mistrza
świata w kategorii Challenger – z Uniwersytetu w Lowanium (Belgia) już od 2015 roku. W ramach tej niezwykle udanej współpracy
Cromax opracowuje specjalne kolory, dostarcza lakiery i wspiera
studentów podczas przygotowywania pojazdu w Europejskim
Centrum Szkoleniowym marki w Mechelen (Belgia).

Wolfast Uniovi, Uniwersytet w Oviedo, Hiszpania – MotoStudent
Po otwarciu fabryki w hiszpańskim mieście Asturias w 2002 roku
firma nawiązała bliską współpracę z Uniwersytetem w Ovideo.
Dlatego też producent lakierów od sześciu lat wspiera, między
innymi, uniwersytecki zespół inżynierów w międzynarodowym
konkursie motocyklowym MotoStudent.
W tym roku po raz pierwszy zespół Wolfast Uniovi postanowił
dołączyć do kategorii MotoStudent Electric. Zadaniem studentów
jest zaprojektować, opracować i zbudować prototyp motocykla w
100% elektrycznego, który musi być gotowy na kolejny konkurs
w 2021 roku. Poza dostarczeniem lakierów Axalta oferuje porady
praktyczne i teoretyczne, wsparcie techniczne oraz szkolenia,
dzięki czemu zespół maksymalnie wykorzysta możliwości dostępnych produktów.
„Wieloletnia współpraca, jaką nawiązujemy z tymi i wieloma innymi
utalentowanymi zespołami, potwierdza nasze zaangażowanie w
promowanie przedmiotów STEM. Nasze innowacyjne rozwiązania
i rozległe doświadczenie w sportach motorowych sprawiają, że
studenci mają możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w
praktyce. My natomiast w ten sposób inwestujemy w kolejne pokolenie utalentowanych osób, które mogą trafić do naszej branży”
– podsumowuje Yves Kerstens.
Więcej informacji na temat firmy Axalta można znaleźć na stronie www.axalta.pl.
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Wymierny wzrost wydajności pracy
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Cromax
Innowacyjne i wspierające wydajność rozwiązania marki Cromax,
globalnej marki renowacyjnej firmy Axalta, wiodącego globalnego
dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych, obejmują m.in. platformę ChromaConnect oraz system Ultra Performance Energy, opracowane specjalnie z myślą o warsztatach lakierniczych. Głównym
celem marki jest dostarczać narzędzia, które oszczędzają czas,
materiały oraz energię. To przekłada się na większą wydajność
pracy oraz mniejsze zużycie energii. Produkty Cromax zapewniają
lakiernikom niezwykłą elastyczność oraz optymalizują proces lakierowania, co z kolei przyspiesza pracę warsztatów.
Bilia, największy dealer samochodów Volvo w południowej Finlandii, ma trzy oddziały. Jeden zajmuje się niemal wyłącznie naprawą
szkód i od prawie 30 lat współpracuje z marką Cromax. Dzięki jej
innowacyjnym rozwiązaniom warsztat niedawno unowocześnił
swoje metody pracy.
Cyfrowe zarządzanie kolorem
Thomas Cool, Cromax Training and Technical Service Leader na region EMEA, powiedział: „Dzięki ChromaConnect lakiernicy zyskują
pełną swobodę poruszania się, co jest kluczowe w przypadku takiego warsztatu jak Bilia. W szczycie sezonu każdego dnia pracuje
tam 14 blacharzy i 9 lakierników, a tygodniowo naprawiają ponad
100 samochodów. Dlatego tak ważne jest, aby każdy mógł wykonywać swoją pracę w sposób wydajny”.

www.lakiernik.com.pl

ChromaConnect to zaawansowany cyfrowy system zarządzania
kolorem, który daje warsztatom pełną swobodę dzięki możliwości
bezprzewodowego, cyfrowego dopasowywania i mieszania kolorów.
Dzięki platformie w chmurze lakiernicy mają pełną kontrolę nad
każdym aspektem zarządzania kolorem, a potrzebują do tego jedynie urządzeń z dostępem do Wi-Fi. Platforma obsługuje nie tylko
bezprzewodowe wagi i drukarki, lecz także zaawansowany spektrofotometr ChromaVision Pro Mini marki Cromax oraz ChromaWeb,
kompleksową platformę do wyszukiwania kolorów w chmurze.
System ChromaConnect jest dostępny w trzech różnych wariantach. ChromaConnect Pro to w pełni cyfrowe rozwiązanie
do zarządzania kolorem, które wykorzystuje spektrofotometr
ChromaVision Pro Mini i nie wymaga komputera. ChromaConnect
Plus łączy się z tabletem lub komputerem przez Wi-Fi lub kabel,
natomiast ChromaConnect Basic korzysta ze spektrofotometru
oraz bazy kolorów w chmurze.
W przypadku warsztatu Bilia problemem był rozład pomieszczeń
w budynku oraz plan warsztatu – coś, co niełatwo naprawić. Lakiernicy tracili dużo czasu na przemieszczanie się po warsztacie i
często musieli czekać na swoją kolej, aby dostać się do mieszalni
lub skorzystać z wagi. Dodatkowe mobilne stanowiska pracy oraz
system ChromaConnect Pro pozwoliły wyeliminować konieczność
oczekiwania na wolne stanowisko w mieszalni oraz ograniczyć
przemieszczanie się do minimum.
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Niko Lindholm, lakiernik z warsztatu Bilia: „System ChromaConnect
Pro odmienił nasze metody pracy. Spektrofotometr ChromaVision
Pro Mini jest łatwy i intuicyjny w użyciu, a do tego bardzo dokładny. Dzięki temu, że mogę korzystać z ChromaWeb na telefonie i z
dowolnego miejsca w warsztacie wysłać recepturę lakieru bezpośrednio do mieszalni, czas oczekiwania jest teraz o wiele krótszy.
To znacznie usprawnia pracę i zwiększa jej wydajność”.
System Ultra Performance Energy
Dzięki rewolucyjnej technologii firmy Axalta stosowanej w systemie
Ultra Performance Energy lakiernicy mogą odpowiednio dobierać
produkty do w zależności od potrzeb i natężenia pracy. Zachowanie równowagi pomiędzy szybkością a zużyciem energii pozwala na
osiągnięcie znakomitych rezultatów. Rozszerzenie systemu o lakier
bezbarwny CC6750 Ultra Performance Energy System Clear sprawia, że jest to idealny wybór dla warsztatów takich jak Bilia, gdzie
wysoka wydajność pracy i szybki proces naprawy są kluczowe.
System Ultra Performance Energy składa się z: ściereczek PS1800
Metal Pretreatment Wipes; podkładów nawierzchniowych PS1081,
PS1084 oraz PS1087 Ultra Performance Energy Surfacer; podkładów niewymagających szlifowania NS2081, NS2084 oraz NS2087
Ultra Performance Non-Sanding Surfacer; lakierów bazowych
Cromax Pro Basecoat; oraz nowego lakieru bezbarwnego CC6750
Ultra Performance Energy System Clear.
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Po wdrożeniu systemu w warsztacie Bilia korzyści zauważono natychmiast. „System Ultra Performance Energy zapewnia nam niesamowitą elastyczność. Gdy mamy dużo pracy, wybieramy krótki
czas schnięcia, a gdy mniej – możemy wybrać suszenie w temperaturze otoczenia. Ale największe korzyści przynoszą nam podkłady
Ultra Performance Surfacer. Wcześniej aplikowaliśmy podkład pod
koniec dnia, aby utwardził się przez noc. Teraz możemy nałożyć go
w dowolnej chwili, ponieważ schnięcie trwa zaledwie pięć minut. A
bezbarwny lakier CC6750 Ultra Performance Energy System Clear
jest nieporównywalny do niczego, co stosowaliśmy wcześniej, bo
nie wymaga aktywacji lakieru bazowego Cromax Pro Basecoat, a
to znacznie ułatwia cały proces” – mówi Lindholm.
Cool podsumowuje: „Bardzo ucieszyła nas możliwość współpracy
z warsztatem, który wskazał nam problematyczne obszary. Dało
nam to możliwość zastosowania realnych i wartościowych rozwiązań. Dzięki temu nie tylko odmieniliśmy metody pracy warsztatu
Bilia, lecz także poprawiliśmy wydajność i szybkość pracy, co każdy
warsztat na pewno doceni”.
Więcej informacji na temat tego, jak Cromax zwiększa wydajność pracy warsztatów lakierniczych można znaleźć na stronie
www.cromax.pl.
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Czymkolwiek człowiek by się nie zajmował, musi wiedzieć, co robi, po co to robi i jakim sposobem. Dotyczy to
wszelkiej działalności zawodowej i hobbystycznej, dowolnej profesji, w tym również lakiernictwa.
Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

Czy to prawda, że najlepszymi lakiernikami
zostają zdeterminowani samoucy?
W „Księdze cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku” znajdziemy taki oto czterowiersz Ignacego Balińskiego:
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.
Zależność sukcesu od posiadanej wiedzy, w różnych wersjach, występuje w porzekadłach, przysłowiach czy ludowych mądrościach.

Często dodaje się jeszcze element pracy, bez której, wiadomo,
nie ma kołaczy. Nie wszystkie maksymy przetrwały próbę czasu
i gwałtownego rozwoju ostatnich dziesięcioleci, te jednak dotyczące wiedzy i pracy jako warunków powodzenia nie straciły na
aktualności. A może nawet jeszcze zyskały? W zawodzie lakiernika
wiedza, na którą składają się doświadczenie, znajomość materiałów i technologii, umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami czy zrozumienie zjawisk fizycznych lub chemicznych, jest
podstawą. Końcowy efekt wykonywanej naprawy lub renowacji
zależy od szeregu działań i stosownej wiedzy. Dobrze wykonana
praca daje satysfakcję, a jej wymiarem jest uznanie klienta, podziw
znajomych i konkret w postaci wypłaconego wynagrodzenia.
Najlepszymi lakiernikami są w większości zdeterminowani samoucy. Co prawda naukę zawodu lakiernika można podjąć w szkołach zawodowych, których kilka, kilkanaście istnieje w każdym
województwie. Absolwenci takich szkół najczęściej mają za sobą
jakieś praktyki zawodowe w warsztatach blacharsko-lakierniczych,
jednak większość rozpoczyna swoją karierę zawodową od zera,
jako terminatorzy w istniejących warsztatach. Praktykując na
kolejnych stanowiskach w procesie naprawy, stopniowo nabywają
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umiejętności podglądając doświadczonych kolegów i mistrzów. Ci,
którzy odnajdują się w tym zawodzie dodatkowo czytają fachową
literaturę, odnajdują informacje firmowe, i poszukują wiedzy w
Internecie. Niestety, spora liczba absolwentów nie tylko niewiele
umie, ale też nie potrafi lub nie chce w zawodzie lakiernika dostrzec pasjonujących wyzwań. Nie rozumieją, że sprzątanie jest
jedną z najważniejszych prac w lakierni, prac od których w znacznym stopniu zależy jakość napraw. A na początku to jedno z ich
głównych zajęć... Właśnie, między innymi, dlatego lakiernicy to w
większości zdeterminowani samoucy. Poszukują wiedzy gdzie się
da, nie boją się eksperymentować z nowymi produktami, teorię
starają się stosować w praktyce, aby uzyskać lepszy efekt bądź
szybciej wykonać pracę. Czasem muszą poprawiać lub ponownie
ją wykonać.
Okazuje się, że wiedza wyniesiona ze szkoły nie zawsze daje oczekiwany efekt w praktyce, podobnie bywa z bezkrytyczne traktowanymi internetowymi radami. Pewne, większe lub mniejsze,
podstawy teorii lakiernictwa nabyte w szkole przydają się po jej
ukończeniu, jednak najlepsze efekty dają szkolenia w profesjonalnych ośrodkach. W Polsce wiedzę o technikach i sposobach
stosowania produktów lakierniczych propagują producenci i
dostawcy materiałów lakierniczych. Takie szkolenia prowadzone
są we własnych ośrodkach treningowych, najczęściej tylko dla
pracowników autoryzowanych warsztatów oraz dla kupujących
w sieciach dealerskich odpowiednią ilość produktów lakierniczych.
Autoryzowane warsztaty są zaopatrzone w informacje techniczne
o technologii napraw swoich pojazdów, a ich pracownicy są odpowiednio przeszkoleni. Analogiczną metodę szkolenia pracowników
serwisów autoryzowanych stosują dostawcy urządzeń do napraw
blacharskich.
Zazwyczaj trening w ośrodku szkoleniowym jest przeprowadzany
w systemie dwudniowym. Najpierw następuje prezentacja tematu
przy pomocy slajdów i wyjaśnień teoretycznych, a potem zajęcia
praktyczne w części warsztatowej po to, aby każdy z kursantów
indywidualnie wykonał wcześniej zaprezentowane w części teoretycznej zadanie. Na koniec szkolenia przeprowadza się krótki test
sprawdzający nabytą wiedzę.

Najskuteczniejsze, chociaż wymaga inwencji i aktywności, jest zdobywanie wiedzy metodą samokształcenia.
Podstawą poprawnego działania są informacje techniczne. Kupując
produkt w sklepie zawsze należy zapoznać się z informacjami technicznymi dla tego produktu. Gdzie szukamy informacji technicznych o produkcie? W internecie na stronie jego producenta szukamy kart produktowych. Znajdują się tam informacje przydatne
podczas przygotowania i lakierowania: jak ma być przygotowane
podłoże, jakiej dyszy w pistolecie powinniśmy użyć, ile warstw oraz
z jakim czasem odparowania pomiędzy nimi, jak prawidłowo zmieszać produkty przed użyciem. Powinnyśmy stworzyć swoją własną
bibliotekę TDS-ów, bo głowa nie śmietnik i trudno wszystkie informacje zapamiętać. Róbmy to w komputerze tworząc katalog typów
produktów np. bezbarwne, szpachle, podkłady, grunty i bazy wg
typu i producenta, umieszczając w nich odpowiednie informacje.
Jeżeli uda się znaleźć odpowiednie filmy o technikach lakierowania
warto je też zapisać w katalogu. Materiały okołolakiernicze też warto porównać ze sobą, aby taśmy oklejające nie gubiły kleju, aby folia
nie sypała odkurzem, a papier do oklejania nie sypał włóknami.
Zbierając własne doświadczenia, warto analizować i zapisywać sukcesy i porażki. Wnioski pozwolą w przyszłości unikać powtarzania
błędów, jednocześnie będzie to materiał przypominający kolejne
czynności rzadziej wykonywanych procesów.
Podpytując u kolegów stosujmy produkty sprawdzone i nie
sprawiające problemów podczas ich stosowania. Nieustanne pogłębianie wiedzy o nowych produktach, nowych technologiach i
niespodziankach, które mogą zdarzyć się w czasie ich stosowania,
obowiązuje również lakierników z dużym doświadczeniem. Wszak
producenci wprowadzają wciąż nowe materiały, narzędzia i technologie, ekologia wymusza ograniczenia emisji szkodliwych związków, powłoki lakieru w samochodach się zmieniają – trzeba być na
bieżąco. I rozumieć, co i dlaczego piszczy w branży lakierniczej.

Jednak problemem jest zakwalifikowanie się na szkolenie dla indywidualnego „garażowca” – dla tej grupy pozostaje tylko czekać na
sygnał o szkoleniu z punktu sprzedaży, w którym kupują materiały,
wybrać się na demonstrację nowego artykułu w większym warsztacie lub stosować samokształcenie.Niektórzy producenci prowadzą szkolenia otwarte, warto znajdować w internecie informacje
o takich możliwościach. Można też zapisać się na kursy zawodowe
organizowane przez Ośrodki Kształcenia zawodowego oraz firmy,
które pozyskały środki unijne lub z Urzędu Pracy. Przed decyzją
o przystąpieniu do takiego szkolenia warto uprzednio dokładnie
sprawdzić co jest w programie, jakie technologie są prezentowane,
ile i gdzie zaplanowano zajęć praktycznych, warto też sprawdzić
opinie uczestników.

www.lakiernik.com.pl
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W przypadku prawidłowo lub nieprawidłowo ustawionej geometrii układu jezdnego pojazdu zwykle mówi się
o przyspieszonym zużyciu opon, elementów zawieszenia kół oraz ewentualnie bezpieczeństwie jazdy. W przypadku samochodów osobowych jest to bliskie prawdy. Inaczej się ma jednak sprawa kiedy rozpatruje się aspekty użytkowania pojazdów powyżej 3,5 będących na wyposażeniu flot transportowych. Specjaliści w branży
transportowej oraz pracownicy bezpośrednio z nim związani wiedzą, że dochodzi jeszcze jeden ważny czynnik:
zużycie paliwa.

Problemy z geometrią ciężarowych
Producent pojazdu tak zaprojektował układ jezdny aby zminimalizować naturalne opory toczenia. Wszelkie niepożądane opory to
jak jazda na zaciągniętym hamulcu. Oto jak niewłaściwa geometria
układu jezdnego wpływa na warunki ekonomiczne eksploatacji
pojazdu:
15-50% zwiększone zużycie paliwa,
2-10% przyspieszone zużycie opon,
pogorszenie komfortu prowadzenia pojazdu,
zwiększenie zmęczenia i wzrost poziomu stresu kierowcy.
Najtrudniejsze do usunięcia są wady związane z nieprawidłową
geometrią ramy nośnej pojazdu. Problem pojawia się, kiedy to, po
stwierdzeniu odchyleń od parametrów określonych przez producenta pojazdu, nie udaje się ustawić prawidłowo poszczególnych
parametrów geometrycznych. Może to wskazywać na problem
zbyt dużego odchyleń kształtu ramy nośnej, do której to zamocowane są elementy układu kierowniczego oraz osie nieskrętne.
Konieczne jest wykonanie kontroli kształtu ramy w trzech płaszczyznach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego kształtu
ramy konieczne jest jest wyprostowanie na specjalnych stanowisku
naprawczym.

Rys. Pomiar ramy urządzeniem RAM-EXAM™ (HERKULES)
POMIAR I REGULACJA GEOMETRII
Kolejny raz należy przypomnieć, że geometria to nie zbieżność, a
zbieżność to nie geometria układu jezdnego. Geometria układu jezdnego (w skrócie: kół) to zbiór wielu parametrów, które składają się
na takie, a nie inne ustawienie kół i osi wobec siebie jak i elementów
konstrukcyjnych pojazdu. Ograniczanie kontroli i regulacji geometrii
do samej zbieżności i do tego zwykle osi kierowanej, to kardynalny
błąd. Błąd ten wynika często z niedostatecznej znajomości problemu
ale czasami z chęci skrócenia procesu diagnostycznego. Jak występuje problem tzw. ściągania pojazdu to znaczna większość użytkowników, ale niestety i mechaników kieruje swoją uwagę w kierunku
zbieżności osi kierowanej. Nic bardziej błędnego. Z doświadczeń
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warsztatów, w których zawsze wykonuje się tzw. pełną geometrię,
czyli kontrolę wszystkich najbardziej istotnych parametrów wynika,
że najczęstszą przyczyną ściągania pojazdu na lewą lub prawą stronę,
nie jest zbieżność, a wyprzedzenie sworznia zwrotnicy.

Fot. Pomiar geometrii układu jezdnego (HERKULES)
WYPRZEDZENIE OSI SWORZNIA ZWROTNICY
Starsze pojazdy ciężarowe miały dość duże wartości wyprzedzenia sworznia zwrotnicy co ułatwiało prowadzenie pojazdów na
nierównościach. Dodatkowo pojazd dobrze utrzymywał kierunek
jazdy na wprost bez konieczność ciągłej ingerencji kierowcy. Było
to również spowodowane tym, że dawne ciężarówki nie zawsze
posiadały układ wspomagania lub nie były one tak skuteczne jak
współczesne.
Rys. Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy.
Zmniejszony kąt wyprzedzenia
sworznia zwrotnicy powoduje,
że pojazd staje się bardziej czuły na nierówności drogi. Zwiększa się również reagowanie na
wszelkie inne nieprawidłowości
układu kierowniczego czego
efektem może być właśnie tzw.
ściąganie. Kąt wyprzedzenia jest
bardzo ważny i powinien być
sprawdzony przy każdej kontroli układu jazdy. Poza tym, że
parametr ten powinien być w zakresie tolerancji podawanej przez
producenta pojazdu to warto dodatkowo zwrócić uwagę aby po
obu stronach układu kierowniczego był jak najbardziej zbliżony.
Jeżeli nawet mieści się w zakresie tolerancji to warto tak ustawić
wyprzedzenie aby po oby stronach był jak najbardziej zbliżona wartość. Im bardziej nierówna wartość pomiędzy lewą, a prawą stroną,
tym większa tendencja do ściągania.
Bogusław Raatz / raatz.pl
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Fot. Shutterstock

Minęły już czasy kiedy inwestycje w serwis napraw karoserii właściciele ASO traktowali jako zło konieczne, a
wszelkie działania w tym kierunku czynili pod naciskiem lub pozbywali się problemu korzystając z podwykonawców. Sytuacja się zmienia, bo powstające dzisiaj zakłady to najczęściej świetnie wyposażone działy ASO.
Inwestowanie i jego opłacalność nie dotyczy oczywiście wyłącznie ASO. To samo można zaobserwować na
całym rynku napraw. Znaczną rolę odegrał szeroki dostęp do różnego rodzaju dotacji.

Dlaczego warto inwestować
w rozwój swojego warsztatu?
LAKIERY WODNE
Dobrym przykładem inwestowania z konieczności było przejście
na technologie lakierów wodnych. Dla niektórych warsztatów
blacharsko-lakierniczych wprowadzenie konieczności stosowania
nowoczesnych technologii lakierów na bazie wody to była prawdziwa rewolucja techniczna i organizacyjna. Wodne systemy bazowe
zostały stworzone jako alternatywa dla baz dotychczas stosowanych. Zgodne z Dyrektywą UE dotyczącą ograniczenia zawartości
organicznych związków lotnych w materiałach przeznaczonych dla
samochodowego lakiernictwa renowacyjnego (LZO) coraz szerzej
są stosowane lakiery produkowane na bazie wody. Problemy wynikały z konieczności zmiany narzędzi, systemów lakierów, szkolenia
pracowników oraz strony mentalnej wszystkich pracowników
lakierni. Dodatkowo wprowadzono do stosowania nowoczesne
kolory i lakiery o złożonej strukturze wymagające doszkalania się
załogi oraz ciągłego rozwoju. Niebagatelny problem stanowi proces suszenia lakierów wodnych. Nie ciepło lecz bardzo intensywny
przepływ powietrza to niezbędne warunki właściwego procesu
suszenia wodnych powłok lakierowych.
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NOWOCZESNE KAROSERIE
Od pewnego czasu następują systematyczne zmiany technologii
budowy współczesnego nadwozia samochodowego. Ogromny
postęp w konstrukcji nadwozi nowoczesnych samochodów spo-

Fot. BR
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wodowany jest głównie poprzez walkę konkurencyjną, w której
bronią jest bezpieczeństwo użytkowników oraz coraz bogatsze
wyposażenie pojazdów. Wymagania rozwijającego się rynku samochodowego spowodowały, że na przestrzeni ostatnich lat producenci samochodów dążąc do zmniejszenia masy karoserii i wzrostu
bezpieczeństwa biernego wprowadzili nowoczesne rozwiązania
konstrukcyjne. Jedną z głównych zmian jakie dokonały się w tym
okresie jest wprowadzenie różnorodnych materiałów konstrukcyjnych czego wynikiem jest powstanie nadwozia hybrydowego.
Niczym zaskakującym jest zastosowanie we współczesnej karoserii
tradycyjnych elementów stalowych, aluminiowych oraz stopów
stalowych z uszlachetniającymi domieszkami (np. magnez, bor).
Głównym powodem zmiany podejścia do konstrukcji nadwozia jest
konieczność znacznego zmniejszenia jej masy. Wynika to z tego iż
współcześnie w samochodach montuje się coraz więcej urządzeń
dodatkowych typu: ABS, EBD, ESP, ASR, układ wspomagające utrzymanie trakcji i toru jazdy elektryczne szyby, elektryczne zamki,
wzmocnienia drzwiowe oraz wiele innych. Ewolucja oferowanych
blach przeznaczonych do produkcji nowoczesnych nadwozi spowodowała niespotykany dotąd postęp technologiczny. Przy jednoczesnym zmniejszeniu grubości stosowanych blach stalowych
zwiększono ich sprężystość oraz inne własności mechaniczne.
Konkretnym i bardzo znaczącym przykładem zastosowania nowoczesnych blach do budowy nadwozi samochodowych jest zamiana
dotychczas stosowanych gatunków stali St10 - 14 i St52 blachą
wykonaną ze stali IF. Wszystkie te zmiany wymagają zastosowania
nowoczesnych technologii: lutospawarek niskotemperaturowych pozwalających na łącznie blach stalowych w temperaturze poniżej 1000
stopni Celsjusza, zgrzewarek inwerterowych umożliwiających zgrzewanie przy prądach rzędu kilkunastu tysięcy Amperów, systemów naprawy panelowej wraz ze spoterem oraz urządzeń do napraw elementów
aluminiowych. Konieczne jest również posiadanie urządzeń do napraw
elementów z tworzyw sztucznych.

Fot. GYS.pl
TRZEBA ZWIĘKSZAĆ PRZERÓB
Nieaktualna jest zasada, że warsztat nieraz zarabia więcej na częściach do naprawianego samochodu niż na samej naprawie. Poza
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wyjątkami oczywiście. Dotyczy to zasady. Obecnie tylko zwiększając przerób zyskuje się dodatkowy zarobek. Powiedzmy, że firma
ubezpieczeniowa przeznaczyła na naprawę danego elementu 5
godzin. To przy przykładowej stawce 100 zł/roboczogodzinę firma
zainkasuje 500 zł. Co zaledwie wystarczy na pokrycie kosztów z
ewentualnym małym zyskiem. A co w przypadku jak czas naprawy
wydłużył się? To strata gwarantowana...

Fot. HERKULES
WIEDZA I JESZCZE RAZ WIEDZA
Z warsztatami blacharsko-lakierniczymi jest jak z dentystą. Gdzie
tu analogia? Gdy klient powierza swoje uzębienie w ręce stomatologa, to chce mieć pewność, że korzysta on z wysokiej jakości
nowoczesnych urządzeń. Nie bez znaczenia dla pacjenta pozostaje
również fakt czy dentysta jest w swojej dziedzinie specjalistą. W
związku z tym dobrze działają na niego wiszące w gabinecie dyplomy i certyfikaty poświadczające ukończenie szkoleń. Podobnie jest
w przypadku wspomnianych warsztatów blacharsko-lakierniczych,
od których klienci oczekują nie tylko najnowszych czy też najmniej
inwazyjnych metod naprawy, ale też wiedzy na temat aktualnych
rozwiązań konstrukcyjnych wprowadzanych przez producentów
samochodów oraz metod naprawy. Taką wiedzę można nabywać
przy pomocy fachowej literatury, pism branżowych bądź Internetu.
Wymienione rozwiązania choć skuteczne, to wymagają samodzielności, determinacji oraz wytrwałości w selekcjonowaniu informacji.
Zatem w jaki sposób najkorzystniej podnosić swoje kwalifikacje?
Bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem są szkolenia. Ta popularna
w ostatnim czasie metoda propagowania wiedzy na temat najnowszych rozwiązań technologicznych zyskała już uznanie wielu
właścicieli warsztatów blacharsko-lakierniczych, którzy nie tylko
kierują na nie swoich pracowników, ale również niejednokrotnie
sami w nich uczestniczą.
Wszystkie serwisy, które wykonały niezbędne zmiany w wyposażeniu
oraz podniosły poziom wyszkolenia pracowników zapewne doskonale obecnie prosperują. Ilość uszkodzonych pojazdów każdego roku
zwiększa się. Maleje ilość napraw głównych ponieważ coraz częściej są
one nieopłacalne lecz w to miejsce lawinowo przybywa tzw. Napraw
panelowych w tym PDR.
Andrzej Ostry
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Rozwój konstrukcji pojazdów jest widoczny zarówno w ewolucji systemów napędowych, układów elektronicznej kontroli trakcji oraz bezpieczeństwa jazdy ale i konstrukcji karoserii. Dla rynku napraw karoserii to właśnie
zmiany w tym zakresie są najbardziej istotne i wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie branży.

Jak ocenić, kiedy naprawa karoserii
jest możliwa?
Najtrudniejsze do naprawy powypadkowej są pojazdy o zupełnie
nowej konstrukcji karoserii. Dotyczy to nie tylko zastosowanych
materiałów ale i sposobu ich łączenia. W wielu przypadkach pada
pytanie „czy to się w ogóle da naprawić?”. Warto zaznaczyć, że rozważamy naprawę zgodną z technologią producenta pojazdu, a nie
garażowy „patchwork”. O ile nitowanie, lutospawanie i klejenie jest
już w miarę rozpoznane przez najlepsze serwisy napraw powypadkowych to nadal nie jest to wiedza kompletna. Dodatkowo należy
sobie zdawać sprawę, że rozwój powoduje, że nic nie jest wiedzą
skończoną i jednoznacznie brzmiącą. Rozwój ma to do siebie, że
trwa i powoduje ciągłe modyfikacje. Dodatkową trudnością jest
różnorodność modeli pojazdów i zastosowanych w nich rozwiązań.
Blacharz podczas usuwania uszkodzenia karoserii w jednej strefie
musi się często zmierzyć z kilkoma metodami łączenia oraz gatunkami materiałów. Nieodzowna jest wiedza techniczna dotycząca
zarówno aktualnie dostępnych metod oraz narzędzi, ale kluczowe
jest dotarcie do technologii naprawczej producenta pojazdu.

NITOWANIE
Połączenie nitowane, a w szczególności mieszane, nitowanie wraz
z klejeniem, wykazuje znakomite parametry mechaniczne, a co
najważniejsze, wykonywane jest bez dostarczania ciepła, które
niekorzystnie wpływa na zachowanie jakości stosowanych materiałów. Poza technicznymi właściwościami połączeń dochodzi
jeszcze aspekt ekonomiczny. Okazuje się, że połączenia nitowane
są tańsze od laserowego spawania blach wykonanych ze stopów
aluminiowych. W praktyce dzięki nitowaniu można połączyć blachy ze stali wysokogatunkowej, ze stali nierdzewnej, powlekane i
niepowlekane, ocynkowane, ze stopów aluminium, dwie lub więcej
warstw - nawet do 9 mm całkowitej grubości. Cały proces łączenia może odbyć się w jednej operacji bez wstępnego wykonania
otworów. Wstępne wiercenie otworów w blachach przed nitowaniem zastąpiono procesem dziurkowania w momencie nitowania.
Stosuje się matrycę do wciskania nitów, która zapewnia optymalne
łączenie elementu.

Fot.. Proces nitowania karoserii.(GYS.pl)
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takich np. jak produkcja kształtek hydraulicznych, czy też mocowania węglików spiekanych do wierteł. W przypadku lutospawania MIG
stało się ono łatwiejsze i szybsze niż metoda tradycyjna.

Rys. Połaczenie nitowane (Audi)
Wydawałoby się, ze warsztat blacharski, który zdecyduje się na naprawianie nowoczesnych karoserii wyposażając się w profesjonalną
nitownicę może przystąpić do wymiany elementów w większości
pojazdów. Nic bardziej mylnego. Każdy pojazd to w zasadzie inne
rozwiązania szczegółowe. Każda marka, a nawet poszczególne
modele posiadają zwykle inne rozwiązania. Nitownica musi być
wyposażona w zestaw wielu adapterów pozwalających na usuwanie
oraz osadzanie nitów.
LUTOSPAWANIE
Producenci coraz rzadziej dopuszczają stosowanie spawania MAG
w przypadku łączenia nowoczesnych karoserii samochodowych.
Główną przyczyną jest zbyt wysoka temperatura wytwarzana
podczas tego procesu. Od wielu lat zasada ta powtarzana jest
na różne sposoby, ale i tak ciągle jest wielu pracowników branży,
którzy albo tego nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć. Tak jak w przypadku nitowania czy klejenia konieczne jest stosowanie rozwiązań
technologicznych określonych w instrukcji napraw pojazdu. Tam
dominuje łączenie poprzez zgrzewanie, lutospawanie, nitowanie
i klejenie oraz różne kompilacje tych technologii. Mówiąc wprost:
współczesny warsztat powinien zapomnieć o stosowaniu metody MAG
do naprawy nowoczesnych karoserii pojazdu.

Rys. Z lewej strony spawanie z przetopem.
Po prawej lutospawanie.(BR)
Lutospawanie mylone jest często ze spawaniem z przetopem. Lutospawanie tak naprawdę to proces lutowania twardego gdzie spoiwem jest stop miedzi. Nazwa lutospawanie pochodzi od połączenia
dwóch różnych technologii: lutowania i spawania. Lutowanie jak
wiadomo polega na spajaniu elementów bez przetapiania materiału
rodzimego (łączonego). Człon „spawanie” pochodzi zapewne od
tego, że do topienia lutowia stosowany jest łuk elektryczny spawarki. Od wielu lat znane jest lutowanie twarde, wykonywane stopami
miedzi metodą palnika gazowego. Choć nie ma zastosowania w karoserii, to doskonale się sprawdza w innych dziedzinach przemysłu
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ZGRZEWANIE
Jedną z najbardziej popularnych metod łączenia stalowych elementów karoserii jest zgrzewanie, znane już od średniowiecza i stosowane przy produkcji stali dalmaceńskiej. Było to oczywiście zupełnie inne zgrzewanie niż współczesne zgrzewanie oporowe, będące
najbardziej powszechną technologią zgrzewania metali. Elementy,
które podlegały podgrzaniu w palenisku następnie kuto młotem,
aby uległy połączeniu. Zgrzewanie jesy6t coraz bardzie powszechnie
stosowane w warsztatach naprawczych. Dyskusja jednak toczy się
ciągle wokół parametrów jakie są niezbędne do uzyskania prawidłowego połączenia zgrzewanego. Ciągle na rynku są sprzedawcy
oferujący cudowne i tanie rozwiązania. Są oferowane zgrzewarki z
ręcznym dociskiem o parametrach zgrzewania, które mogą ewentualnie wystarczyć do zgrzania najcieńszych blach samochodów z
lat 50-tych XX wieku... Eksperci internetowi oczywiście oświadczają,
ze stosuje je i jest to wystarczająca technologia. Głupota czy udawanie, że problem został tanio rozwiązany? Tego nie wiem. Sprawa raczej dla psychologów, ale tego typu oferty robią ciągle bardzo dużo
zamieszania szczególnie w głowach osób uczących się zawodu.
Fot. Zgrzewanie karoserii
urządzeniem o bardzo
wysokich parametrach
z automatycznym doborem
parametrów pracy. (GYS.pl)
Aktualnie powszechne stało się
stosowanie zgrzewarek, które
automatycznie, przed zaciśnięciem ramion zgrzewających dokonują
pomiaru i wprowadzają odpowiednie parametry pracy. Dzięki temu
zgrzeiny są prawidłowo wykonane oraz powtarzalne, a praca staje
się łatwiejsza i szybsza. Prawidłowość wykonania połączenia zgrzewanego można stwierdzić wykonując próbę rozrywania. Blachy
w miejscu zgrzewania nie powinny się rozłączyć bez wyrwania w
jednej z nich otworu. Wielkość otworu uzależniona jest od grubości
blach. Można taką próbę wykonać przy pomocy dostępnych narzędzi warsztatowych lub stosując odpowiednie oprzyrządowanie.
Próbę należy wykonać na fragmencie elementu zdemontowanego
z pojazdu. Będzie to najbardziej wiarygodna próba, ponieważ dotycząca konkretnego gatunku stopu stalowego, o określonej grubości odpowiadającej oryginałowi.
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI
Poza rozpoznanymi już problemami technologicznymi pojawią się
karoserie, które są nawet trudne do stosowania metod niezgodnych z technologią producenta. Przykładem mogą być rozwiązania
zastosowane w budowie nadwozia Tesli.

Fot. Z lewej strony przekrój elementu nośne karoserii. Po prawej
fragment karoserii wykonany jako odlew ciśnieniowy. (BR).
Bogusław Raatz / raatz.pl
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Czynnością podstawową w pracach blacharskich jest cięcie oraz inna obróbka elementów karoserii, blach do
wykonywania rekonstrukcji elementów oraz wzmocnień. Pomimo unowocześniania technologii pewne rzeczy
pozostają nadal niezmienne. Można do nich zaliczyć np. młotki blacharskie oraz przecinaki.

Wyposażenie warsztatu blacharskiego
- urządzenia do obróbki mechanicznej
Do niektórych prac niezbędne są narzędzia ręczne takie jak nożyce do blach, przecinaki czy też dziurkarki. Często zastępowane są podobnymi narzędziami o napędzie pneumatycznym lub
elektrycznym, lecz bywa, że najlepiej spisują się te napędzane
siłą mięśni. Nieodzownym choć często ciągle niedocenianym
narzędziem jest przecinak blacharski. Obecnie stosowanych jest
kilka podstawowych rodzajów przecinaków i są wręcz niezbędne,
choćby podczas rozdzielania blach po usunięciu zgrzein lub innych
połączeń. Nieoceniony jest tzw. przecinak boczny, który w połączeniu z młotkiem o odpowiedniej masie daje bardzo dobre efekty
podczas rozdzielania blach.
NOŻYCE I PIŁY MECHANICZNE
Pneumatyczne piły do cięcia
paneli karoserii są obecnie jednym z podstawowych narzędzi
w warsztacie napraw blacharskich. Zwane są między innymi
pod nazwami: piła szablasta czy
też lisi ogon. Brzeszczot piły
podczas pracy wykonuje ruch
posuwistozwrotny z częstotliwością dochodzącą nawet do 10
000 ruchów na minutę. Do cięcia blach karoseryjnych można stosować również nożyce napędzane
sprężonym powietrzem lub energią elektryczną. Jest to szczególnie
ważne w przypadku wykonywania długich cięć i dobrej dostępności.
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CIĘCIE PLAZMOWE
Technologia przecinania plazmowego już na dobre zadomowiła się w warsztatach
blacharskich. W niektórych
przypadkach pozwala na precyzyjne cięcie elementów w
trudno dostępnych miejscach.
Niezwykle ważną cechą cięcia plazmowego jest stosunkowo niski
koszt eksploatacji. Wymianie podlegają wyłącznie elementy odpowiedzialne za formowanie plazmy na wyjściu z uchwytu roboczego. Nie ma konieczności wymiany tarcz tnących, brzeszczotów tak
jak to jest w przypadku przecinarek kątowych czy też pił szablastych. Elementy eksploatacyjne przy odpowiednich parametrach
pracy przecinania plazmowego są trwalsze od innych elementów
roboczych. Urządzenia plazmowe o niskich parametrach od 25 A
do 40 A, mogą być stosowane w sposób ekonomiczny wyłącznie
do cięcia paneli karoseryjnych. W przypadku cięcia grubszych
elementów takich jak ramy czy cięcia całych pojazdów konieczne
jest zastosowanie urządzeń o większej wydajności. Stosowanie
urządzeń o zbyt małych parametrach powoduje, że pracują one na
maksymalnej mocy i zbyt szybko zużywają się elementy eksploatacyjne jak i samo urządzenie.
SZLIFIERKI KĄTOWE
Urządzenie do szlifowania oraz cięcia zwane szlifierką kątową,
kątówką, a niekiedy „boszem” przeznaczone do prac blacharskich,

www.lakiernik.com.pl
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powinno być tak dobrane,
aby zapewniało efektywną i
ergonomiczną pracę. Jedną z
ważniejszych cech jest masa
urządzenia. Zbyt ciężka szlifierka będzie powodowała szybkie
zmęczenie ręki, a co za tym
idzie mniej precyzyjną i staranną pracę. Kolejna cecha to trwałość
urządzenia. Warto wyposażyć się w co najmniej średniej jakości
szlifierkę, ponieważ należy pamiętać, że będzie ona stosowana bardzo często do różnych prac warsztatowych. Do cięcia stosowane
są inne tarcze niż do szlifowania. Do szlifowania spoin, krawędzi
oraz nierówności po naprawie panelowej stosuje się tzw. tarcze
listkowe lub nylonowe. Tarcze nylonowe przy odpowiednim stosowaniu dają największą szansę zachowania jak największej ilości
fabrycznych powłok ochronnych.
SZLIFIERKI TAŚMOWE
Poza szlifierkami kątowymi
coraz częściej można spotkać
w warsztatach szlifierki taśmowe. Są to bardzo przydatne
urządzenia o niewielkich gabarytach, napędzane sprężonym powietrzem lub energią
elektryczną. Działanie polega
na zastosowaniu zamkniętego
paska materiału szlifierskiego
krążącego cyklicznie, podobnie
jak gąsienice czołgu. Prędkość
obrotowa taśmy szlifierskiej
wynosi zwykle od 1400 do
1900 RPM*.

www.lakiernik.com.pl

ZAGINARKI DO BLACH
Do niedawna zaginanie blach
karoseryjnych podczas wymiany poszyć drzwi lub błotników
tylnych odbywało się wyłącznie
przy pomocy młotka i innych
tradycyjnych narzędzi blacharskich do formowania. Obecnie można spotkać pneumatyczne
zaginarki wyposażone w specjalizowany młotek udarowy oraz
końcówki formujące. Co prawda zwykle konieczne jest dodatkowe
zastosowanie ręcznych narzędzi, ale większość prac można wykonać w sposób zmechanizowany.
SYSTEMY WYCIĄGU ZANIECZYSZCZEŃ
W większości przypadków
kiedy obróbka mechaniczna karoserii jest wykonywana z małą
intensywnością wystarczy zastosowanie wentylacji ogólnej
w pomieszczeniu warsztatowym. Należy jednak pamiętać,
że w przypadku wykonywania
niektórych prac związanych z obróbką mechaniczną konieczne jest
stosowanie wyciągów z filtracją zanieczyszczeń. Dotyczy to w szczególności szlifowania oraz cięcia elementów wykonanych ze stopów
aluminium. Powodem konieczności stosowania specjalistycznych
odkurzaczy jest zagrożenie wybuchem. Mieszanka powietrza i odpowiedniej ilości opiłków aluminium to bardzo duże zagrożenie. Nie
wolno stosować tradycyjnych odkurzaczy przemysłowych takich jak
wykorzystywane do szlifierskich prac lakierniczych czy obróbki elementów stalowych. Musi to być specjalizowane urządzenie przystosowane do współpracy z narzędziami do szlifowania i cięcia stopów
aluminiowych. Bogusław Raatz / raatz.pl
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Poza typowo specjalistycznym wyposażeniem każdego serwisu napraw karoserii konieczne jest posiadanie
wyposażenia ogólnego. Chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju stojaki, podnośniki, regały, klucze i inne. Odpowiednio dobrane wyposażenie bywa nie mniej istotne jak dobra zgrzewarka czy lutospawarka. Podczas napraw
poszczególnych elementów zdemontowanych z pojazdu najwygodniej pracuje się po zamocowaniu go na
odpowiednim, regulowanym stojaku.

W jakie urządzenia warto wyposażyć
warsztat blacharski?
Do diagnozy jak i pracy przy dolnych strefach karoserii niezbędny jest podnośnik. Podnośnik dwukolumnowy może posłużyć
również do montażu i demontażu pojazdu na ramie naprawczej.
Ważne, aby podczas montażu podnośnika na posadzce warsztatu
schować mechanizm przenoszenia napędu tak, aby nie było progu utrudniającego przejazd ramą. Stojaki typu PantoGraF™ mają
bardzo duży zakres regulacji w poziomie, ale dodatkową zaletą jest
niezależna regulacja podpór w pionie.

opłaca. Warto też inwestować w zestawy narzędziowe, ponieważ
dopiero odpowiednio dobrane narzędzia znajdujące się w jednym
miejscu dają komfort pracy. Najlepszym rozwiązaniem są indywidualne szafki narzędziowe dla każdego pracownika. W serwisie
musi się znaleźć również co najmniej jeden solidny stół narzędziowy wyposażony w imadło ślusarskie. Będzie on niejednokrotnie
potrzebny do demontażu i montażu drobnych elementów jak i
napraw mechanicznych.
Kolejnym urządzeniem niezbędnym w warsztacie jest prasa hydrauliczna o sile minimum 200 kN. Będzie służyła do wyciskania
łożysk i innych podobnych czynności. Z konieczności wymieniono
tylko najważniejsze elementy wyposażenia uzupełniającego. Warto
posiadać jak najwięcej różnych narzędzi, ponieważ w warsztacie
zajmującym się naprawami karoserii wykonuje się bardzo różne
czynności związane z samochodem.

Występują dwie wersje: z kołami jezdnymi oraz bez kół. Jeżeli stojak ma służyć do pracy stacjonarnej to wersja bez kół wydaje się
bardziej praktyczna, ponieważ zachowuje się bardziej stabilnie niż
na kołach.
Kolejnym niedocenianym wyposażeniem są wózki na elementy
karoserii oraz regały. Odpowiednia ilość regałów to ważny element
wyposażenia każdego warsztatu samochodowego, nie tylko blacharskiego.
Regały przydają się nie tylko w magazynie, ale i w pomieszczeniu
napraw. Zaletą jest dobra widoczność elementów znajdujących się
na półkach regału.

Należy pamiętać, że narzędzia ręczne są używane bardzo intensywnie. Dotyczy to zarówno kluczy, przecinaków, młotków itp.
Najlepiej wyposażyć warsztat w narzędzia dobrej jakości. To się
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Chociażby demontaż uszkodzonych elementów oraz zespołów
wyposażenia pojazdu niesie za sobą konieczność stosowania bardzo różnych narzędzi. Nie do przecenia jest posiadanie wózków
do przetaczania pojazdów we wszystkich kierunkach, które podstawia się pod koła pojazdu. Pozwalają na dowolne przestawianie
pojazdów w warsztacie. Jest wiele drobnych narzędzi, które nie
stanowią podstawowego wyposażenia wymienianego często jako
kanon dla warsztatu blacharskiego, o którego istnieniu nie wszyscy nawet słyszeli. Są też narzędzia, które powinny się znaleźć na
wyposażeniu każdego serwisu. Do takich należą zestawy młotków
udarowych. Bardzo często używanym narzędziem do wyrównywania wyprostowanych elementów karoserii jest tarnik blacharski.
Stosowany jest on również do usuwania nadmiaru cyny po procesie cynowania.

www.lakiernik.com.pl
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Warto wybrać tarnik z obracanym uchwytem. Jest to bardzo
przydatna funkcja i pozwala na dopasowanie kształtu rękojeści do
miejsca, w którym wykonywana jest naprawa. Nieczęsto można
spotkać blacharzy stosujących klepadła kształtowe pokazane za
zdjęciach Najprostsze klepadło (u dołu po lewej) przeznaczone jest
do formowania płaszczyzn. Na sąsiednim zdjęciu widoczne jest
klepadło do uzyskiwania załamania pod kątem 90°. Pozostałe dwa
zdjęcia ilustrują inne zastosowania klepadeł.

To już 11 lat strategicznej współpracy

Cromax i Yamaha Factory Racing MotoGP
przedłużają współpracę
Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i
proszkowych, już 11. rok z rzędu jest oficjalnym sponsorem zespołu
wyścigowego Yamaha Factory Racing MotoGP. Przedłużona umowa
zakłada stosowanie trwałych systemów lakierniczych marki Cromax
– jednej z marek premium firmy Axalta – na ciężarówkach, skrzynkach narzędziowych, stanowiskach roboczych i innych elementach
wyposażenia pit lane. Logo Cromax widnieje też na motocyklach
Yamaha YZR-M1 Valentino Rossiego i Mavericka Vinalesa, na których
będą ścigać się w sezonie 2020 cyklu MotoGP, trwającego do 22
listopada 2020 r.
Marco Brioschi, Axalta Country Leader for Refinish we Włoszech:
„Zwycięskie połączenie naszych zaawansowanych produktów oraz
innowacyjności zespołu gwarantuje udaną współpracę, która trwa już
ponad 10 lat. Życzymy zespołowi samych sukcesów w tym sezonie”.
„Za sprawą długiej i udanej współpracy traktujemy firmę Axalta i jej
markę Cromax jako członków naszego zespołu. Ten sezon jest nieco
inny, dlatego też potrzebujemy niezawodnego dostawcy lakierów,
który podziela nasze podejście do innowacyjności i wydajności pracy”
– podsumował Marco Riva, General Manager zespołu Yamaha Motor
Racing Srl.
Więcej informacji o firmie Axalta oraz jej marce renowacyjnej premium – Cromax można znaleźć na stronach www.axalta.pl i www.cromax.pl. Więcej informacji na temat zespołu Monster Energy Yamaha
MotoGP można znaleźć na stronie www.yamahamotogp.com.

www.lakiernik.com.pl
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Sposób na różę - technika airbrush
Dzisiaj, na prostym przykładzie, przedstawię jak można namalować
strukturę płatków róży ułożonej w kwiat widziany z góry. Ćwiczenie celowo realizuję kolorem niebieskim, aby skupić się na rysunku
i strukturze płatków kwiata. Do ćwiczenia zastosuję zwykły karton.
Jednak przy pracach bardziej zaawansowanych, polecam folię
samoprzylepną. Wtedy krawędzie płatków będą bardzo ostre, a
efekt jeszcze bardziej realistyczny (fot. 1).

3

2

Prace rozpoczynamy od wycięcia szablonu o nieregularnych,
owalnych krawędziach. Im bardziej będą skomplikowane, tym lepiej. Dobrze, gdy krawędzie zawierają kilka rodzajów krzywizn. Od
małych i ostrych, przez łagodne, aż do długich łuków. Do pracy będzie potrzebny szablon wewnętrzny i zewnętrzny. Do maskowania
możemy zastosować także folię celuloidową (fot. 2).
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Malowanie rozpoczynamy od samego środka, od centrum kwiata.
Malujemy delikatnie i ostrożnie jedną, prostą linię. Następnie przecinamy ją kolejną linią tak, aby powstał krzyżyk. Dwa ramiona krzyżyka przecinamy kolejną prostą i w ten sposób nakładamy kolejne
linie. Ważne, aby nie dozować zbyt dużo farby. Każda z linii powinna być pomalowana kilkoma, cieńkimi warstwami. W przeciwnym
razie szablon będzie miał zbyt mokre krawędzie i będzie brudził
wykonywaną pracę (fot. 3).
Malujemy zawsze linie przecinające poprzednie. Nie malujemy linii
równoległych! Odległości od centrum kwiata powinny wzrastać. Odstępy rozpoczynają się od milimetra, a kończą nawet na półtora, do
dwóch centymetrów. Płatki malujemy ruchem kolistym z uwzględnieniem światłocienia. Światło ma padać na płatki od góry, a cień
płatków powinien układać się w dolnej części, pod kwiatem (fot. 4).
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ciągłym ruchu. Powinien współpracować ze strumieniem farby.
Jego krawędź z jednej strony powinna być podczas malowania
uniesiona, a z drugiej niemal dotykać podłoża. W ten sposób powstanie efekt lekko powyginanych płatków (fot. 7).

7

5

8

Gdy struktura kwiata przypomina już rozwinięty pąk, rozpoczynamy pracę z drugim szablonem. Tym razem wewnętrznym. Przykładając go przy każdym płatku, powtarzamy cieniowanie krawędzi,
lecz w drugą stronę. Szablon przykładamy wielokrotnie z delikatnym przesunięciem tak, aby powstała jasna krawędź. Utworzy to
pewien przestrzenny i realistyczny efekt (fot. 5).

6

Zawsze pamiętajmy o naturalnej skłonności do przyciemniania.
Pracy rozjaśnić już się nie da. Dlatego szanujmy biel podłoża i zawsze malujemy bardzo blisko krawędzi szablonu (fot. 8).

9

Metodę tę stosujemy podobnie jak w poprzednim szablonie. Od
centrum kwiata, zwiększając odległości, aż na zewnątrz, do ostatniego płatka. Dbamy o to, aby krawędzie w centrum były bardzo
ostre, natomiast płatki zewnętrzne mogą być realizowane coraz
delikatniej (fot. 6).
Ostatnie, zewnętrzne i największe płatki cieniujemy dość mocno,
aby na tle namalować ich cienie. Cienie powinny rozchodzić się
promieniście, od środka róży. Nie malujemy cienia zewnętrznego
zgodnie z kształtem płatków! Kartonowy szablon powinien być w

Gdy ćwiczenie będzie opanowane konstrukcyjnie, możemy spróbować malować większe kwiaty. Możemy wtedy dodać łodygę z kolcami i liśćmi. Możemy wtedy rozpocząć malować kwiaty z użyciem
różowych i czerwonych barw (fot. 9). Życzę udanych ćwiczeń!
Andrzej Karpiński

www.airbrush.com.pl
www.lakiernik.com.pl
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Autokar dla piłkarzy Amica Wronki
Pod koniec lat 90. otrzymałem zlecenie zaprojektowania i pomalowania nowego autokaru marki Mercedes Cezar Autosan A404T.
Autobus należał do firmy Amica, wiodącego producenta sprzętu
gospodarstwa domowego. Firma była jednocześnie właścicielem
drużyny piłkarskiej Amica Wronki (później KKS Lech Poznań), a
autokar miał służyć głównie do przewożenia sportowców. Klient
oczekiwał ciekawych pomysłów łączących produkty firmy z działalnością sportową klubu piłkarskiego. Pierwszy raz malowałem pojazd o tak dużej wartości, dreszczyku emocji dodawał fakt, iż był
to dopiero dziesiąty egzemplarz takiego autokaru sprzedanego w
Polsce. Materiały do utworzenia projektu otrzymałem z poznańskiej Agencji Reklamowej Radia Merkury, która wtedy obsługiwała
Amicę. Klient wymagał dodatkowych ubezpieczeń pracowni na
czas wykonywania zlecenia, które miało trwać około sześciu tygodni. W tamtych czasach nie było ploterów drukujących a airbrush
był jedyną, dostępną techniką plastyczną umożliwiającą opracowanie graficzne tak dużych powierzchni (fot. 1).

2
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3
Od klienta otrzymałem mnóstwo zdjęć przedstawiających
kuchenki, lodówki, a także
piłkarzy w akcji. Przystąpiłem
do projektowania. Głównym
zamysłem było rozdzielenie
produktów na dwie strony pojazdu : zimną z lodówkami i gorącą z
kuchenkami. Ten podział narzucił kolorystykę całości autokaru. Na
każdej stronie starałem się połączyć motyw sportowy ze sprzętem kuchennym. Elementem spajającym kompozycję były znaki
graficzne - logotypy firmowe i piłkarskie. W ten sposób powstał
„ciepło - zimny” projekt, gdzie po jego jednej stronie dominował
gorący zachód słońca, a po drugiej lodowaty, arktyczny krajobraz.
Żywioły spotykały się z przodu pojazdu, gdzie łaczył je napis Amica
oraz z tyłu autokaru, w napiętej po „golu” siatce bramki. Mozna
powiedzieć, że piłka stanowiła kulminację kompozycji (fot. 2, 3).

4
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PRACOWNIA
W trakcie długiego okresu projektowania, spotkań i konsultacji gromadziłem niezbędne materiały i przygotowywałem pracownię do
przyjęcia autokaru. Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji projektu,
prace wystartowały. Pomieszczenie w którym realizowałem zlecenie
spełniało podstawowe wymogi dotyczące oświetlenia, wentylacji i
temperatury, a nie było to łatwe w latach dziewięćdziesiątych. Autokar ustawiłem na środku pracowni tak, aby uzyskać jak największą
odległość od burt. To „odejście” było niezbędne do wyświetlenia
rzutnikiem i odrysowania nocą elementów projektu (fot. 4).
KAROSERIA
Do pomocy przy pracach wstępnych miałem dwie osoby. Rozpocząłem od zamaskowania niemalowanych części pojazdu; dachu,
okien, uszczelek, reflektorów, klamek, kół. Pozostałą powierzchnię
dokładnie zmatowiliśmy i oczyściliśmy. Autobus był gotowy do nanoszenia pierwszych rysunków. W tym samym czasie przygotowałem na celuloidach miniaturowe rysunki przeznaczone do wyświetlenia rzutnikiem. W tamtych czasach dużą pomocą były maszyny
ksero, umożliwiające druk na przeźroczystym celuloidzie oraz ich
niezastąpiona funkcja pomniejszania i skalowania odbitki (fot. 5).

5

6

RYSUNKI I SZABLONY
Nadszedł kluczowy moment nanoszenia głównych elementów
projektu. Prace te wykonywałem w nocy. Posługując się rzutnikiem i miękkim ołówkiem, delikatnie nanosiłem wyświetlane krawędzie obrazu. Na autobusie pojawiały się powoli i w proporcjach
elementy całego projektu. Następnego dnia dokonałem korekt
rysunku dodając lub usuwając zbędne linie. W ten sposób przeniosłem siatkę graficzną i mógł rozpocząć się proces maskowania.
Metodę skalowania projektu stosowałem z powodzeniem na dużo
większych formatach, gdy pracowałem w malarni Teatru Wielkiego
w Poznaniu (fot. 6).
PRACE MALARSKIE
Powstał plan działania. Z uwagi na czas schnięcia lakierów samochodowych bardzo ważna była kolejność malowania poszczególnych części kompozycji. Mniejsze płaszczyzny można szybciej wysuszyć i dzięki temu nakładać kolejne elementy maskujące. Dlatego
prace rozpocząłem od malowania logotypów, piłki, czapek kibiców.
Podążałem w kierunku coraz większych elementów. Aby usprawnić
prace malarskie, jednocześnie malowałem elementy w tym samym
kolorze. Na przykład niebieskie ścianki lodówek były malowane
równocześnie ze strojem piłkarza, natomiast czerwone czapki kibiców z logotypem Amica. Najtrudniejszym fragmentem projektu
była scena przedstawiająca kibiców i piłkarzy przez siatkę bramki.
Siatka musiała być pomalowana w barwy klubowe, co oznaczało
specjalne zamaskowanie całego obrazu. W tym wypadku odkryta
do pomalowania pozostała tylko siatka bramki. Podobne, lecz mniej
pracochłonne, było malowanie innych obiektów. Tutaj również pomalowane elementy trzeba było maskować wielokrotnie. Sporym
utrudnieniem było malowanie obiektów, które przypadały na różnego rodzaju kratki wentylacyjne. Chcąc uzyskać efektowny pro-
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jekt, nie dało się tego uniknąć. Namalowałem wszystkie części projektu oprócz największej, czyli tła. Zamaskowaliśmy wszystko, co
powstało wcześniej. Odkryta została tylko biel karoserii. Przygotowałem zimną i ciepłą paletę kolorów. Pomalowanie każdej ze stron
tła autobusu zajęło trzy dni pracy. Zachód słońca i pejzaż arktyczny
były malowane z wolnej ręki, bez użycia szablonów. Stosowałem
metodę warstwową, od barw jasnych do ciemnych (fot. 7).

8

9

Gdy oba tła zostały wykonane w połowie, rozpocząłem zespalanie
elementów w całość. Następnie zdjąłem wszystkie materiały maskujące i dalsze malowanie tła odbywało się już z uwzględnieniem
kolorystyki końcowej. Na przykład murawy boiska, trybun, kibiców
lub sprzętów. W ten sposób mogłem uzyskać dynamikę kolorystyczną na całości karoserii autobusu. Kontrasty, światła i cienie
rozkładały się równomiernie (fot. 8, 9).
Minęło sześć tygodni artystycznej pracy. Zaprosiłem klienta, aby
dokonał odbioru pracy przed pokryciem jej lakierem bezbarwnym.
Praca została entuzjastycznie przyjęta i bardzo wysoko oceniona.
Otrzymaliśmy zlecenia na kolejne autokary. Po zatwierdzeniu prac
artystycznych, pojazd został pokryty kilkoma warstwami lakieru bezbarwnego i został przekazany
klientowi. Od ponad dwudziestu
10
lat praca ta jest ozdobą firmy
Amica (fot. 10, 11).
Andrzej Karpiński
www.airbrush.com.pl
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Zimowa aura nie sprzyja przygotowaniom do nadchodzącego odległą wiosną sezonu żeglarskiego. Jacht
zimuje w hangarze, a wszelkie prace przekładamy na potem czyli na ostatnią chwilę lub lepszą pogodę. O
ile w przypadku czyszczenia, naprawy drobnych rys, konserwacji czy malowania dodatkową warstwą farby
antyporostowej możemy sobie na to pozwolić, to w przypadku laminatu skażonego osmozą plan prac
wygląda nieco inaczej. W niniejszym artykule wyjaśnimy co to jest osmoza oraz dlaczego zima jest najlepszym
momentem, aby się jej pozbyć.

Najlepszy czas na naprawę
skutków osmozy
CO TO JEST OSMOZA
Osmoza w kadłubach to przenikanie wody przez warstwę żelkotu
do laminatu. Woda reaguje tam z substancjami, które pozostały
w laminacie po procesie produkcji i tworzy z nimi roztwory soli.
Nawet najlepiej wykonany laminat nie jest strukturą jednolitą.
Pojawiają się w nim malutkie pęcherzyki powietrza oraz mikropęknięcia, zarówno w samej żywicy, jak i na styku żywicy i szkła.
Żywica poliestrowa zawiera związki, które reagując z wodą tworzą
kwasy octowy i solny oraz glikol. Ponieważ glikol jest substancją
silnie higroskopijną, ilość wchłanianej do kadłuba wody wzrasta
i proces degradacji przyspiesza. Molekuły związków powstałych
w wyniku hydrolizy są zbyt duże by przeniknąć przez żelkot z
powrotem do wody, a cząsteczki wody wnikają do laminatu bez
przeszkód. Hydroliza przebiega intensywniej w wodzie morskiej,
która ma odczyn zasadowy (8-8,5 pH). Niszczeniu ulegają połączenia pomiędzy włóknami zbrojenia szklanego, a lepiszczem.
Woda rozprzestrzenia się wzdłuż włókien zbrojenia rozdzielając
je od lepiszcza. Efektem tego zjawiska jest stopniowa degradacja
laminatu objawiająca się powstawaniem pęcherzy wypełnionych
specyficznie pachnącą, kwaśną cieczą o odczynie pH od 0 do 6,5.
Pęcherze osmotyczne mogą mieć różną wielkość – od rozmiaru
główki szpilki do średnicy 10 cm.
W wyniku działań osmozy nie tylko następuje stopniowe niszczenie struktury laminatu, ale również zwiększa się ciężar kadłuba,
co ma wpływ na głębokość zanurzenia, zdolności manewrowe,
prędkość oraz zużycie paliwa. Osmoza jest przyczyną zmniejszenia wartości jachtu, ponieważ to ocena stanu kadłuba jest jednym
z najistotniejszych elementów mających wpływ na cenę jednostki.
Powstawanie osmozy jest procesem rozłożonym w czasie, podobnie jak zjawisko korozji w samochodach. A pozbycie się jej
skutków jest trudne, długotrwałe i kosztowne.
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NAPRAWA W KILKU KROKACH
Produkty potrzebne podczas naprawy:
podkład epoksydowy Lightprimer 5:1 Sea-Line
podkład epoksydowy HS 3:2 antyosmotyczny Sea-Line
rozcieńczalnik do podkładów epoksydowych Sea-Line
szpachlówka epoksydowa Sea-Line
Zmywacz - Cleaner Sea-Line
KROK 1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Z powierzchni usuń wszystkie powłoki lakiernicze.
Zeszlifuj 2/3 grubości żelkotu.
Wszystkie ogniska osmozy rozwierć.
Usuń zniszczone elementy laminatu.
Oszlifuj uszkodzenia.
KROK 2 SUSZENIE JEDNOSTKI
Proces suszenia laminatu powinien trwać około 6 - 9 tygodni.
Podczas suszenia oszlifowaną powierzchnię często myj lub
spłukuj czystą wodą, usuwając z powierzchni zanieczyszczenia
chemiczne.
BARDZO WAŻNE Jedynie bardzo dokładne osuszenie laminatu
poliestrowego pozwala wykonać prawidłowo kolejne etapy naprawy. Wykonywanie dalszych prac na niewysuszony laminat,
spowoduje ponowne pojawienie się osmozy.
KROK 3 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA
Zmatuj, oczyść i odtłuść miejsce naprawy używając Cleaner
Sea-Line.
Używając taśmy lakierniczej wyznacz kolejne linie aplikacji farb,
które pozwolą na uniknięcie powstawania krawędzi.
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KROK 4 WARSTWA GRUNTUJĄCA
Podkład epoksydowy Lightprimer 5:1 Sea-Line przygotuj według proporcji i dodaj rozcieńczalnik do epoksydów Sea-Line:
Dla aplikacji wałkiem lub pędzlem w ilości 20-25%.
Dla aplikacji natryskowej w ilości 25-35%.
Zarówno do aplikacji pędzlem, wałkiem jak i natryskiem używamy
tego samego rozcieńczalnika do podkładów epoksydowych Sea-Line.
Czas przydatności mieszaniny do stosowania w temperaturze
20°C:
6h przy aplikacji pędzlem lub wałkiem.
2h przy aplikacji natryskiem bezpowietrznym.
Aplikuj przygotowany podkład równą warstwą na całą powierzchnię. 1litr przeznaczony jest do aplikacji na 10-11 m2/60 µm DTF.
Maluj podkładem maksymalnie do wyznaczonej taśmą lakierniczą
linii prac. Usuń taśmę lakierniczą niezwłocznie po zakończeniu
aplikacji podkładu.
KROK 5 USUNIĘCIE UBYTKÓW / SZPACHLOWANIE
Przed użyciem szpachlówek upewnij się, że podkład epoksydowy utwardził się. Wykonaj test szlifowania powierzchni.
Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania zmatuj używając papieru ściernego o gradacji P120-P280.
Wypełnij ubytki szpachlówką epoksydową uniwersalną lub
lekką Sea-Line.
KROK 6 APLIKACJA WARSTW ANTYOSMOTYCZNYCH
Każdy ze składników podkładu antyosmozowego HS Sea-Line
osobno dokładnie wymieszaj, a następnie połącz ze sobą w
proporcji 3:2.
Podkład antyosmozowy Sea-Line jest podkładem bezrozpuszczalnikowym co powoduje że warstwa sucha i warstwa
utwardzona pozostanie tej samej grubości. Rozcieńczanie nie
jest zalecane.
Nie mieszaj większych
ilości produktu niż ta,
która może być zużyta.
Czas przydatności mieszaniny do stosowania
w temperaturze 20°C
wynosi 45 minut
Nakładaj kolejne warstwy
podkładu epoksydowego
HS 3:2 do osiągnięcia powłoki o grubości wynoszącej minimum 600 µm.
W zależności od techniki
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aplikacji oraz grubości warstwy będzie to od 2 do 4 warstw
epoksydowego podkładu HS 3:2. 1 litr podkładu przeznaczony
jest do apli-kacji na 6-7 m2/150 µm WTF/ DTF.
Aplikację drugiej i kolejnych warstw podkładu epoksydowego
HS 3:2 możesz rozpocząć po minimum 12 godzinach gdy powierzchnia będzie sucha na dotyk.
Jeśli prace nie są wykonywane w warunkach profesjonalnych,
a remontowana jednostka narażona jest na kontakt z wilgocią
lub zanieczyszczeniami należy zmatowić powierzchnie przed
aplikacją kolejnej warstwy. Do matowania użyj papieru ściernego P120-P240.
Zaplanuj kolejne warstwy farby, unikając tworzenia się rantu
na krawędzi aplikacji. Nie aplikuj warstw farby do jednej linii,
każda kolejną warstwę nakładaj powyżej lub nieznacznie poniżej poprzedzającej.
Podkład zawsze aplikuj ponad rzeczywistą linię wody.
Usuń taśmy lakiernicze niezwłocznie po zakończeniu aplikacji
podkładu.
KROK 7 – WARSTWA PODKŁADOWA DLA FARB
ANTYPOROSTOWYCH
1. Po utwardzeniu się warstwy antyosmotycznej zmatuj powierzchnię papierem ściernym P120-P240.
2. Oczyść powierzchnię z pyłu i kurzu szlifierskiego i odtłuść
miejsce naprawy używając Cleaner Sea-Line.
3. Nałóż 1 warstwę podkładu epoksydowego Lightprimer 5:1
według wytycznych dla warstwy ba-zowej.
KROK 8 – DALSZE PRACE
1. Zabezpiecz powierzchnię odpowiednim rodzajem farby przeciwporostowej, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w kartach
technicznych TDS lub instrukcjach.
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Plany były ambitne, ale przyszedł wirus i pozostały tylko zapiski w kalendarzach. Na początek genewski
show odpłynął w niebyt, a potem kolejne imprezy, wystawy, targi jeśli nie znikały, to były przekładane na
inne terminy. Restrykcje i ograniczenia dotknęły również kolekcjonerów i smakoszy dawnej motoryzacji,
praktycznie wszystkie rajdy samochodów zabytkowych zostały odwołane, wystawy oltimerów w Nadarzynie i
w Poznaniu zostały przełożone. Dopiero w końcu sierpnia w Nadarzynie odbył się Oltdtimer Show, pod koniec
października piękno starych samochodów można podziwiać w Poznaniu.
Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski

Oldtimer Show w Nadarzynie wbrew koronawirusowi
Wirus wirusem, a klasyczne samochody cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem. A może nawet i większym jeszcze, niż dotychczas. Co prawda, właśnie z powodu zagrożenia epidemiologicznego,
podwarszawski Oldtimer Show odbywał się wyłącznie na rozległych
parkingach Ptak Expo, a nie jak poprzednio w halach, to prezentujących piękno zabytkowej motoryzacji nie brakowało. Obok specjalistów zajmujących się zawodowo sprowadzaniem, odnawianiem i
sprzedażą klasyków, swoje samochody prezentowali też posiadacze

str. 70

takich aut, którzy już to kupili odrestaurowanego, już to zlecili odtworzenie trafionego zębem czasu pojazdu. Zarówno jednych, jak
i drugich z roku na rok jest coraz więcej. Najpopularniejszymi klasykami w Polsce są auta niemieckie, głównie BMW i Mercedesy, co
ciekawe sporo tych aut sprowadzono z Japonii i Stanów Zjednoczonych. A skoro już nasi rodacy penetrują zamorskie rynki, to i bardzo ciekawe egzemplarze tam przed laty produkowane trafiają do
Polski. Przyjeżdżają więc japońskie perełki, jednak na nadarzyńskich
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parkingach królowały samochody europejskie (niemieckie, włoskie i
polskie) i amerykańskie. Legendarne modele Mustangów, Camaro
czy Vipery przez lata były dla wielu rodaków przedmiotem swoistego kultu, zanim jeszcze mogli zobaczyć je nie tylko na zdjęciach. W
Polsce do niedawna były to pojedyncze egzemplarze, dziś jest ich
więcej i czasem spotyka się je na ulicach, ale dokładnie obejrzeć je
można przede wszystkim właśnie na takich imprezach, jak Oltimer
Show. Pasjonaci Mustanga mieli swoje święto, na wydzielonej części
placu zorganizowali Zlot Klasycznych Mustangów. Dreszcz emocji
sprawiały VW czy Porsche, włoskie Ferrari i cały sektor pięknie odnowionych dawnych samochodów rajdowych.
Co łączy te wszystkie samochody? Poza niepowtarzalną stylistyką i
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pięknem budzą podziw i uznanie dla tych, którzy doprowadzili je do
stanu nierzadko lepszego, niż w swoich czasach. No i hektary powierzchni do polakierowania, odnawiania powłok i ich konserwacji.
A potem na takich imprezach można podziwiać imponujący efekt
pracy i umiejętności blacharzy, tapicerów, lakierników i detailerów.
Renowacje zabytkowych samochodów są zawsze wyzwaniem dla
fachowców, dążenie do doskonałości i uzyskanie zamierzonych
efektów – stuprocentowej zgodności z oryginałem lub sprawienie,
że auto jest piękniejsze od oryginału – wymaga doświadczenia,
umiejętności, użycia właściwych materiałów i narzędzi. Na powierzchni lakieru klasyka nie mogą pojawić się żadne wtrącenia,
plamy czy niewłaściwa faktura. Powłoka lakiernicza musi być bez
zarzutu. Z tego można wysnuć wniosek, że rosnące zainteresowanie klasyczną motoryzacją, to bardzo dobry sygnał dla branży
lakierniczej. Będzie takich samochodów coraz więcej, każdy będzie
odnawiany, konserwowany i pielęgnowany. Roboty dla lakierników
– huk. Ale tylko dla fachowców.
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Rok 2020 na pewno wpisze się jako pamiętna data w historii świata. Zamieszanie wprowadzone przez COVID19 w tak wielu dziedzinach życia ma bardzo różne konsekwencje. Jedną z nich jest zauważony przez ekspertów od nowych mediów cyfrowych postęp w dziedzinie cyfryzacji wielu dziedzin życia. Powszechne są głosy,
że przez ostatnich kilka miesięcy świat „w sieci” rozwijał się szybciej niż przez poprzednie 10 lat.

Prowadzisz zakład lakierniczy lub blacharski?
Daj się znaleźć w sieci
Nowa sytuacja wymusiła powszechną komunikację przez Internet.
Większość szkoleń, spotkań branżowych, promocji nowych produktów odbywa się teraz on line. W komunikacji powszechnie używa się takich aplikacji na smartfony jak Messenger i Whasapp, czy
inne podobne. Wiele nawet rządowych instytucji publikuje ważne
informacje na swoich stronach w mediach społecznościowych. To
wszystko ma wpływ na prowadzenie handlu i usług we wszystkich
praktycznie branżach.
Jak łatwo dać się znaleźć w Internecie w 2020 roku?
Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, że nasi klienci szukając
czegoś w necie, nie siadają już tak powszechnie do komputera.
Ponad 60% użytkowników w Polsce, do przeglądania stron wykorzystuje swoje telefony, około 30% nadal korzysta z komputerów
a 10% używa tabletów. To w największym skrócie oznacza, że jeżeli
chcemy żeby nowi klienci trafiali do nas dzięki stronom firmowym
reklamującym usługi blacharskie i lakiernicze muszą one być po
pierwsze responsywne.
Strony responsywne - responsive web design czy RWD, to strony
internetowe, które automatycznie dostosowują się do wielkości
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ekranów, na których są wyświetlane. Nawigacja na takich stronach,
zmienia się na smartfonach i tabletach tak, aby była prosta i czytelna w obsłudze na wszystkich wyświetlaczach.
Po drugie, wszyscy do szukania używają Google, a Google regularnie zmienia zasady według, których wyświetla wyniki. Regularnie
czyli mniej więcej dwa razy w roku. Oczywiście, już od kilku lat
główny nacisk kładziony jest na oryginalność informacji na stronie
www, ale od niedawna brane są też pod uwagę takie rzeczy jak to
czy zamieszczane zdjęcia są unikatowe, czy strona szybko się ładuje na komputerach i smartfonach. Ponieważ od pewnego czasu
wyszukiwanie związane jest z lokalizacją w jakiej się znajdujemy
warto mieć dobrze opisane dane kontaktowe zawierające adres i
najlepiej wycinek mapy z oznaczeniem firmy w Google.
Bezpłatny profil Twojej firmy w Google Moja Firma pomaga
zwiększyć zaangażowanie lokalnych klientów w wyszukiwarce i w
Mapach Google.
Po trzecie, choć to zadanie wymaga nieco wysiłku, warto uzupełnić istniejące strony o coś co nazywa się dane strukturalne. Są one
umieszczone w kodzie strony i używane są one w celu przekazania
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dodatkowych informacji prezentowanych na stronie jaki i przede
wszystkim w wyszukiwarce internetowej. Informacje używane
przez dane strukturalne zazwyczaj widoczne są w postaci: miniaturki, oceny użytkowników, ceny i dostępności produktu.
Dane strukturalne ułatwiają przetwarzanie informacji, które znajdują się na stronie www pozwalają na przetworzenie ich np. przez
wyszukiwarkę Google i prezentację wyników wyszukiwania uzupełnionych o opisy rozszerzone: adres, świadczone usługi, telefon,
email czy godziny otwarcia.
Wymaga to nieco wiedzy na temat stron www, jeżeli jej nie posiadanie lub nie lubicie takich rzeczy w serwisach aukcyjnych jest
wiele ofert dotyczących usług tego typu, a ich koszty są niskie,
zwłaszcza biorąc pod uwagę przyszłe korzyści.
Jak nie wylądować na końcu wyników wyszukiwania?
Jeżeli strona firmowa ma już kilka czy kilkanaście lat, to w Internecie można znaleźć sporo narzędzi dzięki którym można uzyskać
wiedzę jak jest ona widziana przez Google i jak szybko wyświetla
się na telefonach i komputerach naszych przyszłych klientów.
Warto do tego wykorzystać w wolnej chwili na przykład Google
PageSpeed Insights czy Seoptimer. Wygenerują one po wpisaniu
naszego adresu krótki raport, pozwalający ocenić kondycję strony.
Z takiego raportu dowiemy się jak wyszukiwarka internetowa widzi naszą stronę i czy ma dostęp do zawartych na niej informacji.
Czy publikowane informacje mają odpowiedną strukturę i czy cała
strona wczytuje się szybko i w bezpieczny sposób. Dodatkowo w
wielu raportach znajdziemy informacje na temat słów kluczowych
na podstawie, których wyszukiwarka przypisuje treść do wyników,
ilości linków, które prowadzą do naszego sewisu oraz potencjalnej
konkurencji.
Nawet w wypadku, kiedy strona firmowa uzyska ogólny pozytywny
wynik i jest dobrze wypozycjonowana warto pomyśleć nawet nad
jej drobnym odświeżeniem, poprawieniem treści i uzupełnieniem
zdjęć. Dodanie responsywności i uzupełnienie zawartości o dane
strukturalne na pewno przełoży się na lepszy wynik w wynikach
organicznych.
Wyniki organiczne – to jest ta część wyników wyszukiwania, która
nie obejmuje wyników płatnych, czyli linków sponsorowanych. Wy-

str. 74

niki organiczne zależne są od dopasowania treści poszczególnych
witryn do zapytania internauty. O kolejności wyświetlania adresów
stron, decyduje ocena jakości strony przeprowadzona przez algorytmy wyszukiwarki. Wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania,
zwiększa prawdopodobieństwo, że treść stron będzie najlepiej
odpowiadać pytaniu użytkownika.
Jeżeli z raportu wynika, że sytuacja jest naprawdę bardzo zła a
strona firmowa waszego warsztatu czy lakierni ląduje na samym
końcu w wynikach wyszukiwania warto zastanowić się na innymi
możliwościami. Pierwsza z nich to strona firmowa FanPage na Facebooku a druga to wizytówka firmy w Google Moja Firma.
Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy ale na pewno są dużo
skuteczniejsze od przestarzałej i nieaktualizowanej własnej strony
internetowej. Tak naprawdę optymalnym rozwiązaniem jest ich
połączenie i regularne poświęcanie na bieżąco nieco czasu na
uzupełnienia wpisów. Warto informować o rozszerzeniu usług,
sprzedaży nowych produktów oraz prezentować wykonane zlecenia z których jesteśmy szczególnie dumni. Wszystkie te działania
będą powodowały większe zainteresowanie naszymi wizytówkami,
co z kolei w efekcie przełoży się na lepszą pozycję w wynikach
wyszukiwania.
Czym jest FanPage na Facebooku? Fanpage lub inaczej strona
firmowa, to aktywna wizytówka na Facebooku, która zawsze jest
związana z kontem prywatnym, jednak stanowi osobne miejsce,
którego możesz używać do promowania swojej firmy lub marki.
Google Moja Firma to bezpłatne narzędzie, które umożliwia
atrakcyjne i profesjonalne wyświetlanie informacji o firmie w wyszukiwarce oraz Mapach Google. Informacje te wyświetlają się w
momencie, gdy użytkownik poszukuje informacji o produktach lub
usługach, które firma oferuje, na ogół wyszukiwanie to ma charakter lokalny, związany z miejscem w którym aktualne przebywamy.
Korzystanie z obu form promocji jest dokładnie opisane w licznych
materiałach dostępnych na Youtube w postaci krótkich filmików
instruktażowych można też poszukać tutoriali (przewodników),
które krok po kroku przeprowadzą nas przez proces zakładania
wizytówek. W każdym wypadku warto pamiętać o podawaniu
informacji w sposób unikatowy, nie kopiując gotowych tekstów i
zdjęć z darmowych banków fotografii.
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Zgodnie z art. 78a Prawa o ruchu drogowym istnieje możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
której na wniosek właściciela pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji
pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Ma ona jednak dzisiaj ograniczony zakres.
Kierowcy i branża motoryzacyjna od szeregu lat postulują wprowadzenie możliwości wycofania pojazdu
z ruchu “na życzenie”, co w przypadku pojazdów które jeżdżą tylko przez część roku (np. kabriolety czy
kampery), pozwoliłoby zaoszczędzić na kosztach ich eksploatacji. Niestety, ostatnia nowelizacja PRD z 14
sierpnia 2020, rozszerza wprawdzie możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pojazd osobowy, ale
będzie to możliwe w pewnych bardzo szczególnych sytuacjach.

Niestety nie dla wszystkich

Małgorzata Łukaszewicz

Czasowe wycofanie pojazdu osobowego
z ruchu od 4 grudnia 2020
JAK JEST OBECNIE
W obecnym brzmieniu bardzo wąski jest
zakres pojazdów które mogą podlegać
czasowemu wycofaniu z ruchu. Są to zarejestrowane na terytorium kraju:
samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
ciągniki samochodowe;
pojazdy specjalne;
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten
może być przedłużony, jednak łączny okres
wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania
decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Organ wydaje decyzję za odpowiednią opła-
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tą, która wynosi 80 złotych w przypadku
wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy. W przypadku wycofania pojazdu na
okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy
niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego
wycofania pojazdu z ruchu o:
4,00 zł – od 3 do 12 miesiąca;
2,00 zł – od 13 do 24 miesiąca;
0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

wiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą
zamieszkania i strefą ruchu, zabezpieczyć
pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne
do uniknięcia wypadku. Kierowca nie musi
przedstawiać żadnych dodatkowych doku-

Kolejnym warunkiem wydania decyzji jest
złożenie do depozytu w urzędzie dowodu
rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Do
wniosku należy załączyć także kartę pojazdu, jeśli była wydana. Właściciel jest obo-
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mentów ani oświadczeń uzasadniających
złożenie wniosku. Znacznym ułatwieniem
jest możliwość proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej OC na okres
czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Posiadacz pojazdu składa w takim przypadku
wniosek do zakładu ubezpieczeń, który po
uwzględnieniu przysługujących mu zniżek
obniża składki nie mniej niż o 95%. Czasowe
wycofanie z ruchu nie oznacza więc, że pojazd nie musi być ubezpieczony. Nadal podlega takiemu obowiązkowi, jako że nawet
zaparkowany może spowodować szkody,
jednak składka będzie minimalna.
Przywrócenie pojazdu do ruchu następuje
na pisemny wniosek właściciela pojazdu, do
którego należy dołączyć decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania
technicznego pojazdu (tylko w przypadku,
gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego
badania technicznego pojazdu). Następnie
organ zwraca właścicielowi pojazdu dowód
rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.
Urzędy wymagają także okazania ważnej
polisy ubezpieczenia OC. Należy pamiętać o
niezwłocznym powiadomieniu ubezpieczyciela o przywróceniu pojazdu do ruchu.
NOWE REGULACJE? NIE DLA WSZYSTKICH
Wprowadzając w 2005 r. do Prawa o ruchu drogowym art. 78a ustawodawca nie
przewidział możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodów osobowych
czy motocykli. Zmiany w tym zakresie były
zapowiadane od lat. Kolejna nowelizacja
nastąpi za sprawą tzw. pakietu deregulacyjnego – ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o
zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020
r. poz. 1517), której głównym celem jest
ułatwienie życia kierowcom i ograniczenie
biurokracji. Pakiet zawiera wiele rewolucyjnych zmian, takich jak np. zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania
do kontroli dokumentu prawa jazdy.
Zmianie ulegnie także wspomniany art. 78a
PRD. Już od 4 grudnia tego roku czasowo
wycofać będzie można również samochody osobowe, jednak tylko w związku z
koniecznością wykonania naprawy pojazdu
wynikającej z uszkodzenia zasadniczych
elementów nośnych konstrukcji:
w przypadkach, o których mowa w
art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b PRD (pojazd
skierowany przez organ kontroli ruchu
drogowego do dodatkowego badania
technicznego, który uczestniczył w
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wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy
nośne konstrukcji nadwozia, podwozia
lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń
albo którego stan techniczny wskazuje
na naruszenie elementów nośnych
konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego) oraz pkt 6 (w którym w
czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie
elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego);
w przypadku wystąpienia szkody istotnej.
Definicję legalną szkody istotnej zawiera
art. 2 pkt 10a PRD, zgodnie z którym jest
to szkoda w zakresie elementów układu
nośnego, hamulcowego lub kierowniczego
pojazdu mająca wpływ na bezpieczeństwo
ruchu drogowego, kwalifikująca pojazd
do dodatkowego badania technicznego i
stwierdzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w
grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 381, 730 i 2217).
Procedura wycofania samochodu osobowego będzie przebiegała nieco inaczej niż w
przypadku pozostałych kategorii pojazdów.
Samochód osobowy będzie mógł być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do
12 miesięcy bez możliwości przedłużenia
tego okresu i nie wcześniej niż po upływie
3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej
decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Właściciel samochodu składając wniosek o
czasowe wycofanie pojazdu z ruchu będzie
zobowiązany także do złożenia oświadczenia,
że jego pojazd wymaga wykonania naprawy
w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach,
o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b
oraz pkt 6 PRD lub w przypadku wystąpienia
szkody istotnej. Oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.
Warunkiem
dopuszczenia
samochodu
osobowego do ruchu po jego czasowym
wycofaniu będzie wykonanie dodatkowego
badania technicznego pojazdu potwierdzonego w Centralnej Ewidencji Pojazdów.
W przypadku braku w CEP informacji o

dodatkowym badaniu dopuszczenie do
ruchu nastąpi na podstawie przedłożonego
zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.
Oczywiście podstawowym celem czasowego wycofania pojazdu z ruchu jest oszczędność na ubezpieczeniu. W tej kwestii sytuację tę, już od jakiegoś czasu, reguluje art. 8
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Zgodnie z tym przepisem, w przypadku
czasowego wycofania, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w
okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń,
na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego
obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres
czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
Składka ubezpieczeniowa w takim przypadku, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek
składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%.
Pamiętajmy, że posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń
o ustaniu czasowego wycofania pojazdu
z ruchu. W przypadku niedopełnienia
przez posiadacza pojazdu mechanicznego
obowiązku, zakład ubezpieczeń może odpowiednio podwyższyć składkę ubezpieczeniową, począwszy od dnia, w którym ustało
czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
Zmiany należy ocenić pozytywnie, jednak
zapewne nie ucieszą one wszystkich kierowców. Mimo licznych postulatów nadal
nie będzie możliwe czasowe wycofanie z
ruchu motocykli. Pakiet deregulacyjny nie
przewiduje także możliwości czasowego
wycofania z ruchu „na życzenie”, np. w
przypadku pojazdów używanych tylko sezonowo, takich jak kabriolety, kampery czy
samochody zabytkowe, jeżeli nie uległy one
istotnej szkodzie. Czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego będzie mogło
służyć jedynie jego naprawie, a nie chęci
zaoszczędzenia na składkach. Co więcej,
wystąpienie z wnioskiem będzie wiązało się
z koniecznością złożenia oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6
miesięcy do nawet 8 lat.
Pamiętajmy także, że informacja o szkodzie istotnej będzie dostępna w systemie
MójPojazd i na Historiapojazdu.gov.pl.
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Krzyżówka Lakiernicza

Agnieszka Karnecka

Poziomo: A1 powój pnący. A3 zwiastun wiosny. A5 wielkanocne cięgi.
A11 ostre u wilka. A17 Marek,odtwórca roli Adasia Miauczyńskiego w filmie „Dzień świra”. B9 osłona w nadwoziu samochodu zmniejszająca opór
powietrza. C13 0,4 ha. C15 miejsce zespolenia elementów. E7 usuwanie
brudu, śmieci, odpadków. E11 surowiec na meble. G2 do usuwania rdzy. G4
kalibrowana rurka szklana do dokładnego odmierzania cieczy. G13 ... Korony,
masyw górski. I17 ślad po razie. J15 np. lakiernicza. L9 trójkąt przydatny na
lekcji geometrii. L11 wataha. N14 nagły skręt. N18 spodnie stroju judoki. O5
samochód Romeo. P12 ryczy na sawannie.

Pionowo: A5 „Poznańska Lokomotywa”. A10 mieszkają w nim studenci.
B3 matka Hery. C7 rodzaj pikatnego gulaszu. D15 auto z ZSRR. E1 rodzaj
nadwozia samochodowego. F6 wprawia szyby. F14 ulubione mięso Polaków.
H1 kopia dokumentu. H9 teren dla łowcy. I6 „pepesza” z Izraela. I16 Ochotnicza Straż Pożarna. J10 blask, glanc. K1 Dla leniwego ... jest zawsze długi.
L6 piłkarz brazylijski, legenda. L11 zbiera składki członkowskie. M2 porcja surówki lub złomu. N6 do uszczelniania. N14 lampka na mogile. O1 napełniony
benzyną. O13 pierwsza kobieta. P11 ... Bundy, mąż Peg. P16 trzonowy. Q1
typ obrabiarki. R12 bohater wielu wojen.

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

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 68
PILECKI BŁAŻEJ
PAKOSZ SZCZEPAN
SUCHOCKI KRZYSZTOF

GDAŃSK
ŁÓDŹ
STAROGARD GDANSKI

JAWORSKA IWONA
MATEJEK DARIUSZ

IRZĄDZE
ŚWIDNIK

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