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Firma Troton uzupełnia swoją gamę produktową o nowe gąbki polerskie Brayt. Nowoopracowany kształt gąbek doskonale współpracuje z
systemem polerskim Brayt, sprawiając, że polerowanie staje się jeszcze
skuteczniejsze.
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Do oferty firmy Troton zostały właśnie
wprowadzone nowe gąbki polerskie. Gąbki
zaprojektowano od podstaw, specjalnie dla
produktów Brayt, aby zapewnić jak najlepszą współpracę z pastami polerskimi.
Pady wykonane zostały z innowacyjnej,
otwartokomórkowej pianki poliuretanowej zmniejszającej efekt przegrzewania
powierzchni. Ich unikalny kształt ułatwia
polerowanie trudno dostępnych miejsc.
Struktura gąbki oraz środkowy otwór
wentylacyjny zapewniają dobre odprowadzenie temperatury wytwarzanej przy
polerowaniu, zachowując przy tym odpowiednią twardość roboczą. Gąbki świetnie
nadają się do pracy zarówno z maszyną
rotacyjną jak i orbitalną.
Produkty dostępne są w dwóch wariantach: gąbka twarda (żółta) oraz miękka
(szara), a także w dwóch rozmiarach: o
średnicy 150 mm i 80 mm.
Gąbka twarda dedykowana jest do stosowania z pastami pierwszego i drugiego
kroku (od tnących do polerujących). Doskonale współpracuje z takimi produktami, jak T1 STRONG, ONE STEP PREMIUM,
ONE STEP, T11. Gąbka miękka jest przeznaczona do polerowania wykończeniowego, usuwania hologramów i niewielkich
zarysowań oraz nakładania wosków i
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powłok ochronnych. Rekomendowana do
stosowania z następującymi produktami:
ANTIHOLOGRAM&MICROSCRATCH REMOVER, T3 QUICK WAX&SHINE, T4 PROTECT
LIQUID, ONE STEP, ONE STEP PREMIUM.
Nowe produkty są już dostępne w sprzedaży. Po więcej informacji zapraszamy na
stronę internetową www.troton.pl oraz
do przedstawicieli handlowych.
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Z Pawłem Kałuskim, ekspertem od spraw polerowania i przedstawicielem firmy Rupes na rynek Europy
północno-wschodniej rozmawia Mirosław Rutkowski.

Sam Rupes nie wystarczy.
Potrzebna jest też wiedza
Z czego słynie firma Rupes?
Rupes jest producentem elektronarzędzi, a także narzędzi pneumatycznych. Firma ta w 2009 r. stworzyła polerkę o ruchu roatacyjno-oscylacyjnym. Rynkowa nazwa polerki Big Foot (Wielka Stopa).
Wprowadzenie tego narzędzia zbiegło się w czasie z eksplozją usług
autodetailingowych i usług kosmetycznych wokół samochodów.
Wcześniej pojęcie autodetailingu nie było znane Nie było takiego
zawodu, który można teraz nazwać autodetailerem. Można powiedzieć, że powstała nowa branża.
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Na czym polega ta wyjątkowość tej maszyny?
Właśnie na łatwości pracy. Kiedy do polerowania używa się maszyny rotacyjnej, to na powierzchni najczęściej tworzą się hologramy
i potrzebne są większe umiejętności, żeby samochód wypolerować właściwie, w sposób „show carowy”, czyli z właściwym
wykończeniem.
Czy chce Pan powiedzieć, że bez doświadczenia, wykorzystując tę maszynę można uzyskiwać doskonałe efekty?
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Tak naprawdę krótkie szkolenie wystarczy, aby jako tako tej maszyny
używać i nie zniszczyć lakieru. W porównaniu do polerki rotacyjnej
ważny jest ruch. Polerka rotacyjna wykonuje tylko ruch obrotowy, a
nasza rotacyjno-oscylacyjna wykonuje ruch obrotowy i mimośrodowy. Ruchem pierwotnym jest oscylacja, w wyniku oscylacji ruchem
wtórnym jest rotacja. I mamy tak zwane wolne koło. Jeśli ktoś za
bardzo na rancie tę maszynę przyciśnie, to ruch rotacyjny staje i
zostaje tylko ruch oscylacyjny. To daje bezpieczeństwo dla lakieru.
Żeby używać tej maszyny efektywnie, to trzeba wykorzystywać
ruch rotacyjny.
Czy można regulować skok maszyny?
Niestety nie, wielkość oscylacji jest stała. Nie jest regulowana, bo
zmiana powodowałaby nadmierne wibracje. Maszyna jest zaprojektowana pod określoną oscylację, po to, aby wibracje były jak
najniższe. A te przenoszą się na ręce, cierpią stawy, obniża się
komfort pracy. Spełniamy wszelkie normy jeśli chodzi o wibracje,
hałas, normy zgodności elektromagnetycznej i wszelkie normy
narzędziowe. Produkujemy maszyny zgodnie z normami europejskimi i nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek uchybienia.
Każda maszyna oscylacyjna jest zbalansowana pod rozmiar i wagę
tarczy i aplikatora.
Dobór najbardziej odpowiednich aplikatorów wymaga wiedzy?
Dokładnie tak. Dlatego po krótkim szkoleniu można w miarę poprawnie wykonać polerowanie lakieru, ale uzyskanie doskonałych
efektów wymaga wiedzy i doświadczenia. Ktoś z doświadczeniem
i wiedzą wypoleruje samochód w kilka godzin, niedoświadczony
będzie pracował dwa dni, efekty co prawda mogą być zbliżone... ale
wiadomo, czas to pieniądz.
Skoro wspomniał Pan o pieniądzach; widziałem polerkę w bazarze
internetowym za 50 złotych, są też i takie po tysiąc. Czy warto płacić
więcej za podobne urządzenie?
Nasze maszyny kosztują więcej, bliżej dwóch, trzech tysięcy
– zależnie od modelu. Początkujący najczęściej kupują maszyny
jak najtańsze, ale kiedy ktoś zaczyna pracować na co dzień, to docenia walory maszyn czołowych producentów. Przekłada się to na
komfort pracy, wibracje, stabilność obrotów, głośność i, na koniec,
jakość pracy. Problem z tanimi maszynami jest taki, że importują je
różne, niezależne firmy, które korzystają z rozwijającego się rynku.
Ale segment elektronarzędzi, to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba
zapewnić klientowi serwis, obsługę techniczną, dostęp do części zamiennych, szkolenia. Tak się utarło, że pierwszą maszynę sprzedaje
handlowiec, kolejną sprzedaje serwis. Jeśli ktoś kupuje maszynę za,

powiedzmy, trzysta, czterysta złotych, to popracuje nią kilka miesięcy, może rok, półtora, jeśli wykorzystują ją amatorsko. Jeśli ktoś
będzie wykorzystywał tę maszynę profesjonalnie, to nie sądzę, aby
posłużyła długo. Z tanimi produktami jest problem, nie wiadomo,
czy spełniają normy bezpieczeństwa, nie ma autoryzowanego serwisu, nie wiadomo czy są dostępne części. Znany jest przypadek na
rynku, że transport jednego z importerów chińskich maszyn został
zatrzymany na cle. Nasze urzędy nie są tak bardzo dociekliwe, ktoś
musiał donieść, że certyfikaty są napisane przez dostawcę „na kolanie” i na rynek europejski nie powinny być wpuszczone.
Czy Rupes jest modny?
To nie moda spowodowała, że maszyny Rupesa są najpopularniejszymi na rynku. Wiąże się to z jakością tych maszyn, i każdy kto
pracuje profesjonalnie docenia ich jakość, ergonomię, trwałość czy
dostępność części.
Czy to oznacza, że defekt lub zużycie każdego elementu można usunąć
i część nieprawną zastąpić nową?
Schemat każdej maszyny jest dostępny na naszej stronie internetowej, każda maszyna jest rozrysowana na poszczególne części z
unikalnymi numerami katalogowymi. Każdą część można sobie oddzielnie zamówić i dokonać naprawy. Dotyczy to nie tylko głównych
części, ale wszelkich łożysk, śrubek, podkładek, obudów, przełączników... Często maszyny używane są w trudnych warunkach, w pomieszczeniach bywa wilgotno, pracują lub są przechowywane i takie
warunki sprzyjają szybszemu zużyciu, łożysk, elektroniki. Większość
producentów w ogóle nie uznaje reklamacji łożysk na gwarancji
ponieważ jest to element eksploatacyjny, my jesteśmy przekonani, że uszkodzenie może również dotyczyć łożyska. Jeśli w ciągu
trzech miesięcy pracy, maszyna nie jest zniszczona, a taka awaria
się zdarzy, pochylamy się nad problemem i pomagamy klientom. Ale
klienci bywają różni, dlatego do każdego staramy się podejść indywidualnie. Na przykład wczoraj miałem telefon z serwisu, dotyczył
szlifierki. Klient oddał urządzenie do naprawy gwarancyjnej, ale po
sprawdzeniu w bazie, okazało się, że maszyna o tym numerze była
już w naprawie wcześniej, niż data sprzedaży widniejąca na fakturze.
Z ubolewaniem stwierdzam, że klienci potrafią kombinować. Akurat
w tym przypadku uszkodzenie było prozaiczne, wymiana łożyska
wraz z kosztami przesyłki kosztowała poniżej stu złotych...
Czym się różni szlifierka od polerki...
Tak naprawdę proces polerowania jest też procesem szlifowania.
Tyle, że do polerki nie zakładamy papieru ściernego, ale zasadniczo
chodzi o to samo, czyli wyrównanie powierzchni. Sam ruch niewiele
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się różni, szlifierka oscylacyjna pracuje na tej samej zasadzie, co
polerka oscylacyjna, różni się obrotami i oscylacją. Przyjęło się, że
szlifierki kończymy na orbicie 9-12 mm i obrotach 9 – 11 tysięcy
obrotów, natomiast polerki zaczynają od orbity 12 mm do 21 i
prędkości o połowę mniejsze. Ma to związek z czystą fizyką.
Kiedy wprowadziliśmy maszynę polerską drugiej generacji o obrotach do 5,5 tysiąca i z modułem elektronicznym dającym maksymalną moc przy niższych obrotach, to mieliśmy bardzo dużo reklamacji
klientów narzekających, że rozpadają im się pady czy gąbki. Reklamacje wynikały z niewłaściwego używania polerki z maksymalną
prędkością, klienci nie wiedzieli jak dobrać moc i obroty do aplikatora, pasty i obrabianego elementu. A maszyna zrobiona była po to,
aby maksymalną moc wykorzystywać w newralgicznych miejscach,
tam gdzie słabsza stawała... Około roku trwał proces przyzwyczajenia klientów do tego, że trzeba używać regulatora obrotów a nie
pracować z maksymalną prędkością
A może przyczyną problemów nie była kwestia regulacji obrotów, a
dobór nieodpowiednich aplikatorów?
Mamy gąbki, mamy futra, mamy pasty polerskie. Jako pierwsi wprowadziliśmy gąbki otwartokomórkowe...
Co to znaczy?
To są gąbki, które mają otwartą cyrkulację powietrza. Są wykonane
z takiej piany, która przepuszcza powietrze, są troszeczkę droższe w
produkcji. W momencie wylewania do formy jest wstrzykiwany gaz,
po jego podpaleniu dochodzi do mikrodetonacji i ścianki komórek w
gąbce pękają dzięki czemu powietrze może przepływać. Taka gąbka
przenosi znacznie większą energię. W czasie polerowania, wraz ze
wzrostem energii zwiększa się tarcie. A skoro mamy większe tarcie,
to rośnie też temperatura. Takie gąbki lepiej odprowadzają ciepło
powstające w czasie polerowania i sprawdzają się przy pracy maszynami z funkcją rotacji i oscylacji. Mamy też gąbki stożkowe, które
lepiej kompensują siły boczne powstające w wyniku oscylacji. Teraz
większość poważnych firm oferuje produkty oparte na naszym
know how.
Ja Pan widzi przyszłość branży autodetailingu?
Koszty pracy rosną, usługi w zakresie autokosmetyki i autodetailingu kosztują, zależnie od zakresu prac, od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Generalnie można określić autodetailing, jako usługi
luksusowe. A rynek usług luksusowych w Polsce rośnie. Widać
coraz więcej samochodów drogich i bardzo drogich, kupionych
nawet za kilka milionów złotych i to jest spora grupa klientów firm
autodetailingowych. Ale nie każdemu do szczęścia potrzebne jest,
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aby wciąż jeździć super lśniącym samochodem. Nierzadko posiadacz drogiego auta namawiany na usługi detailingu, stwierdza, że
ma samochód w leasingu i nie interesuje go wygląd auta za trzy
lata, kiedy będzie je oddawał. Niemała grupa uważa, że samochód
ma jeździć, a nie wyglądać. Każdy ma do tego inne podejście, ale
grupa osób zainteresowanych usługami autodetailingu rośnie.
Faktem jest, że klienci są coraz bardziej wymagający. O ile przed
dziesięcioma laty niewielu wiedziało, co to jest hologram na samochodzie, to dziś wie to prawie każdy. Coraz częściej problem
mają lakiernicy. Warsztaty lakiernicze, kiedy prezentowaliśmy nasze
urządzenia kilka lat temu uważały, że jest to zbędny kaprys. To się
zmienia kiedy polerką rotacyjną nie mogą sobie poradzić i klient
ma zastrzeżenia do wyglądu samochodu. Coraz częściej proszą o
prezentację systemu i wizytę.
Czy polerowanie lakieru renowacyjnego różni się od polerowania powłok fabrycznych?
Jest spora różnica między detailerem, a lakiernikiem. Ten pierwszy
ma do czynienia z lakierem albo fabrycznym, albo renowacyjnym
dobrze wyschniętym. Taka powłoka w czasie usuwania rys więcej
wybacza, natomiast lakiernik pracuje na lakierze refinishowym, czyli
lakierze świeżym. Takiego lakieru nie wolno przegrzać, konieczna
jest ostrożność i otwarta głowa. Jest wiele zmiennych.
Skąd detailer ma wiedzieć z jaką powierzchnią ma do czynienia?
Przecież może do niego trafić samochód niedługo po naprawie tylko
błotnika czy maski, jak to rozpoznać?
Z tą wiedzą bywa różnie i zależy od doświadczenia i profesjonalizmu
detailera. Mając na półkach szereg aplikatorów, past i materiałów
polerskich, trochę z ciekawości, trochę dlatego, że to dobrze wygląda, trochę dlatego, że lubią sprawdzać i testować wszelkie nowości.
Powoduje to nieskończoną liczbę alternatyw. Dochodzi do tego rodzaj lakieru na różnym etapie wyschnięcia, różnej grubości, różnej
twardości, zbudowanego z różnej mieszaniny żywic. W takich wypadkach przewagę mają ci detailerzy, którzy mają wiedzę z zakresu
lakiernictwa. Inaczej wycina się wtrącenia i usuwa zacieki, a inaczej
poleruje stare lakiery.
Czyli nie wystarczy mieć najlepsze narzędzia, potrzebna jest również
wiedza i doświadczenie?
Jak najbardziej. My dostarczamy świetne polerki, zapewniamy serwis
i obsługę techniczną, uczymy klientów korzystać z maszyn Rupesa
i materiałów eksploatacyjnych w jak najbardziej efektywny sposób,
ale efekty pracy zależą od ich wiedzy i doświadczenia detailera. Maszyna sama nie pracuje, potrzebny jest odpowiedni operator.
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Aby uzyskiwać właściwą jakość powłoki lakieru renowacyjnego, malowanie musi się odbywać w precyzyjnie
określonych warunkach. Stabilna i regulowana temperatura, wilgotność, wentylacja i kierunek przepływu
powietrza czy brak zanieczyszczeń, to parametry, które trudno utrzymać w przeciętnym garażu. Takie
warunki zapewniają kabiny lakiernicze. Mają jednak poważną wadę – są drogie. Może zatem warto rozważyć
zakup kabiny używanej?
Tekst i zdjęcia: Mirosław Rutkowski, Mieczysław Sieczkowski

O czym należy pamiętać przy zakupie
używanej kabiny lakierniczej?
Niewłaściwe warunki w jakich odbywa się lakierowanie mogą powodować powstawanie najróżniejszych wad powłoki, niektóre z
nich praktycznie dyskwalifikują wykonaną pracę. Jeśli parametry
pomieszczenia są właściwe to, aby praca była poprawnie wykonana, wystarczy jedynie przestrzegać zaleceń producentów
materiałów i narzędzi do lakierowania. W pomieszczeniu musi być
stabilna temperatura (20-25 ° C), prędkość opadania (0,20-0,30
m/s), wilgotność (40-70 %) oraz nie może być zanieczyszczeń.
Czystość powietrza zapewni zastosowanie odpowiednich filtrów w
układzie wentylacji. Dodatkowo, aby przyspieszyć proces suszenia,
powinna być możliwość ogrzewania przepływającego powietrza do
temperatury 70-80 °C. Chodzi o należyte utwardzenie nakładanych warstw zgodnie z Technicznymi Danymi Serwisowymi (TDS).
Takie warunki może zapewnić jedynie kabina lakiernicza.

to korzystając z kredytu trzeba mieć pewność, iż liczba napraw
zagwarantuje możliwość spłaty zobowiązania. Oczywiście kredyt
wiąże się z oceną wiarygodności firmy i gwarancjami, jakich wymagają banki. Decydując się na zakup kabiny lakierniczej należy
pamiętać o konieczności uzyskania wszelkich zgód i zezwoleń na
prowadzenie lakierni.

Wybór kabiny zależy od ilości i wartości przewidywanych napraw
oraz od możliwości finansowych firmy. Nie jest rozsądne inwestowanie w kosztowne urządzenie, jeśli w przewidywalnej przyszłości
nie ma realnych szans na zwrot inwestycji. O ile inwestując środki
własne ryzyko nie jest zbyt duże i nakłady będą się dłużej zwracały,
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ZAKUP
Najczęściej oferowane są kabiny o dużym resursie godzin pracy.
Przed decyzją o zakupie należy starannie sprawdzić jej działanie.
Najlepiej poprosić o pomoc eksperta. Jeżeli kabina jest zmontowana, to trzeba ją uruchomić i sprawdzić jak pracuje na cyklu
lakierowania oraz suszenia z pomiarami temperatury powietrza
na powierzchni plenum Na co szczególnie należy zwracać uwagę?
W zasadzie na wszystko. Ogólny stan techniczny, jeśli kabina jest
zaniedbana, to można się obawiać dużych kłopotów w przyszłości.
Czysta i z aktualnymi przeglądami jest znacznie bezpieczniejsza.
Sprawdzamy silniki napędzające wentylatory, stan pasków, łożysk
(nie powinny wydawać żadnych dźwięków świadczących o ich złym
stanie). Ważne jest czy kabina wyposażona jest w wymiennik czy
otwarty palnik? Na otwartymi palniku eksploatacja oznacza zapotrzebowanie na 12-25 l oleju grzewczego na godzinę. A to daje
dużo wyższe koszty cyklu lakierowania w porównaniu z gazem
LPG. Zapotrzebowanie tego medium to 8/16 m3 na godzinę (czyli
16/32 kg lub 30/62 litrów). Gaz ziemny zalecany jest dla kabin o
co najmniej 15 naprawach tygodniowo.
Jeżeli kabina jest rozebrana, to jej stan tylko można ocenić jedynie
wzrokowo – wszelkie wady pojawią się w trakcie montażu oraz
pierwszego uruchomienia. Dlatego też tak ważna jest obecność
i ocena specjalisty. Część uszkodzeń da się naprawić, na przykład
pęknięty wymiennik daje się pospawać, ale wszystkie elementy i
podzespoły trzeba starannie sprawdzić.
ADAPTACJA POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEGO
Uzyskanie warunków prac lakierniczych porównywalnych z tymi,
jakie dają kabiny lakiernicze w pomieszczeniach adaptowanych do
tych prac jest trudne, jeśli nie niemożliwe.Czasem jednak jest to
jedyne racjonalne rozwiązanie. Pomieszczenie powinno mieć wy-

miary 6-7 m na 4 m. W większym będzie potrzebny stelaż
ograniczający do zasłonięcia
kotarami. Problemem do rozwiązania jest wymuszona wentylacja i filtrowanie powietrza.
Najlepszym rozwiązaniem jest
zapewnienie przepływu powietrza od wjazdu z góry pomieszczenia do przeciwległej ściany przez
filtry zatrzymujące odkurz i zanieczyszczenia. Trzeba zamontować
równomierne oświetlenie całej przestrzeni. Powierzchnie ścian powinny być gładkie, białe najlepiej pokryte warstwą antypyłową.
PAMIĘTAJMY
podczas przygotowywania kabiny do pracy w nowym miejscu o
następujących czynnościach aby mieć zadowolenie z pracy:
o montażu kabiny - nie jest za darmo, tylko nowe
kabiny mają montaż w cenie
o wymianie świetlówek światła dziennego na LED
(oszczędność energii elektrycznej około 1 kWh)
o przeszlifowaniu i polakierowaniu białym akrylem
ścian od wewnątrz w kabinie i pokrycie anty pyłem
przed rozpoczęciem prac – będzie zdecydowanie
jaśniej w kabinie
o wykorzystaniu żelu antypyłowego (jeśli na żel
przykleimy folię antystatyczną, to dużo łatwiej będzie można wymienić ją na świeżą)
o uziemieniu wszystkich elementów
o założeniu nowych filtrów wstępnych, na plenum i
w podłodze
o regulacji i przeglądzie palnika i jego zasilania
o regulacji pasków napędowych turbiny
o regulacji sterowników kabiny
Koszt nowej kabiny to minimum 60 tysięcy złotych, zakup używanej to znacznie mniejszy wydatek. Jeszcze mniej kosztować
będzie adaptacja pomieszczenia-garażu, jednak coś za coś. Warunki w jakich odbywa się lakierowanie mają ogromne znaczenie
dla końcowego efektu, im lepsze, tym łatwiej osiągnąć doskonałą,
pozbawioną wad powłokę lakierniczą. Należy jednak pamiętać, że
najlepsze narzędzia i materiały używane w najdroższych kabinach
nie gwarantują wysokiego poziomu prac, bo najważniejsza jest
wiedza, umiejętności i doświadczenie lakiernika.
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Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego uruchomiło właśnie Centrum Mediacji i Arbitrażu.
Głównym zadaniem Centrum jest prowadzenie postępowań mediacyjnych (a docelowo także sądu
arbitrażowego) w sprawach o charakterze cywilnym i gospodarczym w zakresie sporów związanych z branżą
motoryzacyjną, w tym serwisową.

Uruchomiono Centrum Mediacji i Arbitrażu
dedykowane branży motoryzacyjnej
Mediacja to alternatywna dla sądownictwa powszechnego metoda rozwiązania sporów, która pozwala stronom na rozwiązanie
ich problemu przy jednoczesnej możliwości pozostania w partnerskich stosunkach, na podstawie wypracowanego porozumienia. Sprawę do mediacji można skierować w zakresie każdego
sporu, który „nadaje się” do postępowania sądowego. Możliwe
jest także skierowanie sprawy do mediacji już wtedy kiedy znalazła się ona w sądzie.
Wciąż rosnące koszty w zakresie sporów sądowych oraz wydłużające się czasy postępowania (w szczególności z powodu pandemii) stanowią jeden z kluczowych czynników przemawiających
za wyborem mediacji. Z kolei względnie krótki czas prowadzenia
mediacji oraz przerwanie biegu przedawnienia w przedmiocie żądań strony stanowi poważny argument do rozważenia podjęcia
próby polubownego zakończenia sporu w drodze mediacji.
„Naszą ambicją jest pomoc w rozwiązywaniu sporów na rynku
motoryzacyjnym nie tylko w relacjach B2C, ale także (a nawet
przede wszystkim) w relacjach B2B. Jak widzimy z prawie już
3-letniej działalności Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, ogromna większość spraw spornych dotyczy wad
pojazdów czy wykonanych napraw, ale chcemy też żeby do CMiA
były w przyszłości kierowane m. in. spory serwisów z ubezpieczycielami czy te dotyczące rozwiązywania umów autoryzacyjnych.”
– mówi Lakiernik.com.pl radca prawny Paweł Tuzinek, prawnik
Związku Dealerów Samochodów i jeden z mediatorów w CMiA.
Pamiętajmy też, że przedsiębiorcy z branży serwisowej mają
obowiązek informowania swoich klientów „o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
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dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur”.
Obowiązek ten istnieje od 2014 roku i wynika z art. 12 ust. 1 pkt
21 ustawy o prawach konsumenta. Dotyczy on umów zawartych
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Przykładowo będzie on miał zastosowanie w przypadku mobilnej wymiany opon,
usługi holowania z drogi lub przy internetowym handlu częściami
i akcesoriami. Dlatego też wysyłając klauzulę informacyjną takiemu klientowi, najlepiej jest poinformować go specjalnym „motoryzacyjnym” ośrodku mediacji jakim jest CMiA.
„W procesie mediacji istotna jest również osoba bezstronnego i
profesjonalnego mediatora. W ramach CMiA działają wyłącznie
mediatorzy, którzy na co dzień zajmują się sprawami branży motoryzacyjnej, posiadający odpowiednie doświadczenie i praktykę
zawodową, zmierzający do sprawnego przeprowadzenia mediacji zakończonej podpisaniem ugody mediacyjnej.” – zachęca do
korzystania z Centrum jego Pełnomocnik radca prawny Michał
Muchowicz.
Pozostałymi mediatorami w Centrum są prawnicy rekomendowani przez kancelarie zrzeszone w Stowarzyszeniu Prawników
Rynku Motoryzacyjnego - adwokat Katarzyna Jessa, radca
prawny Ewa Weinar, radca prawny Michał Wołoszański oraz radca
prawny Dariusz Brzozowski. Ekspertem technicznym jest Łukasz
Szarama.
Centrum zajmować się będzie w pierwszej kolejności mediacją w
sporach. Otwarcie sądu arbitrażowego planowane jest na drugą
połowę 2021 roku.
Więcej szczegółów na stronie: cmia.sprm.org.pl.
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W naszym codziennym życiu jesteśmy otoczeni przez nieskończoną różnorodność kolorów. Większość ludzi
wie, że jeśli przepuścimy światło słoneczne przez pryzmat utworzy się rozkład barw. Zjawisko to zostało
odkryte przez Isaaca Newtona. Ten rozkład barw określany jest jako widmo (spektrum). Ludzkie oko widzi
widmo, bo specyficzne długości fali pobudzają jego siatkówkę. Można zatem stwierdzić, że światło jest falą
elektromagnetyczną i ma dwa istotne parametry: długość (częstotliwość) i amplitudę.

Co to jest kolor?
Barwy w widmie rozmieszczone są w następującej kolejnościrysunek nr 1. Obszar widma, który widzi ludzkie oko nazywany
jest zakresem światła widzialnego. Światło odbite od obiektu, postrzegane jako barwa (z wyjątkiem stworzonego przez człowieka
światła monochromatycznego) jest mieszaniną światła równych
długości fal z zakresu widzialnego.

RGB (rysunek poniżej). Światło o równym udziale RGB daje wrażenie koloru o barwie neutralnej- szarości. Światło neutralne o pełnej
jasności daje wrażenie koloru białego.

Kolor ma trzy intuicyjnie zrozumiałe parametry:
Odcień- jest zależny od długości fali światła;
Jasność- jasne i ciemne barwy; zależna od amplitudy fali światła;
Nasycenie- jaskrawe i przytłumione barwy; oznacza czystość
koloru.

JAK POWSTAJE WRAŻENIE KOLORU?
Wrażenie koloru powstaje w wyniku zmieszania impulsów napływających do mózgu z komórek oka wrażliwych na fale światła o
różnych długościach i tworzących samodzielnie wrażenie trzech
kolorów podstawowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego-
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Świtało dociera do oka bezpośrednio ze źródła, np. płomienia
świecy, żarnika, ekranu telewizora. W takim przypadku o wrażeniu
koloru decyduje tylko skład tego światła. Jednak może ono również docierać do oka po odbiciu od przedmiotów bądź po przejściu przez nie. Każdy przedmiot, na który pada wiązka światła,
ma zdolność częściowego pochłaniania i/lub odbijania światła, a
raczej jego składowych RGB. Należy podkreślić, że przedmioty nie
mają kolorów, mają natomiast wpływ na to jaka część świtała jest
pochłaniana a jaka odbijana i ta dociera do oka i wywołuje wrażenie
koloru przypisywanego przedmiotom.
Kolor jest jedną z najistotniejszych cech decydujących o atrakcyjności produktów i na współczesnym rynku ważną rolę odgrywa

przekazywanie informacji o kolorze umożliwiające jego wierne
odwzorowanie. Duży wpływ na postrzeganie barwy mają warunki
w jakich obserwuje się przedmioty. Jednym z takich warunków jest
rodzaj oświetlenia. Dany przedmiot będzie wyglądał inaczej czy
w świetle słonecznym czy jarzeniowym. Innymi cechami mającymi wpływ na odbieranie barw są: rozmiar próbki, tło na którym
obserwuje się przedmiot, obserwator czy struktura powierzchni.
Wiarygodna ocena kolorów i porównanie ich z próbkami zworników nazywa się dopasowaniem koloru i wymaga stosowania standaryzowanego oświetlenia na wszystkich stanowiskach kontroli
oraz izolowania tych stanowisk od przypadkowego oświetlenia
miejscowego. Dzięki takim działaniom uniknąć można poprawek
wynikających ze złego zinterpretowania wyników obserwacji.

AkzoNobel zapowiada kolejną edycję programu
skierowanego do startupów
18 maja rozpocznie się drugie globalne wyzwanie dla startupów
– Paint the Future. Program, prowadzony przez AkzoNobel i
wspierany przez wielu odbiorców na całym świecie, stał się największą innowacją w branży. Ten akcelerator biznesu otwiera nowe
możliwości zarówno dla uczestników, jak i całego obszaru farb i
powłok.
Wszystkie startupy uczestniczące w wyzwaniu, korzystając z doświadczenia, wiedzy i zasobów AkzoNobel, będą mogły sprawniej
realizować swoje projekty. Dla wybranych otworzą się ekscytujące
możliwości partnerstwa i współpracy finansowej.
– Nasza nowa strategia firmy opiera się na rozwoju i innowacjach
– mówi Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel. – Jest to więc idealny
czas na drugą edycję naszego globalnego wyzwania dla startupów.
Nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy, jakie nowatorskie
propozycje mają dla nas uczestnicy, i co najważniejsze, które z nich
pomogą nam realizować oczekiwania klientów.
Program z 2021 r. jest kontynuacją pierwszej edycji Paint the
Future, która odbyła się dwa lata temu. Od tego czasu AkzoNobel
zorganizował także analogiczne akceleratory dla startupów m.in w
Brazylii i Chinach, oraz dla swoich dostawców. Programy te zaowocowały już 18 udanymi projektami.
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– Paint the Future to nasz dedykowany ekosystem zaprojektowany
w celu przyspieszenia innowacji w obszarze farb i powłok – mówi
Klaas Kruithof, Dyrektor ds. technologii w AkzoNobel. – Nasze
pierwsze globalne wyzwanie dla startupów było jednocześnie pionierskim w branży. Od tego czasu nasz ekosystem niesamowicie
się rozrósł i obejmuje już 2137 aktywnych członków. To platforma
startowa dla świetnych pomysłów, która przyciągnęła zróżnicowaną
grupę startupów, dostawców, środowisk akademickich i klientów.
SZCZEGÓŁY PROGRAMU NA 2021 ROK
Startupy zostaną zaproszone do zgłaszania rozwiązań dotyczących pięciu tematów wyzwań:
ulepszona funkcjonalność
doświadczenie klienta
inteligentna aplikacja
rozwiązania circular system
inteligentna produkcja i łańcuch dostaw.
Program startuje 18 maja, a zgłoszenia przyjmowane są do 20
lipca. Wybrani finaliści zostaną zaproszeni na wspólne wydarzenie
pod koniec 2021 r., podczas którego zostaną ogłoszeni zwycięzcy
wyzwania.
Więcej informacji o programie startupowym 2021 r. znajduje się na
stronie letspaintthefuture.com
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Dzięki przedłużeniu umowy o współpracy, bolid McLaren Racing, startujący w wyścigach Formuły 1, także w tym
sezonie będzie pokryty specjalistycznymi powłokami AkzoNobel. Współpraca rozpoczęła się w 2008 roku.

AkzoNobel i McLaren Racing przedłużają umowę
o współpracy przed rozpoczęciem nowego sezonu F1
Jako oficjalny partner, AkzoNobel dostarcza produkty marki Sikkens, którymi polakierowane są części bolidu MCL35M, a także
zapewnia produkty na potrzeby zespołu w obszarze transportu,
warsztatu oraz wyposażenia.
Ponadto biznes Marine and Protective Coatings dostarcza także
powłokę termochronną Intertherm 50 z gamy produktów International, którą pokryte są elementy wyposażenia, otaczające silnik
i układ wydechowy.
„Jesteśmy bardzo dumni z przedłużenia naszej współpracy z zespołem McLaren Racing, w której najważniejsze są takie punkty
jak: współpraca, innowacyjność i dążenie do osiągania wysokich
wyników”, mówi Patrick Bourguignon, Dyrektor Automotive and
Specialty Coatings AkzoNobel. „Praca zespołowa w drużynie
McLaren F1 oraz dążenie do osiągania sukcesów jest dla nas
inspiracją do tego, aby dostarczać jak najlepsze produkty i usługi
wszystkim naszym klientom”.
Mark Waller, Chief Commercial Officer McLaren Racing, dodaje:
„Nasza współpraca trwa już od ponad dekady. Zaangażowanie
AkzoNobel w nieustanne poszukiwanie i tworzenie innowacji
doskonale pasuje do naszego zespołu. Cieszymy się, że możemy
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kontynuować naszą współpracę i rozwijać innowacyjne produkty
AkzoNobel, które pomogą naszym bolidom osiągać lepsze wyniki
na torze”.
Zespół McLaren F1 zamierza kontynuować wspaniałe wyniki osiągnięte w sezonie 2020, w którym zajął trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Dodatkowo w tym sezonie do dynamicznego
zespołu kierowców dołącza Daniel Ricciardo (który zajął piąte miejsce w klasyfikacji kierowców w 2020 r.) oraz Lando Norrisa (miejsce
dziewiąte w 2020 roku).
Naukowcy i technicy McLaren Racing i AkzoNobel współpracują
od ponad dziesięciu lat, a w 2012 r. partnerstwo poszerzono o
McLaren Automotive. Współpraca ta przyczyniła się nie tylko do
przyspieszenia wdrażania nowych rozwiązań w pracach nad technologią powłok i opracowywaniu kolorów, ale także utorowała drogę dla dalszych poszukiwań kolejnych innowacyjnych rozwiązań.
Patrick Bourguignon dodaje: „Wszyscy ogromnie się cieszymy, że
będziemy mogli zobaczyć nasze powłoki Sikkens i International na
bolidzie MCL35M w tym sezonie. Nie możemy się doczekać planowanego powrotu wyścigów F1 do Niderlandów we wrześniu”.
Testy w ramach nowego sezonu powinny rozpocząć się 12 marca,
a pierwsze Grand Prix odbędzie się 28 marca w Bahrajnie.
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Zespół studentów inżynierii z Uniwersytetu w Oviedo wykorzysta Samochodowy Kolor Roku 2021 Axalty na
motocyklu zgłoszonym do konkursu MotoStudent International Competition

Nowatorski motocykl elektryczny
w kolorze ElectroLight
Zespół Wolfast Uniovi z Uniwersytetu w Oviedo (Hiszpania), zdecydował się zastosować Electrolight, Samochodowy Kolor Roku
2021 Axalta (NYSE: AXTA), wiodącego globalnego dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych, na swoim nowatorskim elektrycznym
motocyklu prototypowym tworzonym na potrzeby konkursu VI
MotoStudent International Competition. Zespół Wolfast Uniovi po
raz pierwszy rywalizuje w kategorii MotoStudent Electric, w której
studenci opracowują, projektują i konstruują motocykle o napędzie
w 100% elektrycznym.

mi Standox, globalnej marki renowacyjnej firmy Axalta. Standox
wspiera studentów biorących udział w konkursie MotoStudent
International Competition. W ramach konkursu zespoły tworzą
prototypowe motocykle w jednej z dwóch kategorii: MotoStudent
Petrol (benzynowe) i MotoStudent Electric (elektryczne).
Wspieranie studentów i ich ambicji wyścigowych to tylko jeden
ze sposobów, w jaki Axalta pomaga studentom tworzyć nowatorskie projekty oraz wykorzystywać nowo nabyte umiejętności
do rozwoju innowacyjnych rozwiązań technicznych, naukowych i

Elke Dirks, Axalta OEM Colour Designer na Europę, Bliski Wschód
i Afrykę: „To nie przypadek, że ta utalentowana grupa studentów
inżynierii wybrała ElectroLight jako kolor ich pierwszego elektrycznego motocykla. Powstał on z myślą o przyszłym rozwoju technologicznym i pojazdach autonomicznych. Wyróżnia się zarówno pod
względem trendów rynkowych, jak i technologii. Z przyjemnością
dostarczyliśmy studentom najnowszy lakier wodorozcieńczalny w
Samochodowym Kolorze Roku 2021 do tego nowatorskiego emotocykla”.
Axalta od sześciu lat dostarcza lakiery oraz wsparcie techniczne
zespołom inżynieryjnym Uniwersytetu w Oviedo. W tym roku elektryczny motocykl został polakierowany wysokiej jakości produkta-

str. 16

www.lakiernik.com.pl

strefa lakiernika
inżynieryjnych. W ramach programu Axalta Bright Futures firma
nawiązuje długofalową współpracę ze studentami, aby zachęcać
ich do zgłębiania przedmiotów ścisłych i technicznych.

ważne, ale również został zaprojektowany z myślą o technologii detekcji pojazdów. A nam zależało na testowaniu nowych rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo jazdy motocyklem”.

Álvaro Noriega González, profesor na Uniwersytecie w Oviedo i
dyrektor zespołu: „Jesteśmy niezwykle wdzięczni firmie Axalta za
współpracę. Do realizacji tak złożonego projektu studenci potrzebują dostępu do nowatorskich rozwiązań, specjalistycznej wiedzy
i doświadczenia, którymi dysponuje Axalta. ElectroLight to kolor
wprost idealny dla nas! Jest unikalny i wyjątkowy – co jest dla nas

Finał konkursu MotoStudent International Competition odbędzie
się w dniach 15–18 lipca 2021 r. na torze MotorLand Aragón Circuit
w Hiszpanii.
Więcej informacji na temat firmy Axalty oraz jej Samochodowego
Koloru Roku 2021 na stronie www.axalta.com/color.

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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Globalny popyt na samochody elektryczne – i ogólnie e-mobilność – nieustannie rośnie. AkzoNobel rozwija
więc w obszarze Power Coatings zaawansowane technologie, które pozwolą zaspokoić coraz większe
potrzeby klientów i wesprą branżę w drodze ku przyszłości.

AkzoNobel na czele wyścigu
po farby proszkowe dla e-mobilności
Producenci pojazdów elektrycznych i ich podzespołów potrzebują światowej klasy rozwiązań chroniących silniki, akumulatory
i systemy przechowywania energii. AkzoNobel może im teraz
zaproponować portfel specjalnych farb proszkowych wraz z
fachową pomocą zespołu specjalistów od technologii.
– Dzięki naszej renomowanej marce Resicoat mamy ponad
50-letnie doświadczenie jako dostawca wypróbowanych,
sprawdzonych i profesjonalnych rozwiązań stosowanych w
najróżniejszych izolacjach elektrycznych oraz w warunkach
wysokich temperatur – wyjaśnia Daniela Vlad, dyrektor Akzo-

Nobel Powder Coatings. – W oparciu o te globalne osiągnięcia
robimy następny krok w rozwoju naszych innowacji, by wesprzeć kolejną generację e-mobilności produktami oferowanymi pod markami Resicoat i Interpon.
Farby proszkowe producenta stosowane są już do malowania
karoserii, wnętrz i felg aluminiowych. Pojawienie się i szybki
wzrost e-mobilności to nowa szansa dla firmy – jej produkty
mogą sprawić, że akumulatory będą trwalsze, a pojazdy pojadą
jeszcze dalej.
Badania wskazują, że do 2026 r. wartość globalnego rynku pojazdów elektrycznych wzrośnie do ok. 700 mld USD (ze 140 mld
USD w 2019 r.). AkzoNobel może wspomóc tę branżę, rozwijając kolejne innowacje i dostarczając coraz trwalsze rozwiązania
swoim klientom.
– Chcemy wspomagać transformację rynku e-mobilności
dzięki naszemu pionierskiemu podejściu i wieloletniemu zaangażowaniu na rzecz technicznej doskonałości – kontynuuje Daniela Vlad. – Mamy doświadczenie i wiedzę niezbędne,
by wspierać twórców technologii kolejnych generacji, które
będą stosowane w najbardziej zaawansowanych pojazdach
elektrycznych. Można powiedzieć, że jedziemy z prądem, by
zasilać przyszłość.

www.lakiernik.com.pl
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Do pionierskiej ekspedycji naukowej z załogową platformą oceanograficzną Polar Pod, dryfującą wokół
Antarktydy, dołączył koncern AkzoNobel jako wyłączny partner w zakresie farb i specjalistycznych powłok.

AkzoNobel partnerem
pionierskiej misji naukowej Polar Pod
Polar Pod, której pomysłodawcą jest francuski odkrywca i ekolog
Jean-Louis Etienne, umożliwi międzynarodowym naukowcom
badanie antarktycznego prądu okołobiegunowego, który ma
duży wpływ na klimat Ziemi i reprezentuje ogromne zasoby
morskiej bioróżnorodności.
Dryfująca na stojąco, wysoka na 100 metrów platforma Polar
Pod nie zostanie wyposażona w silnik, dzięki czemu będzie zeroemisyjna. Bezgłośnie napędzana prądem okołobiegunowym, niczym oceaniczny satelita, będzie stopniowo okrążać kontynent
antarktyczny. AkzoNobel pozostanie sponsorem 1000-tonowej
platformy przez najbliższe pięć lat, od jej budowy do zakończenia misji, która ma się rozpocząć w grudniu 2023 roku.
„Ta wspaniała współpraca to doskonały przykład na to, że w
poszukiwaniu nowych, zrównoważonych rozwiązań dla naszych
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klientów jesteśmy w stanie podążyć na koniec świata”– mówi
prezes AkzoNobel, Thierry Vanlancker. „Projekt jest intrygującą
mieszanką wizjonerstwa i ambicji związanych z ochroną środowiska, przez co świetnie wpisuje się w inicjatywę People. Planet.
Paint. i ideę zrównoważonego rozwoju wcielaną na co dzień w
działalności biznesowej naszej firmy. Jesteśmy bardzo dumni z
udziału w projekcie.”
Polar Pod będzie wspierana przez specjalny statek zaopatrzeniowy, który zostanie na stałe przydzielony do misji. Platforma
(która jest wyższa od Statui Wolności) zostanie przeholowana
poziomo do pierwszego obszaru badań, gdzie zostanie przechylona do pozycji pionowej poprzez napełnienie zbiorników
balastowych wodą morską – kiedy większość konstrukcji będzie
zanurzona. Zbudowana ze specjalnego stopu stali pomagającego
jej radzić sobie z gwałtownymi sztormami, platforma pozwoli na

www.lakiernik.com.pl

strefa lakiernika
zbieranie danych i prowadzenie długoterminowych obserwacji,
które będą przekazywane badaczom, oceanografom, klimatologom i biologom w 43 instytucjach naukowych w 12 krajach.
Działając w obszarze, który żeglarze nazywają Wyjącymi Pięćdziesiątkami (ang. Furious Fifties; pomiędzy 50° a 55° szerokości
geograficznej południowej), platforma będzie prowadzić badania
obejmujące: pomiary wymiany powietrze/ocean, w szczególności związane z CO2; badania dynamiki fal; zbieranie planktonu
i ocenę wpływu zakwaszenia; akustyczną inwentaryzację fauny
morskiej; walidację na morzu pomiarów satelitarnych i obserwację życia morskiego z powietrza.
„Jako lider branży w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz
światowy lider na rynku powłok morskich i jachtowych, za kluczowe aspekty naszej strategii uznajemy zmniejszanie naszego
wpływu na środowisko naturalne oraz przyczynianie się do
ochrony oceanów” – dodaje Jean Michel Gauthier, Director of
Marine and Protective Coatings AkzoNobel.
„Będąc sponsorem ekspedycji Polar Pod, możemy pomóc w
rozwoju wiedzy na temat kluczowej roli, jaką Ocean Południowy
odgrywa dla klimatu Ziemi i morskiej bioróżnorodności. Z niecierpliwością czekamy więc na moment, w którym misja nabierze
już rozpędu.”

Współpraca mocno wpisuje
się w ambicje AkzoNobel
„Planet.” na rok 2030, które
obejmują redukcję emisji
dwutlenku węgla o 50% i
dążenie do wytwarzania
zerowej ilości odpadów jako
koncern. Wyniki badań i
wiedza zdobyte podczas ekspedycji – w tym wpływ surowych warunków panujących
w środowisku morskim na
produkty firmy – mogą więc
okazać się bezcenne.
AkzoNobel angażował się już wcześniej w projekty na Antarktydzie i w jej okolicach. Dostarczył produkty do stacji badawczej
Halley VI organizacji naukowej British Antarctic Survey, zabytkowej chaty polarnika Sir Edmunda Hillary’ego oraz e-bazy odkrywcy Roberta Swana w Bellingshausen.
Więcej informacji na temat Polar Pod można znaleźć na stronie:
www.oceanpolaire.org/en/polar-pod/

Axalta i Yamaha Factory Racing MotoGP
kontynuują współpracę w sezonie 2021

Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, już 12. rok z rzędu jest partnerem premium zespołu Yamaha Factory Racing MotoGP. W ramach współpracy Axalta będzie
wspierać zespół Monster Energy Yamaha MotoGP Team produktami Cromax®, swojej marki renowacyjnej premium, podczas całego
sezonu MotoGP 2021, który rozpoczął się 28 marca 2021 roku w
Katarze a zakończy się 14 listopada 2021 roku w Hiszpanii.
Lakiery Cromax zobaczymy na wozach wsparcia, skrzynkach narzędziowych, stanowiskach roboczych i innych elementach wyposażenia pit lane zespołu Monster Energy Yamaha MotoGP Team.
William Favero, Marketing and Communications Manager w Yamaha Motor Racing: „W tym roku świętujemy 60. rocznicę pierwszego występu w Grand Prix. Sukcesy, jakie odnieśliśmy w tym czasie,
zawdzięczamy również naszym partnerom, takim jak Axalta. Każdy
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sezon to mnóstwo wyzwań, dlatego też potrzebujemy zaufanego
dostawcy lakierów, który już od 12 lat podziela naszą pasję do innowacyjności i wydajności”.
Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager na Europę, Bliski
Wschód i Afrykę: „Będziemy wciąż dostarczać trwałe i nowatorskie
produkty na miarę tego niesamowitego zespołu, aby pomagać mu
w walce o miejsce na podium przez cały sezon. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy kontynuować tę wieloletnią współpracę i
życzymy sukcesów całemu zespołowi”.
Więcej informacji na temat firmy Axalta i jej zaangażowania w sporty motorowe można znaleźć na stronie www.refinish.axalta.eu/
motorsports. Więcej informacji o marce Cromax na stronie:
www.cromax.pl. Natomiast o zespole Monster Energy Yamaha
MotoGP Team można przeczytać na stronie www.yamahamotogp.com.
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Restrukturyzacja oraz ekspansja jednostki biznesowej potwierdzają, że firma dysponuje innowacyjnymi
i zaawansowanymi technologiami wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom producentów.

Rebranding działu Transportation Coatings
na Axalta Mobility Coatings
Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, ogłosił narodziny marki Axalta Mobility Coatings, która zastąpi dotychczasową nazwę działu Transportation Coatings, odpowiedzialnej za systemy lakiernicze dedykowane dla kolei oraz
pojazdów użytkowych. Pod nowym szyldem dywizja ta skupi się
na zaspokajaniu coraz większego popytu na powłoki lakiernicze
do pojazdów elektrycznych oraz zmieniających się potrzeb obecnych i przyszłych producentów pojazdów użytkowych, właścicieli
flot i dostawców oferujących wynajem pojazdów na minuty.
We współczesnym świecie motoryzacji i transportu, lakiery ciekłe
i proszkowe pozwalają uzyskać piękny efekt i kolor, jednocześnie chroniąc nadwozie przed korozją i uszkodzeniami. Wraz z
ewolucją tej branży i jej poszczególnych segmentów – pojazdów elektrycznych, pojazdów wynajmowanych na minuty oraz
pojazdów autonomicznych – pojawia się potrzeba stosowania
zaawansowanych lakierów, które poza walorami estetycznymi i
ochroną sprzyjają także ekonomii pracy silników i podzespołów
elektrycznych, a także m.in. ułatwiają projektowanie pojazdów,
nawigację oraz dbanie o bezpieczeństwo pasażerów.
„Ewolucja mobilności zapewnia producentom OEM ogromne
możliwości, ale wymaga też wielu zmian w sposobie projektowania i produkcji pojazdów” – wyjaśnia Hadi Awada, Senior Vice
President, Global Mobility Coatings. „Wykorzystując 150 lat doświadczenia w branży lakierniczej w połączeniu ze obrotnością
biznesową i działaniami ukierunkowanymi na klienta, jesteśmy
w stanie doradzić producentom oraz pomóc wyjść naprzeciw
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wyzwaniom stojącym przed branżą
i zaspokajać ich obecne i przyszłe
potrzeby”.
W ramach rebrandingu Axalta Mobility Coatings prezentuje ofertę nowych rozwiązań łączących doświadczenie i innowacyjność
firmy Axalta, podzielonych na trzy kategorie: Core Mobility Solutions (rozwiązania podstawowe), Advanced Mobility Solutions
(rozwiązania zaawansowane) i Axalta Advantage (usługi).
Core Mobility Solutions to najlepsze w klasie lakiery bazowe i
bezbarwne Axalta do lakierowania i upiększania. Towarzyszą im
podkłady i grunty, elektroforeza i farby proszkowe do zabezpieczania powierzchni.
Advanced Mobility Solutions to produkty i techniki do masowej
produkcji indywidualnej, lakierowania wielokolorowego i lakierowania cyfrowego. Ta kategoria obejmuje lakiery funkcjonalne,
np. umożliwiające lepszą pracę systemów LiDAR i radarów lub
przyczyniające się do niższej temperatury pracy silników i podzespołów elektrycznych.
Axalta Advantage to specjalistyczne usługi i doradztwo w zakresie poprawy wydajności w lakierni i poza nią, w tym projektowanie metod pracy, doskonalenie procedur, modelowanie kosztów i
emisji CO2 oraz rozwiązywanie problemów.
Axalta Mobility Coatings wdraża także specjalny model obsługi
kluczowych klientów, który pozwala szybciej odpowiadać na zapytania i wspierać klientów na każdym kroku.
Więcej informacji na temat firmy Axalta Mobility Coatings można
znaleźć na stronie www.axalta.com.
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Na pięcioletniej umowie skorzysta ponad 700 warsztatów blacharsko-lakierniczych
sieci Fix Network World z 12 krajów.

Axalta preferowanym globalnym partnerem
sieci Fix Network World
Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, podpisała pięcioletnią globalną umowę o współpracy z Fix
Network World, jedną z największych na świecie sieci franczyzowych warsztatów blacharsko-lakierniczych.
W ramach umowy Axalta jest teraz preferowanym globalnym
dostawcą lakierów do wszystkich 700 warsztatów w 12 krajach
należących do sieci.
Steve Lead, President i CEO Fix Network World: „Po szczegółowej i dokładnej procedurze przetargowej z przyjemnością
wybraliśmy firmę Axalta na naszego preferowanego globalnego
partnera i dostawcę lakierów na następnych pięć lat. Firma ta
spełnia wszystkie nasze kryteria, w tym dotyczące globalnego
zasięgu oraz zapewniania franczyzobiorcom wybór w zakresie
marki i systemu lakierniczego. Cieszymy się z nawiązania współpracy z partnerem dysponującym tak wieloma aprobatami producentów samochodów”.

Głównym zadaniem firmy Axalta jako partnera Fix Network
World jest przyspieszenie rozwoju sieci za sprawą najlepszych w klasie rozwiązań lakierniczych
i uznanych usług pomagających warsztatom pracować w sposób
bardziej produktywny. Niezwykle wydajne systemy lakiernicze
firmy oraz zaawansowana technologia cyfrowego dopasowania
kolorów przełożą się na poprawę rentowności warsztatów Fix
Network World. Specjaliści Axalta przeprowadzą też audyty oraz
odpowiednie szkolenia praktyczne dla wszystkich warsztatów.
Troy Weaver, Axalta Senior Vice President for Global Refinish: „Ta
strategiczna współpraca pokazuje nasze zaangażowanie w rozwój Fix Network World. Jako globalnemu partnerowi sieci również zależy nam na sukcesach biznesowych. Nasze zaawansowane globalne rozwiązania wychodzą naprzeciw nie tylko obecnym,
ale również przyszłym potrzebom sieci. Jesteśmy pewni, że ta
współpraca będzie korzystna dla obu stron”.

DIRT 5 to kolejna część legendarnego cyklu gier skupiających się na rajdach samochodowych, wydawanych
przez brytyjską firmę Codemasters. Premiera miała miejsce 6 listopada 2020 r., a w edytorze graficznym
karoserii dostępne jest logo Standox.

Logo Standox na wirtualnych
trasach rajdowych DIRT 5
Dżungle, starożytne ruiny, Rio de Janeiro – DIRT 5 pozwala graczom pokonywać emocjonujące trasy rajdowe z całego świata.
A temu wszystkiemu towarzyszy Standox, globalna marka renowacyjna firmy Axalta, wiodącego globalnego dostawcy lakierów
ciekłych i proszkowych. Charakterystyczne logo marki Standox
jest dostępne dla graczy w edytorze graficznym karoserii. Gracz
może je umieścić na nadwoziu podczas tworzenia własnego
samochodu. Pojazdy są podzielone na 13 klas obejmujących
łącznie 70 lat historii motoryzacji.

Gra DIRT 5 jest dostępna na konsole PlayStation 4, PlayStation 5,
Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X i komputery PC (Steam).
Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Axalta w sporty motorowe na stronie www.refinish.axalta.eu/motorsports.
Więcej informacji na temat marki Standox można znaleźć na
stronie www.standox.pl. Zapraszamy też do kontaktu z doradcami Standox.

Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager na Europę, Bliski
Wschód i Afrykę: „Axalta od wielu lat angażuje się w sporty
motorowe – od NASCAR po F1. Jesteśmy z tego dumni. Dzięki
Standox trafiliśmy teraz do świata gier. Specjalizujemy się w pięknych kolorach, specjalnych wykończeniach i profesjonalnych naprawach lakierniczych. Nasze produkty i rozwiązania sprawdzają
się zarówno w przypadku drobnych szkód parkingowych, jak i
uszkodzeń spowodowanych skałami uderzającymi w nadwozie
podczas rajdu po dżungli”.
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Nagrodzono system ALGRS firmy Axalta, podkład izolujący Permahyd® 5650
marki Spies Hecker oraz podkład Universal Titan

Axalta otrzymała trzy prestiżowe
Nagrody Edisona 2021
Axalta, wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, ogłosiła zdobycie trzech brązowych Nagród Edisona w kategoriach Innowacyjne usługi, Zrównoważony rozwój oraz Inżynieria
i materiałoznawstwo. Nagrody, nazwane na cześć Thomasa Edisona, są przyznawane najbardziej innowacyjnym nowym produktom,
usługom i firmom z całego świata od 1987 roku.

Robert Roop. „System aplikacji podkładu izolacyjnego Spies Hecker 5650 pozwala klientom nie tylko rozwijać swoją działalność,
lecz także dbać o środowisko i społeczności, w których żyjemy i
pracujemy”.

„Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że już trzeci rok z rzędu otrzymujemy Nagrodę Edisona. Zaangażowanie firmy w tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla branży lakierniczej to klucz do sukcesów
naszej firmy. Aż trzy Nagrody Edisona za innowacyjne produkty i
usługi w trzech różnych kategoriach potwierdzają, że Axalta stale
rozwija nowe technologie na potrzeby klientów” – tłumaczy Robert Roob, Axalta Chief Technology Officer.

Kolejną brązową Nagrodę Edisona, tym razem w kategorii Inżynierii i materiałoznawstwa, zdobyły uniwersalny podkład Universal
Titan wraz z emalią. Produkty powstały z myślą o producentach
szafek kuchennych, którym oferują wydajność oraz znakomity wygląd. Do uzyskania pożądanego efektu wystarczy jedna warstwa
podkładu i emalii – w porównaniu do typowych czterech. Universal
Titan pozwala także wyeliminować potrzebę stosowania dwóch
różnych produktów do powierzchni poziomych i pionowych, co
obniża koszty i upraszcza produkcję.

ROZWÓJ POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH

PROSTSZY PROCES PRODUKCJI

W kategorii Innowacyjnych usług brązową Nagrodę Edisona
otrzymał system ALGRS firmy Axalta. Ten opatentowany system
optyczny mierzy, jaki współczynnik odbicia wiązek systemu LiDAR
mają lakiery samochodowe. Parametr ma istotny wpływ na funkcjonowanie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy
(ADAS) i pojazdów autonomicznych. ALGRS umożliwia chemikom
i projektantom firmy tworzyć lakiery kompatybilne z systemami
LiDAR bez szkody dla wyglądu i koloru.
Systemy ADAS, czyli np. asystent hamowania i unikania kolizji,
wykorzystują technologię LiDAR do poprawy poziomu bezpieczeństwa i funkcjonowania pojazdów autonomicznych. Nowatorskie analizy powłoki generowane przez system ALGRS pozwalają
zagwarantować, że nowe kolory i receptury są kompatybilne z
systemami LiDAR w różnorodnych warunkach drogowych.

„Podkład Universal Titan pozwala na suszenie w niższych temperaturach, co obniża koszty energii i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że nowatorskie
technologie firmy Axalta zostały docenione przez jury Nagród
Edisona. Stanowi to idealne odzwierciedlenie zaangażowania naukowców i inżynierów firmy w tworzenie rozwiązań korzystnych
dla klientów i środowiska naturalnego” – wyjaśnia Robert Roop.

„ALGRS to ogromny krok na przód w dziedzinie technologii niezbędnych do uzyskania wysokiego poziomu autonomii pojazdów
oraz jednocześnie dbania o bezpieczeństwo użytkowników dróg”
– tłumaczy Robert Roop.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.axalta.pl.

Frank Bonafilia, Edison Universe Executive Director: „Zaimponowało nam to, że tegoroczne zgłoszenia wyróżniały się rozległą
współpracą i nowatorstwem. W jakiś sposób, w obliczu niespotykanych dotąd utrudnień związanych z globalną pandemią, firmy z
całego świata były w stanie bezpiecznie i inteligentnie pracować
nad jeszcze bardziej innowacyjnymi produktami”.
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NIŻSZA EMISJA W WARSZTATACH
W kategorii Zrównoważony rozwój brązową Nagrodę Edisona
2021 zdobył podkład izolujący Spies Hecker Permahyd 5650, który
nie jest komercyjnie dostępny w regionie EMEA. Produkt pozwala
lakiernikom z Ameryki Północnej korzystać ze zrównoważonego
systemu lakierów wodorozcieńczalnych o niższym poziomie emisji
rozcieńczalników. Można go aplikować w jednej warstwie, co sprawia, że podkład izolujący Spies Hecker Permahyd 5650 pozwala
lakiernikom pracować szybciej i bardziej ekologicznie.
„Połączenie wyższej wydajności pracy oraz lepszej jakości to punkt
wyjścia dla rozwoju technologii napraw lakierniczych” – wyjaśnia
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Odważna szata graficzna bolidu na sezon 2021
to zasługa nowych odcieni czerni oraz zieleni PETRONAS.

Wielki powrót czerni na nadwoziu bolidu
Mercedes - AMG Petronas Formula One Team
z pomocą lakierów Spies Hecker
Czerń powraca do łask w zespole, który dominuje w Formule 1 i
na stałe zapisuje się w historii sportu za sprawą siedmiu z rzędu
tytułów mistrzowskich w klasyfikacji konstruktorów. 2 marca, w
siedzibie zespołu Mercedes-AMG Petronas Formula One Team w
angielskim Brackley, odbyła się prezentacja bolidu na sezon 2021:
Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, który mieliśmy okazję zobaczyć podczas pierwszego wyścigu w Bahrajnie.

Perfekcja na miarę Performance
Mercedes-AMG F1 W12 E Performance to pierwszy bolid z oznaczeniem E PERFORMANCE, które nawiązuje do nowej technologii
oraz sygnatury hybrydowych modeli Mercedes-AMG. Powiązanie
zespołu z nową technologią hybrydową najlepiej widać w najbardziej
rzucającej się w oczy zmianie na nadwoziu: powtarzającym się logo
AMG na pokrywie silnika.

Andrew Moody, Head of Paint and Graphics w stajni srebrnych
strzał: „Nowa grafika to połączenie koloru czarnego bolidu z sezonu
2020 z naszym legendarnym kolorem srebrnym - Sterling Silver.
W nowej odsłonie zaprezentowaliśmy zieleń PETRONAS. Powraca
także burgund reprezentujący INEOS, naszego głównego partnera”.
Angielski zespół od ponad siedmiu lat współpracuje ze Spies Hecker,
renowacyjną marką premium firmy Axalta, wiodącego globalnego
dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych oraz oficjalnego dostawcy zespołu.

Andrew wyjaśnia, jak skomplikowana jest aplikacja wszystkich tych
elementów: „Trzeba pamiętać, że całość jest lakierowana. Wiele osób
zakłada, że napisy i logo są naklejane, ale tak nie jest. Napisy są białe
lub szare, zależnie od lokalizacji, więc to bardzo skomplikowany
element szaty graficznej bolidu. Polegamy na produktach Spies
Hecker, ponieważ nie mamy czasu na poprawki. Lakiernicy potrzebują płynnej aplikacji, łatwego cieniowania i idealnego wykończenia.
Podobnie jak na wyścigach i tutaj oczekujemy znakomitych osiągów
od samego początku”.
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Od czarnego do srebrnego
Przy średniej ilości widzów Grand Prix sięgającej 87,4 mln osób,
odważna i wyróżniająca się szata graficzna jest kluczowa. Tegoroczna czerń Midnight Black to głęboki, niezwykle charakterystyczny solidowy kolor.
„To nieco inny kolor niż w ubiegłym sezonie. Jest intensywniejszy
i naprawdę rzuca się w oczy zarówno podczas transmisji, jak i na
żywo” – wyjaśnia Andrew.
Przejście czarnego z przodu bolidu do srebrnego Sterling Silver na
osłonie silnika jest niezwykle skomplikowane i wymaga użycia sześciu odcieni. Efekt jest widoczny na siedmiu różnych elementach, a
każdy z nich ma inny kształt. To oznacza, że lakierowanie każdego
z wymiennych podzespołów musi idealnie pasować do sąsiadujących paneli pod względem rozmieszczenia, rozmiaru, kształtu,
koloru i odcieni. Trwający 10 miesięcy sezon 2021 składa się z 23
wyścigów, przy czym aż trzykrotnie są one rozgrywane tydzień po
tygodniu i aż dwukrotnie wszyscy wracają na tor trzy tygodnie z
rzędu. To oznacza, że zespół Andrew Moody’ego musi błyskawicznie lakierować poszczególne podzespoły, tak aby bolid był zawsze
gotowy na Grand Prix. To naprawdę spore wyzwanie.
„Korzystamy ze specjalnie zaprojektowanych szablonów, które
do złudzenia przypominają ramę bolidu i umożliwiają precyzyjne
odwzorowanie każdego podzespołu pod względem wielkości i
kształtu, a co najważniejsze – także kolorów, odcieni i projektu
graficznego. Ponieważ bolid ciągle się zmienia, my musimy tworzyć
nowe szablony. Polakierowanie trzech paneli, na których krzyżują
się różne linie i przejścia kolorów jest skomplikowane i wymaga
dużo precyzji. Dlatego właśnie korzystamy z lakieru bazowego
Permahyd Hi-TEC 480, który pozwala nam na co dzień pracować
szybko i precyzyjnie” – wyjaśnia Andrew Moody.
Zespół odpowiedzialny za lakier i grafikę korzysta z różnorodnych
produktów Spies Hecker, w tym kwasoutwardzalnego gruntu
reagującego Priomat® Wash Primer 4075. Następnie stosowany
jest Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 5340, wypełniacz
gruntujący z dużą zawartością części stałych lub Permasolid® HS
Performance Surfacer 5320, szybkoschnący dwuskładnikowy wypełniacz do szlifowania. Gradienty kolorów powstają przy użyciu
lakieru bazowego Permahyd Hi-TEC 480 Basecoat, a wykańczane
są lakierami bezbarwnymi Permasolid® HS Optimum Plus Clear
Coat 8650 lub Permasolid HS Race Clear 8700. Gdy trzeba pracować szczególnie szybko, zespół stosuje lakier bezbarwny Permasolid Speed-TEC Clear Coat 8810.
„Wciąż oddajemy hołd Nikiemu Laudzie, naszemu prezesowi niewykonawczemu, który niestety zmarł w maju 2019 roku. Tuż za
zagłówkiem kierowcy po obu stronach bolidu umieściliśmy jasnoczerwoną gwiazdę. Podobnie jak logo AMG, gwiazdy są lakierowane, nie naklejane, jak myśli wiele osób” – tłumaczy Andrew Moody.
Kreska kresce nierówna
Na bolid W12 powraca charakterystyczna linia w zieleni PETRONAS.
Kolor ten widzimy także na przednim i tylnym spojlerze, nosie, lusterkach i halo. W tym roku zieleń to kolor solidowy, dzięki czemu
jeszcze bardziej rzuca się w oczy i wyróżnia na tle głębokiej czerni
bolidu.
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„Stale pracujemy nad charakterystycznymi liniami, które wprowadziliśmy w 2017 roku. W tym roku również zrezygnowaliśmy z
efektu rozświetlenia przy krawędziach, dzięki czemu są one ostre
i wyraziste” – mówi Andrew Moody. Dodatkowo nad zieloną linią
zobaczymy refleksyjną, srebrną linię, która symbolizuje dekadę
współpracy zespołu z koncernem PETRONAS. Obie linie zaczynają
się na boku nosa i biegną wzdłuż nadwozia do bocznych wlotów
powietrza.
Szybkie i piękne
„Nowy bolid, nawiązujący do marki AMG, to kwintesencja znakomitych osiągów. Doskonale to rozumiemy; w Axalta wysoko cenimy
parametry i możliwości naszych produktów. Jesteśmy niezwykle
dumni, że braliśmy udział w historycznym wydarzeniu, jakim było
zdobycie przez stajnię siódmego tytułu mistrza świata w klasyfikacji konstruktorów. Wiemy, że Andrew i jego lakiernicy oraz cały
zespół Mercedes-AMG Petronas Formula One Team w Brackley i
Brixworth będą w tym sezonie przekraczać kolejne granice, aby
odnosić sukcesy na torach. Również tym razem będziemy im towarzyszyć, aby zadbać o to, by bolidy były równie piękne co szybkie” – wyjaśnia Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager.
Więcej informacji o marce Spies Hecker można znaleźć na stronie
www.spieshecker.pl. Aby dowiedzieć się więcej na temat zespołu
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, zapraszamy na stronę www.mercedesamgF1.com.
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Do stworzenia swojego pierwszego dużego dzieła sztuki wystawionego na wolnym powietrzu Ricardo
Paniagua, znany współczesny amerykański artysta, zdecydował się wykorzystać lakiery Spies Hecker.
Produkty tej marki pozwoliły uzyskać atrakcyjny i trwały efekt.

Spies Hecker nadaje sztuce
współczesnej kosmiczny wygląd
Solar Radiance to pierwsza wielkoskalowa, zewnętrzna praca
autorstwa Ricardo Paniagua, współczesnego artysty z Dallas,
USA. Ta trójwymiarowa figura pokryta jest trzema wyjątkowymi
kolorami, stworzonymi przez artystę-samouka z użyciem produktów lakierniczych Spies Hecker, jednej z globalnych marek Axalta,
wiodącego globalnego dostawcy lakierów ciekłych i proszkowych.
„Moje rzeźby, obrazy i prace
wykonane techniką mieszaną
są zwykle przeznaczone do
wnętrz. To mój pierwszy stalowy hipersześcian. Zostanie na
stałe umieszczony w El Paso,
USA, gdzie będzie narażony
na skrajne warunki pogodowe,
takie jak wysoka temperatura i
wilgotność. Dlatego też wszystkie użyte materiały musiały być
wyjątkowo odporne” – tłumaczy Ricardo Paniagua.
Solar Radiance ma 1,82 m wysokości, szerokości i długości. Rzeźbę wykonano z uretanu nałożonego na konstrukcję stalową, co
gwarantuje wysoką odporność na wodę i warunki pogodowe. „W
swoim studio wykonałem dokładną analizę. Szybko okazało się, że
wszechstronne produkty marki Spies Hecker idealnie sprawdzą się
do mojej pierwszej rzeźby wystawionej na wolnym powietrzu, ponieważ zapewniają nie tylko bogatą paletę pięknych kolorów, lecz
także – co ważne – trwałość” – dodaje artysta.

Rzeźba Solar Radiance pokryta jest trzema idealnymi odcieniami
żółtego, turkusowego i szarego, które artysta sam opracował.
Najpierw aplikował lakier bazowy Spies Hecker Permacron® 293,
który można stosować w regionach, gdzie przepisy dotyczące
LZO tego nie zabraniają. Obecnie, w UE przepisy ograniczają jego
zastosowanie do przemysłu i wybranych zastosowań specjalnych.
Aby hipersześcian nabrał idealnego połysku, artysta aplikował
zgodny z LZO, wszechstronny i
odporny na warunki pogodowe
lakier bezbarwny o wysokim
połysku, który jest jednak niedostępny w regionie EMEA.
„Inspiracją dla kolorów była
mitologia wedyjska z Indii”
– dodaje artysta. „Żywy żółty
reprezentuje Jupitera, turkus
zaś symbolizuje Merkurego.
Ciemnoszary odwołuje się do
Ketu, węzła księżycowego, często uznawanego za sprawcę
zaćmień. Zależało mi na tym, żeby kolory się wyróżniały, a produkty Spies Hecker pozwoliły osiągnąć ten efekt. Łatwa aplikacja
tego lakieru w warunkach przemysłowych pozwoliła mi uzyskać
idealnie równe krawędzie”.
Monika Weil, Axalta’s Colour Services Manager na region EMEA:
„Jasnożółty i turkusowy to kolory rzadko spotykane na nadwoziach samochodów osobowych i pojazdów użytkowych. Są
jednak dostępne. Wystarczy spojrzeć na tę piękną rzeźbę, żeby
zobaczyć, jak ważne było właściwe wykończenie. Bardzo cieszymy się z niewielkiej roli, jaką odegraliśmy w tej przepięknej pracy
artystycznej. Życzymy Ricardo powodzenia w tworzeniu kolekcji
rzeźb zewnętrznych i już nie możemy doczekać się dalszych prac
z użyciem lakierów Spies Hecker”.
Rzeźba Solar Radiance, której stworzenie zajęło sześć miesięcy,
powstała na zlecenie The Canyons at Cimarron w El Paso, USA
– centrum handlowego i miejsca spotkań, łączącego pracę, życie
i rozrywkę. Rzeźba stanie się częścią stałej, dostępnej publicznie
wystawy w ramach programu artystycznego centrum The Canyons at Cimarron.
Więcej informacji na temat Ricardo Paniagua: www.ricardopaniagua.art. Więcej informacji o marce Spies Hecker i jej produktach na stronie www.spieshecker.pl.
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- Zawsze lubiłem mieć zadbane auto – mówi
Robert Krawiecki, właściciel Auto Spa w Grudządzu. - Szukałem więc myjni, w której porządnie
umyję samochód. Kiepsko było. Skończyło się na
tym, że założyłem ją sam. Potem jeszcze jedną.
Dziś jest właścicielem jednego z największych
Auto Spa i Studia Detailingu w regionie. Tu, jeśli
takie jest życzenie klienta, przywracają autom
blask fabrycznej nowości. Ich specjalnością są powłoki ceramiczne. To jedno z nielicznych miejsc w tej
części kraju, które legitymuje się certyfikatami aż czterech, światowych producentów ceramicznych
powłok. Pojazd, który tu trafia, potrafią wypucować tak, że klientom zdarza się zrezygnować z zaplanowanej wcześniej sprzedaży. - To dla nas najlepszy komplement – śmieje się Robert Krawiecki.

AUTO SPA
– od mycia po ceramiczne powłoki
Robert Krawiecki ponad 15 lat mieszkał i pracował w Niemczech,
w Dortmundzie. Ale zawsze wiedział, że musi wrócić. Nie musiał
długo szukać pomysłu na polski biznes. Uważne obserwacje, ale i
nieciekawe przygody z własnym samochodem oddawanym do kolejnych myjni, podsunęły, jak się okazało, bardzo dobry trop. W 2013
roku otworzył dwie myjnie. - Działały super. Na nich się dorobiłem
– opowiada. - Z czasem powstała ta, potężna, z dużym placem na
kilka tirów.
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Bo firma doprowadza do porządku nie tylko samochody osobowe.
Tu czyszczone i dezynfekowane są ciężarówki, cysterny, ciągniki,
łodzie, samochody dostawcze. Sprzątanie na zewnątrz i wewnątrz,
czyszczenie, mycie, dezynfekowanie, to tu rzecz powszednia.
Na stronie internetowej piszą o sobie m.in. tak: Pielęgnacją pojazdów zajmujemy się od ponad 5 lat. Myjemy samochody osobowe,
użytkowe, klasyki, sportowe i luksusowe. Zaufali nam także wła-
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ściciele jednośladów, ciągników oraz jachtów. Według Map Google
jesteśmy najlepiej ocenianą myjnią w Grudziądzu. Współpracujemy
z najlepszymi producentami kosmetyków. Oferujemy naszym klientom profesjonalne powłoki ochronne najnowszej generacji.
- Robimy rzeczy, które wymagają nie tylko umiejętności i używania odpowiednich środków, ale i przeszkoleń, pozwoleń – tłumaczy
właściciel. - Zajmujemy się m.in. profesjonalnymi samochodami do
transportu sypkiej, zmielonej kawy czy innych produktów spożywczych.
Pytany o to, co ma do zaproponowania klientom i czym ostatecznie
różni się jego biznes od przeciętnej myjni, Robert Krawiecki wydaje
się wyliczać bez końca: - Używamy środków mało agresywnych.
Dobieramy je do każdego lakieru, do wnętrza. Czy to będą środki
do skór, do plastików wewnętrznych, zewnętrznych. Do zabrudzeń
organicznych i nieorganicznych, itd. - mówi. - Co ważne, samochód,
który do nas przyjeżdża nie jest z od razu spłukiwany karcherem i
myty aktywna pianą. Mamy specjalny inżektor, który pobiera produkt wstępny. Gdy opryskujemy nim przy pomocy lancy cały samochód, rozmiękcza wszystkie zabrudzenia, cały filtr, którym pokryty
jest samochód, wszystkie osady uliczne na tyle, że przy spłukiwaniu
karcherem cały brud pięknie schodzi. Potem zaczyna się mycie pielęgnacyjne przy pomocy szamponu. Oczywiście mycie specjalistycznymi rękawicami o dużej kubaturze. Bo my działamy ręcznie. Liczy
się nasza wiedza i praktyka. Plus oczywiście najlepsze produkty. I
żadnego mycia gąbką!
EKIPA ZGRANA OD LAT
Co ciekawe, 7-osobową załogę, w większości tworzą osoby pracujące tu od lat. - Nawet ponad 8 lat – zaznacza właściciel. Dodaje,

że jeśli jest taka potrzeba, to w każdej chwili sam zakasuje rękawy.
To on narzuca jakość i styl pracy. Doradza i dogląda. Nie wyobraża sobie, by sam nie przetestował nowego produktu, czy nowej
technologii. - Wszystko przechodzi przez moje ręce – mówi. - Dla
mnie to normalne. W końcu to ja odpowiadam za całość – ale zaraz
zaznacza, że siłą firmy jest zgrany od lat zespół prowadzący. - Bo
pomocników, którzy są z nami od roku tez oczywiście mamy w swoim gronie – dodaje.
Swoją załogę podzielił tak: 4 pracowników umieścił w myjni, a detailingiem zajmują się dwie osoby.
W firmie są 3 stanowiska myjni i jedno studia detailingowego. Myjnia
skupia się na dość prozaicznych czynnościach: myciu czyszczeniu,
wewnątrz i na zewnątrz. - Oczywiście z jakimiś dresingami stosowanymi na plastiki, z nakładaniem zwykłych wosków hydrofobowych,
praniem jeśli klient sobie tego życzy. W myjni staramy się zmieścić w
czasie od godziny do dwóch - tłumaczy Robert Krawiecki. - Zdecydowanie bardziej skomplikowana robota zaczyna się w studio detailingowym. Tu w ręce fachowców trafia każdy detal, każdy schowek,
podłokietnik, każdy skrawek plastiku, metalu czy drewna. Jeżeli
jest problem z utratą struktury tworzywa, na którym pracujemy,
to trzeba tę strukturę poprawić. Tak jest z plastikiem, czy małymi,
wytartymi elementami skórzanymi. Wykręcamy wszystko co się da.
Często pracujemy z klasykami, z oldtimerami, w których ratujemy jak
najwięcej rzeczy oryginalnych. A np. tapicerkę czyścimy także pod
fotelem. Wszystko to żmudna, ale warta wysiłku praca, bo po niej samochód wygląda naprawdę świetnie. W studio detailingwym zajmiemy się też m.in. korektą lakieru i oczywiście nakładaniem twardych
wosków i ceramicznych powłok ochronnych, w których się specjalizujemy. Mamy certyfikaty aż czterech producentów takich powłok.
To rewelacyjne zabezpieczenie samochodu. Dajemy nie tylko certyfikat, ale i gwarancję na pięć lat. To kosztowna usługa, ale opłacalna.
Silna hydrofobowość powłoki chroni lakier przed brudem. Wysoka
twardość czyni lakier odpornym na zarysowania i chemię – również
na wypadek, gdybyśmy trafili do mniej profesjonalnej myjni.
PSIE PAZURY NA MASCE I KOLEJNE ŻYCIE ŁODZI
Gdy pytamy o detailingowe wyzwania, Robert Krawiecki uśmiecha
się: - Ubiegłoroczny, niebieski Mini Cooper.
To było nowe, ulubione auto żony stałego klienta. Zadbane, oklejone, bo sportowe. Małżonkowie mają psy. Owczarki. Nie wiadomo
dokładnie co sprawiło, że oba wylądowały na aucie. Może dorwały
jakiegoś nieszczęsnego kota? Pewne, że szalejąc na masce i dachu
Mini Coopera, porysowały pazurami niemal cały samochód. - Załamany klient przyjechał do nas zrobić wycenę – opowiada nasz
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rozmówca. - Był przekonany, że nie uniknie wizyty u lakiernika. Pomierzyliśmy liczbę mikronów warstwy lakieru, zbadaliśmy co można
uratować i przyjęliśmy zlecenie. I mimo kilku miejsc, w których pazury weszły tak głęboko, że jednak potrzebna była lakiernicza korekta,
wypolerowaliśmy autko tak pięknie, zabezpieczyliśmy twardym
woskiem, że po rysach nie było śladu. Klient był wniebowzięty, jego
żona też. A psy? - Robert Krawiecki powtarza nasze pełne niepokoju
pytanie i odpowiada z uśmiechem. - A nie, psom nic się nie stało. W
tej rodzinie są święte!
Zdarzyło się, że klient już po raz drugi przekazał Robertowi Krawieckiemu swoją łódź motorową, Chciał ją przygotować do sprzedaży i
rozejrzeć się za czymś nowym, większym. - Pracowaliśmy nad nią
2-3 dni – opowiada pan Robert. - Sporo rzeczy było w niej już zniszczonych. Nie przez zaniedbanie a normalne użytkowanie. Klient miał
już umówionego kupca z Warszawy. Przyjął zaliczkę. Łódź odebrała
żona. Za jakiś czas dostałem wiadomość, że łodzi nie sprzedał. Naprawiliśmy to, co mu przeszkadzało. Dostał łódź, która wyglądała
jak nowa i tak to się skończyło. Musiał zwrócić zaliczkę i przeprosić.
Miło było to usłyszeć.
STUDIO RZECZY ZNALEZIONYCH
A zdarzyło się państwu znaleźć w sprzątanym aucie coś cennego?
- pytamy. Robert Krawiecki potwierdza. - W firmie mamy szkatułkę,
do której trafiły już jakiś pierścionek, do którego nikt się nie przyznał, jakieś połamane kolczyki wyjęte z odkurzacza i inne drobiazgi.

Zdarza się nam znajdować w samochodach bieliznę, ale na to wszyscy reagują tak samo: proszę natychmiast wyrzucić na śmietnik!
- dodaje ze śmiechem.
A już zupełnie poważnie tłumaczy, że w firmie wypracował zasady:
każdy wie, że jeśli podczas sprzątania coś znajdzie – najczęściej chodzi o pieniądze – musi zdać w biurze. Naszym pracownikom nic już
nie trzeba tłumaczyć. Zresztą mamy dobre kamery, a właśnie po to,
by nikogo nic nie skusiło, załogi pracują w parach. Razem też meldują, jeśli w samochodzie, nad którym pracują coś znajdą.
A kiedyś w aucie oddanym do myjni ktoś zostawił … 75 tys. złotych.
- Zadzwoniłem i pytam żartem: „taki hojny napiwek pan nam funduje?” Człowiek prawie zawału dostał Był bardzo wdzięczny. W takich
sytuacjach podpowiadam tylko delikatnie, że byłoby miło, gdyby
właściciel nagrodził pracownika drobnym znaleźnym. Taki miły gest.
Najczęściej nie trzeba podpowiadać, ludzie robią to z chęcią.
Innym razem do myjni zajechać klient suvem. - Pierzemy mu tapicerkę, sprzątamy i nagle pracownicy przynoszą mi znalezione gdzieś
800 zł w folii – opowiada dalej pan Robert. - Klient przyjechał, daję
mu te pieniądze, a on jakby był w szoku. Dziękuje, wychodzi, wraca,
znowu dziękuje, zachwyca się uczciwością moich pracowników, znowu wychodzi i tak w kółko. W końcu już trochę zirytowany mówię
mu, że takie mamy standardy, a poza tym u nas ludzie się szanują
i nikt nie zrobi z siebie złodzieja. A on na to, że jest taki poruszony,
bo … dopiero to auto kupił! - kończy ze śmiechem. - Okazało się,
że nawet po zapłaceniu za usługę i odpaleniu czegoś chłopakom,
wyjechał z myjni bogatszy o parę stówek.
Na dopieszczenie auta przez specjalistów od detailingu trzeba się
umówić i trochę poczekać. Na ceramiczną powłokę nawet miesiąc i
więcej. Ale warto – podkreśla właściciel myjni.
Dopytujemy jeszcze kto dba bardziej o auto: kobiety czy mężczyźni? - Mężczyźni – mówi zdecydowanie pan Robert. - Większość
panów ma całkiem zadbane samochody, a panie czasem mówią mi
z uśmiechem: „niech pan tak nie patrzy, bo ja w domu mam czysto,
a to przecież jest tylko auto”. Myślę, że traktują samochód tylko
jako środek transportu. A dla mężczyzn to często druga miłość po
żonie.
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Przyjeżdżają do nas takimi za ponad milion złotych i takimi, których
cena jest nieporównywalnie niższa. To nie ma znaczenia. Bywa, że
kierowcy tych najdroższych, chcieliby zapłacić maksymalnie za 50
zł, a właściciel kilkunastoletniego, ale zadbanego auta prosi o usługę
z górnej półki.
Czy Robert Krawiecki ma jeszcze czas na inne pasje? - Podróże
– słyszymy. - Zjeździłem pół Afryki w rajdach podobnych do Paryż
– Dakar tylko o siedem krajów bogatszych. Teraz porwały mnie żagle. Szybkie, duże jachty. Co najmniej dwa razy w sezonie.
ZA MILION CZY ZA PARĘ TYSIĘCY – NIE WAŻNE
Po latach pracy firmy Robert Krawiecki nie ma wątpliwości, że Polacy coraz większą wagę przykładają do zadbanego auta. - Lubimy
mieć wypielęgnowany samochód – mówi. - My proponujemy cały
wachlarz usług, od podstawowego mycia, po korekty i zabiegi,
które sprawią, że nasz pojazd będzie wyglądał jak nowy. Coraz
częściej korzystamy z usług autodetailerów, które nie należą do
najtańszych. I wcale nie dotyczy to tylko właścicieli drogich aut.
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Współczesne samochody wyposażone są w reflektory wykonane z tworzyw sztucznych. Mają wiele zalet, ta
technologia pozwala projektować wymyślne kształty lamp, dla producentów ważniejsze jest jednak to, że od
dawnych, metalowo-szklanych są znacznie tańsze w produkcji. Mają jednak poważną wadę. Po kilku latach
poliwęglan zastępujący szkło matowieje. Wygląda to nieciekawie, ale ważniejsze jest to, że światła coraz mniej
skutecznie oświetlają drogę. A to jest niebezpieczne. Można wymienić całą lampę, ale można też skutecznie
usunąć wadę. Wykorzystamy Brayt Headlight Restoration Kit. (fot. Brayt zestaw)

Jak naprawić zmatowiałe reflektory
samochodowe?
Aby naprawa była skuteczna poliwęglan zastępujący szkło lampy
nie może być uszkodzony. Mechanicznie – wiadomo, pęknięcia
dyskwalifikują lampę. Przegrzanie może zdarzyć się (i najczęściej
się zdarza), kiedy właściciel wymienia standardowe żarówki na
znacznie mocniejsze. Jak wiadomo, żarówki halogenowe generują
sporo ciepła, homologowane i zgodne ze specyfikacją samochodu

fot. 1
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(zazwyczaj H7 – 55W) nie czynią szkody. Kiedy powierzchnia reflektora matowieje i światła są coraz słabsze, niektórzy kierowcy
zakładają mocniejsze żarówki, (80W, 100W) zamiast usunąć zmatowienie na „szybie” reflektora. Nadtopionych nadmierną temperaturą lamp nie da się naprawić.

fot. 2
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fot. 3

fot. 3a

fot. 3b

fot. 4

Teoretycznie naprawa jest prosta, trzeba usunąć matową warstwę i
starannie spolerować powierzchnię reflektora. W praktyce również
nie jest to proces przerastający umiejętności lakierników czy autodetailerów, chociaż pewne doświadczenie się przyda. Po zweryfikowaniu lamp (fot. 1) zaczynamy od zabezpieczenia sąsiadującego
z reflektorami lakieru taśmą (fot 2). Po odtłuszczeniu powierzchni
szlifujemy zniszczoną warstwę papierem od P400, zależnie od
twardości fabrycznej warstwy ochronnej (fot 3). Wygodniej jest
używać maszyny szlifierskiej z mniejszym padem 80 mm. Maszyną
z większym aplikatorem o średnicy 150 mm trudniej będzie spolerować krawędzie (fot. 3a). Szlifujemy (fot. 3b) do całkowitego i
jednolitego zmatowienia całej powierzchni lampy (fot. 4), po czym
nakładamy na pad papier P800. Wyrównujemy powierzchnię stopniowo coraz drobniejszym papierem, kończąc gradacją P2000.
Zmieniamy aplikator na futro polerskie, (fot. 5) – na zdjęciu wełna
jagnięca Brayt z pastą polerską Brayt T11. lub używamy aplikatora
wykonanego z gąbki. Polerujemy aż do uzyskania całkowitej przejrzystości lampy (fot. 6). Gotowe?
Niezupełnie. Jeszcze na piękną powierzchnię nakładamy środek
zabezpieczający, Brayt T4. Jest to preparat na bazie wody, łatwy

w aplikacji zarówno maszynowo, jak i ręcznie. Zabezpiecza powierzchnię na około pół roku, jest też filtrem UV. Na koniec jeszcze
trzeba przewidzieć około godziny na relaks, kawę i podziwianie
efektów – ten czas potrzebny jest, aby Brayt T4 uzyskał twardość
pozwalającą na wydanie samochodu klientowi. Cała praca przy
dwóch reflektorach nie powinna zająć więcej niż 3 – 4 godziny.
Teraz jest gotowe.

fot. 6

fot. 5
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Rys. Nowoczesna lekka karoseria
hybrydowa (Fot. GM)

Wypadek lub kolizja drogowa to przypadki, kiedy konstrukcja karoserii poddana jest szczególnemu testowi.
Zachowanie karoserii samochodu podczas kolizji drogowej jest jednym z najważniejszych czynników
wpływających na przyjęcie właściwych założeń podczas jej projektowania.
Tekst: Bogusław Raatz / raatz.pl

Karoseria a bezpieczeństwo
Konstruktorzy biorą pod uwagę nie tylko wielkości fizyczne dotyczące przenoszonych sił podczas kolizji, lecz także dane statystyczne opisujące częstotliwość występowania różnych rodzajów
kolizji oraz ich skutków. Nadwozie samochodu osobowego, oprócz
funkcji estetycznej ma za zadanie ochronę kierowcy, pasażerów, jak
i poszczególnych zespołów pojazdu. Jest to podstawowa funkcja,
która w obecnym czasie zajmuje inżynierom najwięcej czasu na
etapie projektowania.

wygodę prowadzenia, z czym wiąże się zapewnienie kierowcy
maksimum komfortu jazdy,
dobre warunki wentylacyjne,
dobrą widoczność,
szczelność,
dobre wytłumienie szumów zewnętrznych,
aerodynamiczny kształt, co bezpośrednio wiąże się z oporami
ruchu, a więc cechami trakcyjnymi pojazdu.

Jednym z kluczowych problemów z jakim muszą się zmierzyć konstruktorzy to pogodzenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
z tendencją ciągłego obniżania masy. Potencjalny użytkownik coraz
częściej wymaga, aby jego pojazd był przede wszystkim bezpieczny i oszczędny. Wobec wzrostu takiej tendencji wśród odbiorców
konstruktorzy koncernów samochodowych skupiają się głównie
na dwóch tematach: bezpieczeństwie czynnym oraz biernym. W
zakresie bezpieczeństwa czynnego konstrukcja nadwozia musi
umożliwiać:
prawidłowy rozkład obciążenia, zapewniający możliwie jak najniższe położenie środka ciężkości samochodu wraz z pełnym
ładunkiem,
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Rys. Statystyka kolizji drogowych (BR)
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Dodatkowo o bezpieczeństwie czynnym decydują takie cechy
techniczne samochodu, które zapewniają kierowcy pewne i niezawodne kierowanie nim. Należą do nich: układ hamulcowy, system
ABS/ASR, system ESP, asystent pasa ruchu, układ kierowniczy,
zawieszenie, układ napędowy, ogumienie, oświetlenie itp. Gdy jednak mimo wszystko dojdzie do wypadku, wówczas zdrowie i życie
pasażerów zależy od stopnia bezpieczeństwa biernego, na które w
decydującej mierze wpływa struktura nadwozia. Podstawową funkcją bezpieczeństwa biernego jest minimalizacja obrażeń doznanych
przez podróżujących w razie zaistnienia wypadku. Pod względem
strukturalnym funkcja ta powinna być realizowana przez dwa uzupełniające się sposoby:
1. Zapobieganie przeciążeniom dynamicznym działającym na organizm kierowcy i pasażerów. Realizowane jest to za pośrednictwem
środków ochrony indywidualnej takich jak: pasy bezpieczeństwa
wraz z systemami ich napinania, poduszki powietrzne, aktywne
zagłówki itp.

Rys. Nadwozie samochodu osobowego: 1 – strefa
nieodkształcalna, 2 – strefa o dużej deformacji przy zderzeniu (BR)

2. Zapobieganie urazom ciała na skutek deformacji pojazdu. To
działanie sprowadza się do stworzenia bezpiecznej konstrukcji
pojazdu.
Realizacja punktu 2. polega na wprowadzeniu odkształcalnej części
przedniej i tylnej nadwozia, która pochłania największą część energii uderzenia, zamieniając ją na pracę odkształcenia plastycznego,
czyli strefy kontrolowanego zgniotu. Zmniejsza to również przeciążenia dynamiczne działające na pasażerów.
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Fot. Klatka bezpieczeństwa (Fot. Audi)
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Względy technicznie nie zawsze decydują o tym, jakie działania zostaną ostatecznie podjęte w celu usunięcia
szkody. Już od kilku lat coraz częściej wymaga się od warsztatów naprawczych wymiany poszycia, a nie całych
drzwi. Przyczynę wszyscy znają i nazywa się ona koszty.

Jak wymienić poszycie drzwi samochodowych?
Przykładem może być różnica w kosztach wymiany drzwi jednego z modeli Toyoty. Kalkulacja wymiany na nowych element
wraz z lakierowaniem wyniosła ponad 10 tys. złotych, a naprawa
poprzez wymianę samego poszycia wraz z lakierowaniem to
niecałe 4 tys. złotych. Trudno się dziwić, że strona finansująca
naprawę często forsuje właśnie tę tańszą formę usunięcia szkody. Taka wymiana to dość skomplikowana operacja i nie zawsze
można przy niej uzyskać oczekiwany efekt. Są drzwi w których
ten proces udaje się lepiej, a są też takie, w których jest to bardzo
trudne. Zwykle najwięcej problemów jest przy drzwiach przesuwanych. Przed wymianą samego poszycia bronią się nie tylko
właściciele samochodów, ale i większość właścicieli serwisów
blacharsko-lakierniczych. Twierdzą, że jest to dla nich operacja
nieopłacalna i nieuzasadniona technologicznie. Problem jest rzeczywisty i często wynika z braku w serwisie blacharskim pracowników mających odpowiednie umiejętności, doświadczenie oraz
narzędzia niezbędne do przeprowadzenia takiej naprawy. Główne
zastrzeżenia właścicieli pojazdów oraz warsztatów to niebezpieczeństwo uszkodzenia ramy drzwi podczas zdejmowania

zniszczonego płatu oraz przy zakładaniu nowego. Należy tutaj
zwrócić jednak uwagę, że każda naprawa jest zbiorem czynności
mechanicznych i wiąże się z ingerencją w elementy karoserii.
Producenci pojazdów dokładnie określają, które elementy mają
być naprawiane i w jaki sposób należy to robić. Nie inaczej jest z
naprawami drzwi. Przy zastosowaniu odpowiednich technologii
do zdejmowania i wymiany oraz wykonania wskazanych czynności zabezpieczających przed korozją, ten problem w zasadzie
przestaje być decydujący. Pozostaje jednak jeszcze bariera psychologiczna i dotychczasowe praktyki firm ubezpieczeniowych.
Właściciel pojazdu nie wie jak dokładnie przebiega taka operacja
i dla niego wymiana na nowe drzwi to jakby jedyna droga doprowadzenie samochodu do stanu sprzed szkody. To nie jest do
końca prawda, ponieważ do nowych drzwi, które tak naprawdę są
metalową ramą z poszyciem, należy przełożyć całe wyposażenie
wraz z instalacją elektryczną oraz tapicerkę, szybę i inne elementy. W niektórych przypadkach ta operacja jest jeszcze bardziej
skomplikowana i grozi uszkodzeniem przekładanych elementów.
Dodatkowym problemem są bardzo częste przypadki sporych

Fot. 1. Podstawowe etapy procesu wymiany poszycia drzwi. (BR)
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problemów z właściwym dopasowaniem nowych drzwi, nawet,
jeżeli dostarczone są jako część oryginalna. Do niedawna firmy
ubezpieczeniowe przyznawały zwykle wymianę drzwi i wszyscy
się do tego przyzwyczaili, zarówno warsztaty jak i właściciele
pojazdów. Ta zmiana podejścia, która jest niewątpliwie szukaniem
zwiększenia zysków przez firmy ubezpieczeniowe, jest pewnym
szokiem dla rynku i zapewne jeszcze długo będzie spotykać się
z oporem.
Powyżej (Fot. 1) przedstawiono uproszczoną technologię wymiany poszycia.
ETAP I
Pierwszym etapem jest oddzielenie od ramy i zdemontowanie
uszkodzonego poszycia. Przykładowy proces przebiega następująco:
1. Usunięcie połączeń zgrzewanych. Najlepiej przy użyciu specjalnego rozwiertaka (1).
2. Zeszlifowanie zakładki blachy poszycia. Należy to wykonać
bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić ramy drzwi. Można również
odgiąć blachę szczypcami lub innym narzędziem (2, 3).
3. Przy pomocy specjalnego bocznego przecinaka i młotka oddziela się poszycie od drzwi (4). Należy pamiętać, że w części
środkowej zwykle jest ono dodatkowo przyklejone masą do ramy.
Aby rozłączyć poszycie należy podgrzać środkową strefę. Można
to zrobić np. opalarką albo podgrzewaczem indukcyjnym małej
mocy z rękawicą do poszycia (5).

Rys. 1. Zastosowanie oprzyrządowania do zaginania w zależności od strefy elementu. (BR). (BR)
Do zaginania najlepiej stosować profesjonalne zaginarki pneumatyczne. Co prawda nie zastępują one umiejętności manualnych
blacharza, ale pozwalają na znaczne przyspieszenie zaginania na
długich odcinkach.

ETAP II
Przygotowanie ramy do zamontowania nowego poszycia. Przykładowy proces przebiega następująco:
Usunięcie pozostałości mas i uszczelniaczy. Sprawdzenie jakości
krawędzi ramy i ewentualne usunięcie nierówności (6).
2. Ułożenie nowego poszycia na ramie drzwi (7).
ETAP III
Mocowanie nowego poszycia. Przykładowy proces przebiega
następująco:
1. Po dokładnym dopasowaniu nowego poszycia należy je wstępnie zagiąć w miejscach (1) i (2). Spowoduje to ustalenie poszycia
względem ramy.
2. Następnie zagina się pozostałe krawędzie (8).
Należy pamiętać, że niewłaściwe ułożenie poszycia lub jego przesunięcie podczas ustalania czy też zaginania spowoduje, że nie
będzie się już ono nadawało do powtórnego użycia.

Rys. 2. Przykład profesjonalnej pneumatycznej zaginarki do
poszyć. (BR)
W niektórych miejscach konieczne jednak bywa zastosowanie
bardziej tradycyjnych metod jak młotek i kowadełko. Dlaczego
nie da się wszystkiego zrobić narzędziem pneumatycznym? Jak
wiadomo konstrukcja elementów karoserii bywa bardzo różna.
Każda marka w różnych modelach stosuje wiele rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie miejsca trudno dostępne, jak narożniki
wewnętrzne i zewnętrzne, wymagają dopracowania przy pomocy
narzędzi ręcznych.
Pomimo za i przeciw zarówno od strony ekonomicznej oraz
techniczno-technologicznej, w niektórych przypadkach warsztatom nie pozostaje nic innego jak wdrożyć technologie wymiany
poszycia do swojej oferty. Szczególnie jest to konieczne w przypadku serwisów współpracujących z firmami ubezpieczeniowymi, flotami oraz innymi sieciami naprawczymi.
Bogusław Raatz / raatz.pl
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Firma Tesla nie zatrzymuje się ani na chwilę w poszukiwaniu nowych koncepcji dotyczących zarówno konstrukcji jak i produkcji swoich pojazdów. Inżynierowie tej firmy aktualnie pracują nad rewolucyjnymi zmianami
dotyczącymi systemu produkcji swoich aut. Dotyczy to głównie karoserii modelu „Y”.

Rewolucyjne pomysły TESLI
Tesla aktualnie pracuje nad koncepcją zbudowania gigantycznej maszyny odlewniczej do produkcji znacznej części karoserii
nośnej modelu „Y”. Ten rewolucyjny pomysł zakłada, że główna
część karoserii będzie powstawała jak jednorodna konstrukcja, w
dużej mierze w formie odlewu ciśnieniowego.
Tesla już od dawna planuje uprościć konstrukcje swoich przyszłych karoserii w pojazdach co pozwoliłoby na uzyskanie większych możliwości w automatyzacji procesu produkcji. Uproszczenia w konstrukcji oraz inne zmiany mają być dokonane również w
innych elementach i zespołach pojazdów produkowanych przez
te firmę. Do karoserii dołącza system okablowania pojazdu, który
ma być dostosowany do nowych planów jeszcze większej automatyzacji i robotyzacji procesu produkcji. Na temat konstrukcji
karoserii modelu „Y” wypowiedział się sam dyrektor generalny
Tesli Elon Mask. Oświadczył on, że nieodwołalnie jest to kierunek
kierowanej przez niego firmy i jednym z ważniejszych etapów
zastąpienie znacznej części zespołów wykonywanych z blachy,
odlewami ze stopów aluminiowych: „Kiedy zbudujemy dużą
maszynę odlewniczą, zamiast siedemdziesięciu części będziemy
produkować zaledwie jedną, przy znacznym zmniejszeniu nakładów finansowych na wszystkie prace potrzebne do złożenia tych
części”.
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Fot. 1, 2. Elementy odlewane
metodą ciśnieniową w połączeniu z wykonanymi z blach
aluminiowych. Fragment karoserii Modelu „X”. (BR)
Warto tutaj zaznaczyć, że
technologia odlewania metodą ciśnieniową jest stosowana
zwykle do wykonywania elementów z metali nieżelaznych.
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Dzięki zastosowaniu odlewania pod ciśnieniem, możliwe jest uzyskiwania bardzo dokładnego odwzorowania zaprojektowanych
kształtów. W amerykańskim Urzędzie Patentowym złożono wniosek dotyczący ochrony prawnej tego rozwiązania, które nazwano
„wielokierunkową maszyną do odlewania jednoczęściowej ramy
pojazdu i powiązanych metod”. Firma opisuje problemy występujące obecnie w procesie odlewania ciśnieniowego w produkcji
pojazdów: „Do produkcji ram pojazdów i procesu odlewania
ciśnieniowego, do odlewania różnych elementów ramy pojazdu
używa się wielu urządzeń odlewniczych. Na przykład, pojedyncze urządzenie do odlewania ciśnieniowego w fabryce może być
przeznaczona do odlewania pojedynczego elementu karoserii. Te
komponenty z każdej maszyny odlewniczej są następnie montowane lub mocowane razem (np. przez spawanie, zgrzewanie,
klejenie, nitowanie itp.) przez pracowników fabryki lub systemy
zrobotyzowane w celu wyprodukowania karoserii pojazdu.

Fot. 3. Elementy odlewane metodą ciśnieniową w połączeniu z
wykonanymi z blach aluminiowych. Widoczne elementy ustalająco-mocujące przebite przez łączone warstwy materiału. Fragment karoserii Modelu „X”. (BR)

Odlewanie ciśnieniowe, na etapie inwestowania, zawsze wiąże
się z wyższymi kosztami finansowymi w porównaniu z innymi
procesami odlewniczymi i produkcyjnymi, w tym montażem
wielu pojedynczych elementów. Główną przyczyną tego stanu
jest wysoki koszt projektowania i wykonania drogich form do odlewania ciśnieniowego. Jest to podstawowy powód próby skonstruowania i wdrożenia zmodyfikowanej maszyny do odlewania
ciśnieniowego. Dotyczy to w szczególności elementów karoserii
w celu zmniejszenia nakładu pracy montażu. Opisywany system
produkcji zespolonej karoserii jako monolitu, Tesla planuje zrealizować dzięki dzielonym matrycom wypychacza spotykającymi się
w centralnej części. Zgodnie ze zgłoszeniem patentowym, został
zaprojektowany przez Matta Kallasa z Tesli, który został projektantem technologii odlewniczych. Wiele części formy wypychacza jest zbudowana tak, aby stykały się w centralnej piaście. Druga część formy jest dostosowana do przemieszczania się wzdłuż
pierwszej osi między położeniem zamkniętym a położeniem
otwartym. Trzecia część formy jest dostosowana do przemieszczania się wzdłuż drugiej osi rozciągającej się zasadniczo prostopadle do pierwszej osi, między położeniem zamkniętym a położeniem otwartym. Wszystkie części formy tworzą wnękę formy
odpowiadającą całemu zespołowi karoserii pojazdu. Elon Mask i
jego pracownicy mają nadzieję, że ten projekt pozwoli na znaczne skrócenie procesu produkcji tak skomplikowanego i drogiego
elementu samochodu jakim jest jego karoseria. Firma zauważa
nawet, że zmniejszy liczbę maszyn odlewniczych potrzebnych do
wyprodukowania karoserii pojazdu. Wizja Elona Maska o „maszynie, która buduje maszynę” zaczyna się urzeczywistniać.
Pomysł wydaje się interesujący zwłaszcza z punktu widzenia
zmniejszenia kosztów produkcji, ale co z bezpieczeństwem biernym? Ciekawe jak nowa konstrukcja zachowa się podczas testów
zderzeniowych. Jak wiadomo już w modelu „X” jest wiele stref
karoserii, w których naprawa powypadkowa jest w zasadzenie
zbyt trudna do wykonania w przeciętnym warsztacie.
Czy będzie tak, że w modelu „Y” będzie można tylko wymienić
zderzaki i usunąć rysy z poszycia? Może się o tym przekonamy
o ile oczywiście pomysł super maszyny produkującej maszynę
zostanie zrealizowany w praktyce.
Bogusław Raatz / raatz.pl

Fot. 4, 5. Połączenia elementów odlewanych z wykonanymi z
blachy. Widoczny klej oraz elementy mity łączące warstwy materiału. Fragment karoserii Modelu „X”. (BR)
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Definicja testu zderzeniowego czyli crash testu (ang.) jest bardzo ogólna i określa jedynie rodzaj badania
zachowania się pojazdu podczas symulacji kolizji drogowej, któremu jest on poddawany w warunkach laboratoryjnych. Testy wykonywane są zwykle na zlecenie producentów samochodów, organizacji konsumenckich
jak i firm ubezpieczeniowych. Najlepsze wyniki mogą być świetnym argumentem marketingowym, ale złe to
często początek końca dobrej opinii o danym modelu samochodu. Dlatego też producenci przywiązują bardzo
dużą uwagę do tych badań.

Testy zderzeniowe
Badania symulacyjne wypadków drogowych prowadzone są na
świecie przez różne instytuty i organizacje. W Europie testy prowadzone są systematycznie przez Euro-NCAP czyli Europejski
Program Oceny Nowych Samochodów (oryg. European New Car
Assessment Programme). Podobną działalność prowadzą niezależnie od Euro-NCAP: Global NCAP, Japan NCAP, Korean NCAP, Latin NCAP, ASEAN NCAP, IIHS i NHTSA w USA, NASVA w Japonii oraz
ANCAP w Australii. Oceny wydawane po crash testach pomagają
konsumentom wybrać najbezpieczniejsze pojazdy oraz motywują producentów samochodów do udoskonalenia konstrukcji
pojazdów i optymalizacji ochrony bezpieczeństwa kierowców i
pasażerów. Można z pewnością stwierdzić, że wszystkie działania wielu organizacji na świecie przyczyniły się do znacznego
postępu w tej dziedzinie i są swego rodzaju batem utrzymującym
realizację kolejnych działań na tym polu.
TESTY W USA
Jedną z najbardziej uznanych jednostek badawczych jest instytut
IIHS czyli Ubezpieczeniowy Instytut Bezpieczeństwa Drogowego
(oryg. Insurance Institute for Highway Safety). Program badań
związany z bezpieczeństwem pojazdów oraz badaniami skutków
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kolizji drogowych prowadzony przez IIHS rozpoczął się w 1995
roku. Już pierwsze wyniki testów oraz analiza statystyk wykazały
jednoznacznie, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy wynikami testów pojazdu i ilością negatywnych skutków dla kierowcy i pasażerów w przypadku kolizji danego modelu.
W 2003 roku IIHS zwrócił uwagę na wyniki badań statystycznych, które wykazały, że w wielu przypadkach śmierć ponoszą
kierowcy i pasażerowie w wyniku wypadku drogowego gdy
zachodzi uderzenie boczne. Crasch testy boczne wykonywane
na wielu modelach samochodów wykazały prawidłowość, że
posiadanie kurtyn bocznych w pojeździe zwiększa bezpieczeństwo osób znajdujących się w pojeździe aż o 70%. W Stanach
Zjednoczonych zaczęto stosować boczne poduszki powietrzne
w większości standardowych modeli samochodów co doprowadziło do sytuacji gdzie prawie wszystkie pojazdy otrzymują
dobre oceny podczas bocznych testów zderzeniowych. Kolejny
etap wprowadzania nowych testów to odpowiedź na zagrożenia
płynące z przewrócenia pojazdu (ang. rollover). Pierwsze testy
zachowania się pojazdów podczas przewrócenia pojazdu na dach
opublikowano w 2009 roku. Badania miały wykazać związek po-
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między konstrukcją i wytrzymałością dachu pojazdu a zakresem
odnoszonych obrażeń. Związek ten został potwierdzony przez
kolejne badania, w których sprawdzono wiele pojazdów.
INNE PODEJŚCIE DO BADAŃ
Zderzenie czołowe jest najczęstszym rodzajem wypadku, którego skutkiem są wypadki śmiertelne. W USA główne kroki w
kierunku zmniejszenia zagrożenia wynikającego ze zderzeń czołowych pojazdów zostały wykonane dzięki programowi testów
zderzeniowych, który rozpoczął pod koniec 1970 roku National
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Do działań włączył się w 1995 roku IIHS. Aktualnie IIHS prowadzi badania testów
czołowych w trzech różnych konfiguracjach:
test czołowy pełny,
test czołowy przesunięty częściowo,
test czołowy przesunięty, narożny.
Najbardziej interesujące są wyniki crash testów przesuniętych
ponieważ czołowe pełne pokrywają się z tymi uzyskanymi przez
inne organizacje i instytuty. Euro-NSAP prowadzi testy przesuwając przeszkodę względem pojazdu o 40% gdy IIHS o 25%.

Badania z przesunięciem frontalnym (narożne) prowadzone są
przez IIHS już od 2012 roku. Wyniki są wręcz szokujące i pozostawiają wiele do myślenia. Można zaryzykować tezę, że ustalanie stałych reguł i zasad badań doprowadziło do zaprzestania
poszukiwań konstrukcji i rozwiązań bezpiecznych, odpornych
na różne przypadki zdarzeń drogowych. W Stanach Zjednoczonych wprowadzenie kategorii badań przesuniętego zderzenia
czołowego doprowadziło do sytuacji, że większość pojazdów
poprawiło swoje wyniki. Co w Europie? Na razie nic. Wszystko
jest po staremu. Nowy test zderzeniowy IIHS dokładnie polega
na tym, że samochód przy prędkości 64 km/h uderza czołowo
w zamocowaną trwale przeszkodę 75% swej szerokości. Jak
podaje IIHS bardzo słabe wyniki uzyskały między innymi modele
uznanych producentów europejskich, które bez problemu pozytywnie przeszły badania prowadzone przez Euro-NSAP. Można
stwierdzić, że negatywne wyniki uzyskały między innymi Audi
A4 oraz Mercedes klasy C. Co zaskakuje najbardziej absolutnym
negatywnym bohaterem został Lexus IS250/350. Bardzo dobrze
wypadło w tych badaniach Volvo S60.
Model 2013’

czołowe boczne
40%

dachowanie

tylne

czołowe
25%

Acura TL

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

Audi A4

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

źle

BMW 3

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

warun
-kowo

Infinity G

dobrze

dobrze

akcepto
-walnie

warunkowo
-kowo

akcetpo
-walnie

Mercedes C-class dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

źle

Lexus IS250

dobrze

dobrze

akcepto
-walnie

akcepto
-walnie

źle

VW Passat CC

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

warun
-kowo

Volvo S60

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

W najnowszym modelu Mercedesa klasy C odnotowano bardzo poważne zmiany konstrukcyjne dotyczące bezpieczeństwa
podczas kolizji narożnej. Zmiany pozytywne. Badanie przeprowadzono w 2016 roku i model ten otrzymał nagrodę TOP SAFETY
PICK+ przyznawaną przez instytut IIHS. Jest to dobry przykład
jaki wpływ mają crash testy na producentów samochodów.
Bogusław Raatz / raatz.pl

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.

str. 56

www.lakiernik.com.pl

strefa blacharza
Uszkodzenia karoserii mogą wynikać z kolizji pojazdu z innym pojazdem, przeszkodą nieruchomą lub ze zużycia w wyniku eksploatacji. Najbardziej istotną z punktu widzenia ekonomicznego jest pierwsza grupa zdarzeń.
W 2017 roku zanotowano w Polsce około 30 tys. wypadków drogowych, a w każdym z nich uczestniczył co
najmniej jeden pojazd.

Uszkodzenia karoserii
Podczas wypadku lub kolizji
dochodzi do uszkodzeń w pojazdach i można je podzielić w
zależności od kierunku działania
sił odkształcających:
czołowe,
ukośne przednie,
boczne,
tylne,
ukośne tylne,
przewrócenie.
Podczas kolizji drogowej energia
kinetyczna absorbowana jest
przez poszczególne elementy
karoserii powodując ich odkształcanie. Zasada konstrukcyjna polegająca na zastosowaniu
w karoserii samochodowej elementów o zmniejszonej wytrzymałości do absorbowania energii kinetycznej zderzenia, powoduje
zwiększenie zakresu odkształceń wynikających z kolizji. Zasada ta
przyczynia się jednak w bardzo znaczący sposób do zachowania
zwiększonych szans przeżycia osób znajdujących się w chwili kolizji
w przedziale pasażerskim.
USZKODZENIE CZOŁOWE
Statystycznie jednym z najczęstszych przypadków kolizji pojazdów drogowych jest zderzenie czołowe. Może być ono wynikiem
zderzenia czołowego dwóch pojazdów, czołowym uderzeniem w
przeszkodę, czołowym uderzeniem w bok innego pojazdu lub uderzeniem w tył innego pojazdu.
Z założenia, zgodnie z bezpieczeństwem biernym, jak najmniejszym odkształceniom powinien ulegać przedział pasażerski. Pojazd
drogowy, którego zasadniczym elementem nośnym jest karoseria
w kształcie kadłuba samonośnego, podlegając uderzeniu czołowemu absorbuje energię kinetyczną uderzenia głównie poprzez odkształcenie elementów karoserii, które zostały do tego specjalnie
zaprojektowane. Są to przede wszystkim:
zderzaki,
pas przedni,
podłużnice,
pokrywa silnika,
pokrywa bagażnika.
Podczas zderzenia czołowego powstają dwa podstawowe typy
odkształceń:
wzdłużne równomierne,
wzdłużne wichrujące.
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Zgniecenie wzdłużne równomierne powstaje w wyniku takiego zderzenia czołowego gdzie dochodzi do równomiernego rozłożenia
sił deformujących i gdy kierunek wypadkowej tych sił pokrywa się
z osią środkową pojazdu lub jest równoległy do tej osi i przebiega w jej pobliżu (uderzenie całą powierzchnią). W tym przypadku
równomiernemu odkształceniu podlegają elementy nośne karoserii znajdujące się po jej obu stronach, a stopień absorpcji i jej
skuteczność są największe.
Zgniecenie wzdłużne wichrujące powstaje w wyniku takiego zderzenia, gdzie pojazd uderzając czołowo zostaje poddany działaniu
sił deformujących o nierównomiernym rozkładzie względem osi
środkowej pojazdu (uderzenie wyłącznie jedną stroną). Najczęściej
na takie odkształcenia narażone są pojazdy o konstrukcji ramowej.
W tym przypadku cała energia kinetyczna uderzenia przenoszona
jest przez jedną stronę płyty podłogowej i przy znacznych siłach
deformujących dochodzi do tzw. zwichrowania płyty podłogowej.
Uszkodzenia tego typu są zwykle trudne do usunięcia i wymagają
dużej wiedzy oraz doświadczenia.
Niezbędne jest również zastosowanie specjalistycznego sprzętu
naprawczo-pomiarowego.

USZKODZENIE BOCZNE
Kolejną grupą uszkodzeń w wyniku kolizji drogowych są uszkodzenia boczne. Powstają one zwykle podczas kolizji z innym pojazdem
drogowym lub uderzenia bokiem w przeszkody stałe. Zderzenia
oraz powstałe w ich wyniku zgniecenia boczne można umownie
podzielić na dwie grupy:
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boczne narożne,
boczne centralne.

O ile zderzenia boczne narożne nie powodują powstania zagrożenia dla konstrukcji przedziału pasażerskiego to zderzenia boczne
centralne skierowane są wyłącznie w konstrukcję tego przedziału
powodując jego odkształcenie.
Jeżeli pojazd, który uderza centralnie w część boczną innego pojazdu trafia w próg, który jest częścią płyty podłogowej o zwiększonej
wytrzymałości, to wielkość odkształceń zwykle jest mniejsza niż w
przypadku gdy uderzenie trafia w drzwi oraz słupek środkowy.

USZKODZENIE UKOŚNE
Po omówieniu zderzeń czołowych oraz bocznych należy stwierdzić, że większość przypadków uszkodzeń powstałych w wyniku
kolizji drogowych to przypadki złożone. Analizy te są czysto teoretyczne i wszelkie rozważania oparte są o pewne uproszczenia. Dotyczy to między innymi problemu zderzeń ukośnych. Wypadkowa
sił deformujących przyłożona pod kątem do osi środkowej pojazdu
powoduje zbliżone odkształcenia do przypadków omówionych powyżej.
Bogusław Raatz / raatz.pl

BRAYT INDUSTRY
poszerza portfolio swoich produktów
BRAYT INDUSTRY Gąbka polerska Perfekt finish (biała)
Gąbka polerska wykonana ze specjalnej pianki otwarto komórkowej do
perfekcyjnych wykończeń polerowanej powierzchni.
Kolor:
biały
Mocowanie:
rzep
Rozmiar:
155 - 170 x 30 mm
Zalecany zakres obrotów:
600 – 1200 obr / min
Rekomendowana do zastosowania z produktem:
BRAYT pasta polerska Z1 Premium
BRAYT INDSTRY Gąbka Polerska DIMOND (burgund)
Gąbka polerska wykonana w nowej technologii otwarto komórkowej
o średniej sile cięcia. Struktura oraz budowa gąbki pozwala na dobre
odprowadzenie temperatury przy polerowaniu powierzchni. Gąbka
przeznaczona do drugiego etapu polerowania (średnia siła cięcia).
Kolor:
burgund
Mocowanie:
rzep
Rozmiar:
155 - 170 x 25 mm
Zalecany zakres obrotów:
600 – 1200 obr / min
Rekomendowana do zastosowania z produktami:
BRAYT pasta polerska Z1 Premium
BRAYT pasta polerska I0 High gloss
BRAYT INDUSTRY Gabka polerska DIMOND (zielona)
Gąbka polerska wykonana w nowej technologii piany otwarto komórkowej, która pozwala na zwiększoną siłę cięcia. Struktura gąbki oraz
środkowy otwór wentylacyjny zapewniają dobre odprowadzenie tem-
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peratury wytwarzanej przy polerowaniu, zachowując przy tym odpowiednią twardość roboczą. Gąbka przeznaczona do pierwszego etapu
polerowania (mocna siła cięcia).
Kolor:
zielony
Mocowanie:
rzep
Rozmiar:
155 - 170 x 25 mm
Zalecany zakres obrotów:
600 – 1300 obr / min
Rekomendowana do zastosowania z produktami:
BRAYT pasta polerska Z1 Premium
BRAYT pasta polerska I1 Strong
BRAYT pasta polerska I11 Industry
Pasta polerska Z-A
Jest to pasta przeznaczona dla rynku przemysłowego. Może być używana w firmach produkujących meble, produkujących zabudowy samochodowe wykonane z kompozytu lub lakierowane
poliuretanami. Pasta jest bardzo uniwersalna, może być stosowana
w automatach polerskich, ale praca z tradycyjną polerką też jest przyjemna. Należy zwrócić uwagę na niewielkie zużycie pasty. Jest ona po
prostu ekonomiczna. Możemy ją rozcieńczać terpentyną ewentualnie
w niedużym stopniu wodą. Charakteryzuje się bardzo dobrym właściwościami polerskimi, szybko usuwając obrabiane defekty. Pracując z
pastą Z-A trzeba pamiętać, że tylko przy pierwszym użyciu aplikatora
„impregnujemy” go pastą potem delikatnie ją dokładając.
Więcej informacji na stronie www.troton.pl. oraz u przedstawicieli
handlowych firmy TROTON.

www.lakiernik.com.pl

pasja i profesjonalizm

Airbrush zapięty na ostatni guzik
Witam w kolejnym cyklu poświęconym technice Airbrush. Dzisiaj
opiszę proces powstawania reklamy guzików na karoserii samochodu dostawczego Mercedes Sprinter. Auto zostało dostarczone w
fabrycznym kolorze żółtym. Życzeniem klienta było wykorzystanie
w projekcie oryginalnego koloru lakieru. Po zebraniu niezbędnych
materiałów i zdjęć wykonałem kilka projektów wstępnych (fot. 01).
Następnie auto zostało rozbrojone i precyzyjnie zamaskowane.
Pozostał odkryty wyłącznie obszar przeznaczony do naniesienia
grafiki w technice airbrush.

2

1

3

W trakcie matowienia karoserii przygotowywałem równolegle niezbędne szablony guzików, logotypów i napisów. Po oczyszczeniu
i odtłuszczeniu powierzchni pierwsze szablony zostały naklejone
(fot. 2, 3). Rozpocząłem od namalowania z dwóch stron lakierem
akrylowym i w określonym kolorze największego napisu BOTTONI.
Po wyschnięciu i zeszlifowaniu powstałych po szablonie kantów
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zakryłem napisy przygotowując się do cieniowania tła. Według
projektu cieniowanie miało przechodzić od fabrycznego koloru
żółtego do intensywnego błękitu. Wiadomo, że po zmieszaniu
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tych dwóch barw, uzyskałbym na długim odcinku zieleń, a klient
chciał tego uniknąć. Jedynym rozwiązaniem było użycie bieli
oddzielającej te dwa kolory. Dodatkowym utrudnieniem było cieniowanie radialne kończące się przy najbardziej wysuniętym do
przodu pojazdu guziku (fot. 4).
Cieniowanie na długim odcinku jest trudne, gdyż podczas malowania duża ilość odkurzu osiada na karoserii, tworząc „fałszywy”
obraz idealnego przejścia kolorystycznego. Dopiero po usunięciu
odkurzu akrylowego i przykryciu całości cienką warstwą lakieru
bezbarwnego widać prawdziwy wynik pracy. Wtedy uwydatniają
się pewne nierówności i przebarwienia. Najlepiej całe cieniowanie
wykonać raz jeszcze zwiększając ciśnienie powietrza.
W kolejnym kroku nałożyłem padające na cieniowane tło cienie
guzików. Ten etap należało zakończyć ponownym naniesieniem
grubszej warstwy lakieru bezbarwnego. Po wyschnięciu zmatowiłem całą powierzchnię w celu usunięcia nierówności powstałych
na skutek nierównomiernego prowadzenia pistoletu podczas
cieniowania. Teraz można było przystąpić do naklejenia szablonów
napisów na obszar cieniowany bez obaw o jego uszkodzenie. To
ważne, bo korekta jakichkolwiek błędów cieniowania na długim
odcinku jest prawie niemożliwa (fot. 5).

5

6

Podczas schnięcia cieni od napisów rozpocząłem malowanie wnętrza guzików (fot. 6). Od głębokiej sepii do odcienia rdzy. Dążyłem
do efektu dwukolorowej masy plastycznej. Następnie nastąpił demontaż szablonów cienia napisów i montaż takich samych szablonów, ale przyklejonych z przesunięciem ok. 15 cm w górę i w lewo.
Potem napisy zostały wypełnione bielą, a następnie nałożone zostały aerografem efekty światłocienia i wypukłości (fot. 7).

7

Powróciłem na krótko do wnętrz guzików, aby dokonać ostatnich
efektów malarskich poprawiających przestrzenność brył. Dotychczasowe płaszczyzny zostały pokryte cienką warstwą lakieru bezbarwnego stanowiąc ochronę przed klejem następnych szablonów (fot. 8).

8

Najpierw nałożyłem szablon cienia napisów, jednocześnie odkrywając szablon wewnętrznych części wszystkich guzików. Resztę
obszaru szczelnie zamaskowałem. Następnie można było nanieść
cień z przejściem tonalnym, adekwatnym do kolorystyki tła.
Pamiętać należy o ciągłym kontrolowaniu stanu szablonów, szczególnie na przetłoczniach karoserii. Folie szablonowe mają tendencje do naprężeń i właśnie w tych miejscach lakier może przedostać
się pod folię.
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Mogłem rozpocząć kolejną fazę pracy, obręcze guzików (fot. 9).
Zadaniem było uzyskać nakrapiane tworzywo sztuczne o znacznym połysku i w tonacji reszty projektu. Najpierw, równomiernie
pokryłem kolorem (tym z napisu BOTTONI) wszystkie obręcze
guzików. Następnie tę samą powierzchnię zacząłem „niszczyć” za
pomocą szorstkiego pędzla, papieru, folii i ściereczek. Po uzyskaniu odpowiedniej faktury nadałem guzikom światła i cienia. Resztę
efektów zostawiłem na sam koniec (fot. 10).
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9

tła oraz z wolnej ręki domalowałem miejsca scalające guziki z tłem.
Po dokonaniu przeglądu jakościowego, nałożyłem końcowy lakier
bezbarwny dzieląc powierzchnię na dwa sektory (fot. 12).

13

10
Kolejnego dnia przełożyłem maskowania i lakier bezbarwny został
nałożony na pozostałą część pojazdu (fot. 13). Przed uzbrojeniem
karoserii dokonałem ostatnich korekt lakieru ze szczególnym
uwzględnieniem silikonowych dylatacji oddzielających elementy
oblachowania (fot. 14). Po montażu lamp, uszczelek i elementów
ozdobnych auto było gotowe do odbioru (fot. 15).

14
11

Odkryłem wnętrza guzików w celu „połączenia” wewnętrznych
i zewnętrznych elementów w całość. Teraz mogłem wzmocnić
krycie cieni pomiędzy guzikami, nadając całej kompozycji jeszcze
więcej przestrzeni (fot. 11).
Zdemontowałem wszystkie szablony w celu oceny całości obrazu.
W kulminacyjnych punktach nałożyłem aerografem odbłyski świa-

12
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Sukcesem całej pracy było wierne odtworzenie struktury guzików
oraz kolorystyczna i graficzna zgodność z projektem. Udał się
również efekt ekspozycji „narożnikowych” guzików, możliwy do
obejrzenia w całości, dopiero po otwarciu tylnych drzwi. To stanowi dodatkową atrakcję podczas rozładunku towaru w centrum
miasta. Całość pracy, bez czasu projektowania i przygotowania
szablonów, trwała 5 tygodni.
Andrzej Karpiński
www.airbrush.com.pl

15
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Jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków militarnych Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
odzyskał dawny blask. Wyremontowana armata przeciwpancerna używana w czasie walk o miasto w 1945r.
ze statycznej ekspozycji trafiła w ręce współpracujących z placówką pasjonatów historii. W bieżącym roku
obejrzymy ją tak, jak prezentowała się podczas krwawej bitwy sprzed 76 lat.
Łukasz Gładysiak

Pomnikowa armata, w którą tchnęli życie
- Zabytki bezpośrednio związane z Wojskiem Polskim, do tego
wykorzystywane na naszym terenie to temat niezwykle interesujący, ale też historycznie bardzo cenny – mówi Aleksander Ostasz,
dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Od ponad pół
wieku w zbiorach placówki znajduje się radzieckiej produkcji armata 45 mm wz. 1937 53-K, która ma za sobą między innymi walki o
miasto w marcu 1945 r.
Dzisiejszy eksponat muzealny został wyprodukowany w 1943r.
Choć okoliczności jego przekazania w ręce naszych żołnierzy

Wyprodukowana w 1943 r., radziecka armata przeciwpancerna 45 mm
wz. 1937 53-K, używana przez Wojsko Polskie – dziś jeden z najcenniejszych eksponatów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (Foto: Łukasz
Gładysiak).
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pozostają nieznane, muzealnicy przypuszczają, że stało się to rok
później. Działo wykorzystywane było w szeregach 1. Armii Wojska
Polskiego podczas ofensywy znad Wisły, walk na Wale Pomorskim i
ostatecznie w Kołobrzegu. – Tutaj armata została uszkodzona najpewniej na tyle, że zdecydowano się wycofać ją ze służby. Do dziś
w dolnej części prawej strony osłony widoczny jest duży ubytek
zewnętrznej części płyty, spowodowany prawdopodobnie trafieniem odłamkiem. Takie samy ślady nosi łoże armaty – bez trudu
dostrzeżemy tam przestrzeliny – wylicza nasz rozmówca.
Tuż po zakończeniu II wojny światowej „czterdziestkę piątkę” po-

Podczas renowacji przeprowadzonej w latach 2009-2010 udało się uruchomić m.in. system opuszczania górnych części osłony armaty (Foto:
Łukasz Gładysiak).
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stanowiono wykorzystać jako element dekoracyjny tworzonego
od jesieni 1945 r., pierwszego cmentarza wojennego w Kołobrzegu. – Powstał on tuż obok Fortu Ujście, czyli latarni morskiej,
którą po wysadzeniu przez Niemców w czasie marcowej bitwy, do
listopada tamtego roku odbudowali Rosjanie. Nasza armata, razem
z, także uszkodzonym w czasie walk, ciężkim karabinem maszynowym Maxim wz. 1910 znalazły się na obrzeżu górnego tarasu. Pozostały tam przez co najmniej kolejną dekadę – opowiada dyrektor
MOP. Ostatecznie oba egzemplarze broni trafiły do Muzeum Oręża
Polskiego.
Do tematu „kołobrzeskiego”
działa przeciwpancernego muzealnicy powrócili w 2009 r. To
właśnie wtedy zapadła decyzja
o próbie przywrócenia jej do
takiego wyglądu, jaki miała co
najmniej w chwili zakończenia
bitwy o miasto. – Profesjonalną
renowację eksponatu przeprowadziła, znana nie tylko w
Polsce, pracownia Handmet
Military z Gostynia. Odbudowa
trwała mniej więcej rok – zaznacza nasz rozmówca. W jej Zachowane na górnej części
podstawy lufy oraz zamku działa
trakcie nie tylko uruchomiono
informacje na temat okresu prowszystkie podzespoły armaty, dukcji. Zabytek powstał w ZSRR, w
w tym lemiesze i niezależnie 1945 r. (Foto: Łukasz Gładysiak).
amortyzowane
zawieszenie
każdego z dwóch kół. Dodano drobne detale, na przykład blokady
górnych segmentów osłony, którą ponownie można w połowie
złożyć; pojawiły się też nowe, adekwatne do oryginałów, opony.
Całość pomalowano kolorem tzw. radzieckiej zieleni 4BO w odcieniu adekwatnym do roku produkcji. – Mając na uwadze wzrost
zainteresowania odtwórstwem historycznym okresu II wojny światowej zdecydowaliśmy przygotować nasz eksponat tak, by mógł
być wykorzystywany w czasie pokazów, inscenizacji czy pikników
popularyzujących dzieje wojskowości – uzupełnia dyrektor MOP.
Warto podkreślić, że w czasie renowacji udało się zachować ślady
po trafieniach, które świadczą o bojowej przeszłości eksponatu.
Po powrocie z Gostynia armata trafiła na wystawę główną Oddziału Dzieje Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Stanęła przy słynnym
obrazie autorstwa Stefana Garwatowskiego p.t.: „Ostatni bój”
niejako w roli przeciwwagi do niemieckiego działa piechoty 7,5 cm

Po odnowieniu muzealnego działa pełnię sprawności odzyskało zawieszenie (Foto: Łukasz Gładysiak).
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Przestrzeliny w dolnej części łoża lufy powstały w 1945 r. i świadczą o
bojowej przeszłości muzealnego działa (Foto: Łukasz Gładysiak).

LiG 18, wydobytego z kanału portowego. – Po dekadzie statycznej
ekspozycji podjęliśmy decyzję o dosłownym ożywieniu eksponatu.
Z tego względu na początku 2021 r. zostało ono przekazane pod
opiekę zaprzyjaźnionej grupie pasjonatów – mówi Aleksander
Ostasz. Odtąd pieczę nad zabytkiem sprawuje Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznej „Rega” z Trzebiatowa. Jego członkowie wielokrotnie wspierali MOP podczas wydarzeń promujących
najnowsze dzieje militarne Polski i Pomorza występując przede
wszystkim w mundurach Wojska Polskiego na Wschodzie. Od
kilku lat angażują się także w działania edukacyjne prowadzone
przez muzeum. Za ich sprawą armata stale wzbogaca się o nowe
elementy: skrzynie amunicyjne,
repliki nabojów armatnich czy
wyposażenie saperskie. Ponadto
przygotowano ją do montażu
ładunków pirotechnicznych a to
oznacza, że w czasie inscenizacji
będzie mogła imitować strzały.
Działo przeciwpancerne 45
mm wz. 1937 53-K zostało
opracowane w połowie lat
trzydziestych XX w. przez zespół radzieckich konstruktorów
pod kierownictwem Michaiła
Łoginowa. W chwili rozpoczęcia
II wojny światowej stanowiła
podstawowy rodzaj holowanej
armaty służącej do zwalczania

W dolnej części prawej strony osłony widoczny jest ubytek pancerza
– prawdopodobnie efekt trafienia
odłamkiem w czasie walk o Kołobrzeg w marcu 1945 r. (Foto:
Łukasz Gładysiak).

Dzięki muzealnikom działo odzyskało pełną sprawność, uruchomiono na
przykład pokrętła nastawy, pozwalające obracać zespół lufy i przemieszczać go w pionie (Foto: Łukasz Gładysiak).
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Działo przeciwpancerne 45 mm wz. 1937 53-K
– dane techniczne:
Wymiary
Kaliber
Długość
Długość lufy
Szerokość
Wysokość
Prześwit

Lemiesze kołobrzeskiej armaty, dobrze widoczna charakterystyczna barwa tzw. radzieckiej zieleni 4B0 w odcieniu wykorzystywanym w 1943 r.
(Foto: Łukasz Gładysiak).

pojazdów pancernych nieprzyjaciela, jaką dysponowała Armia
Czerwona. Wystrzeliwane z niej pociski były w tym okresie w
stanie niszczyć praktycznie wszystkie rodzaje wozów bojowych
przeciwników ZSRR. Efektywność działa spadła już w 1941 r.,
wraz z wprowadzeniem do służby niemieckich, dopancerzonych,
a ostatecznie cięższych rodzajów czołgów. W tym okresie Armia
Czerwona posiadała w służbie ok. 7,5 tys. sztuk opisywanego typu
oręża. Od tamtego momentu „Muchobijki”, jak żartobliwie armaty
nazywali sami żołnierze radzieccy określać zaczęto także zwrotem
„żegnaj ojczyzno”, co odnosiło się do strat ponoszonych przez
działony przeciwpancerne wojsk Józefa Stalina. Mimo tego działa 53-K pozostawały na pierwszej linii aż do zakończenia II wojny

45 mm
3175 mm
2070 mm
1498 mm
250 mm

Masa bojowa
Bojowa
Marszowa

560 kg
1200 kg

Przebijalność pancerza
Dystans 500 m
Dystans 1000 m

35 mm
28 mm

Kąt ostrzału:
Płaszczyzna pionowa
Płaszczyzna pozioma

-8O - +25O
60O

Szybkostrzelność

20-25 strz./min.

Donośność

4,2 km

Obsługa

4-6 żołnierzy

Lata produkcji

1937-1944

Liczba wyprodukowanych egzemplarzy

37.354

światowej. Wykorzystywano je, między innymi w Polsce, jeszcze
w latach pięćdziesiątych. W tym okresie regularnie widywane były
także na ulicach Kołobrzegu, stanowiąc jeden z elementów oręża
przeciwpancernego tutejszego garnizonu.

Działa 45 mm wz. 1937 53-K oraz amerykańskie samochody terenowe Dodge WC51 w rękach żołnierzy polskiego garnizonu Kołobrzeg. Defilada z okazji
rocznicy podpisania Manifestu Lipcowego, Pl. Ratuszowy w Kołobrzeg, lato 1948 r. (Fot. Archiwum MOP w Kołobrzegu).
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Zanim przystąpimy do malowania bardziej zawansowanych obiektów zajmijmy się „bezawaryjnym” nakładaniem
tła i prostszymi zadaniami jak figury geometryczne i bryły. Dzisiaj otrzymamy kilka pożytecznych informacji,
które mogą być potrzebne w kolejnych etapach przygody z aerografem. To oczywiste, że nie mogę narzucać
tutaj tematyki ćwiczeń lub nauczać podstaw perspektywy, rysunku, światłocienia. Niech pozostanie to kwestią
indywidualnych możliwości i wyobraźni. Nie da się oddzielić tematu preferencji artystycznych od uprawiania
airbrush. Według mnie dobrze wykonana praca aerografem polega na przemyśleniu projektu i opanowaniu
rysunku. Ja jednak skupię się wyłącznie na technice pozostawiając wartość artystyczną w Państwa rękach.

Techniki airbrush - tła i proste obiekty
Po dokonaniu wyboru podłoża, naniesieniu rysunków i przygotowaniu szablonów przystępujemy do realizacji projektu. W przypadku gdy ilustracja przewiduje przedstawienie obiektu na jednolitym
tle, lepiej jest od tła właśnie rozpocząć a potem opracowywać
obiekt. Taka kolejność jest dobra, gdyż ewentualne błędy (przebarwienia, plamy itp.) nie zmuszą do wykonywania całej pracy od
nowa. Dalszym malowaniem można zająć się dopiero po upewnieniu się, że tło wykonaliśmy poprawnie. Do najtrudniejszych technicznie należą tła cieniowane regularnie.
Na początek proponuję projektowanie teł o dużym stopniu nieregularności, gdzie można wygubić, ukryć małe błędy i niedoskonałości. Po udanym wykonaniu tła należy je zamaskować i odkryć
części obiektu np. jedną ze ścian prostopadłościanu. Uwaga, zaklejamy tylko dobrze wysuszone obszary. Folia maskująca nie powinna leżeć na farbie dłużej niż 48 godzin. W przeciwnym razie mogą
pojawić się problemy z pozostającymi resztkami kleju.
Przy ćwiczeniach z prostopadłościanem postarajmy się tak dobrać
odcienie farby, aby ściany bryły stanowiły naturalny światłocień i
aby były przestrzenne. Najlepiej obserwować naturę. Ustawmy odpowiednio oświetlone, gładkie, jednokolorowe pudełko i spójrzmy
jak rozkładają się proporcje oświetlenia ścianek. Zwróćmy też uwagę na cień rzucany przez pudełko. Niestety w technice airbrush
trzeba często malować “na pamięć”. Przy pracy wymagającej dużo
maskowania widzimy tylko obszar odkryty. W miarę zaawansowania pracy należy zapamiętywać coraz większą ilość elementów
zakrywanych. Celem jest osiągnięcie jak największej spójności
wszystkich części obrazu. To jest problem większości airbrusherów. Dlatego tak dużo osób woli malować z “wolnej ręki”, bez
maskowania. Tą metodą jednak nie uzyska się ostrych krawędzi,
tak potrzebnych w wielu obrazach. Myślę, że airbrush jest wręcz
wymarzoną techniką do malarstwa realistycznego. Wspomniana
spójność obrazu polega nie tylko na używanej palecie barw i odcieni. Każdy obiekt pozostawia w swoim otoczeniu jakiś ślad, zmienia
je. Nauczmy się też obserwować cienie rzucane przez obiekty. To
gra cieni właśnie osadza obiekt w otoczeniu. Starajmy się powstających po maskowaniu krawędzi nie pozostawiać wszędzie. Nie
mogą obiekty wyglądać jak wycięte nożyczkami z tła.

obiektów tak, aby rzucany cień przechodził również przez obiekty
sąsiadujące. Zobaczymy jak inaczej układa się ten sam cień na kuli
czy stożku. W ramach dalszego „utrudniania” możemy spróbować
namalować przeźroczysty obiekt znajdujący się najbliżej tak, aby
inne obiekty częściowo były „w nim” widoczne. Ćwiczenia te, chociaż będą coraz trudniejsze, staną się podstawą naszego warsztatu
malarskiego.
Całe nasze otoczenie składa się z figur geometrycznych, perspektywy, odbić lustrzanych i światłocienia. Aby to wszystko namalować trzeba najpierw to widzieć. Należy obserwować otoczenie,
naturę. Airbrush jest malarstwem wymiernym, możliwym do zaplanowania. Jednak zasady ogólne jak sztuka kompozycji, rysunek,
wyczucie proporcji obowiązują tutaj jak w malarstwie klasycznym.
W technice airbrush nie zaprezentujemy swojego temperamentu lub emocji artystycznych, ale możemy namalować optycznie
atrakcyjny obraz, będący wartością samą w sobie.

1

fot. 1 Proste ćwiczenie z przesuwaniem szablonu. Efekt “echa”
uda się jeśli zadbamy o regularne przesunięcia i coraz mniejszą
ilość natryskiwanej farby.

2

W zależności od rodzaju oświetlenia cienie oddalając się od obiektu
zatracają swe krawędzie i tzw. krycie. Wspominałem w poprzednich
publikacjach, że po ukończeniu pracy z szablonami należy obraz
uzupełnić pracą z “wolnej ręki”. I to jest ten moment, gdzie wykonywana praca staje się jeszcze bardziej realistyczna. W trakcie
ćwiczeń z prostymi obiektami i z osadzaniem ich na tle możemy
zwiększać sobie stopień trudności. Spróbujmy umieścić kilka
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fot. 2 Proste ćwiczenie na przeźroczystość obiektów. Trzy położenia tego samego szablonu. Farba nakłada się i potęguje efekt
krycia. Należy dbać o czyste i równe krawędzie obiektów.

5

3

fot. 5 Ćwiczenia mieszane z użyciem różnych obiektów i układów
światłocienia.

fot. 3 Pierwsze ćwiczenie z osadzaniem obiektu na tle. Cień maleje i rozprasza się w miarę oddalania. Światło na walcu znajduje się
we właściwym miejscu, po przeciwnej stronie cienia.

4

fot. 4 Ćwiczenie trudniejsze z kilkoma obiektami i cieniowanym
tłem. Obiekty widziane pod światło, cienie skierowane więc w
stronę widza. Uwaga, nie malować cieni czystą czernią!

Przejdźmy do przykładu jeszcze bardziej zawansowanego. Namalujemy krople wody na szkle fot. 6. Zaczynamy jak zawsze od rysunku
na naklejonej folii samoprzylepnej. Po wycięciu wszystkich linii szablonu, zdejmujemy tylko obszar tła. Zakładamy ostrożnie żądany
kolor cieniując w odwrotnym kierunku niż przyszłe cienie kropli.
Teraz malujemy cienie kropli na tle. Używamy tego samego koloru, lecz ostrożnie, aby nie przyciemnić. Ostrożnie, pracujemy na
otwartym, gotowym tle! Następnie folią maskującą zakrywamy tło
i możemy przystąpić do malowania kropli. Zaczynamy od brzegów
nie ściągając jeszcze folii z miejsc najjaśniejszych. Potem delikatnie cieniujemy powierzchnie kropli w odwrotnym kierunku niż tło
główne. Po ukończeniu tych czynności, zdejmujemy maski świateł i
całego tła. Tak odkrytą pracę, lekko korygujemy „z wolnej ręki” tym
samym kolorem. Otrzymany obraz jest fazą podstawową. Można
go wzbogacać o szczegóły. Bardziej dopracowane miejsca łączeń
z tłem lub nawet odbicia w kroplach przedmiotów spoza obrazu.
Wzmocniłoby to realizm ćwiczenia. No, ale to już nie w artykule
„Tła i proste obiekty”.
Andrzej Karpiński
www.airbrush.com.pl
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Z wykształcenia jest informatykiem, ale jego pasją od najmłodszych lat były motocykle. Potem dołączyła
do nich aerografia. Świetnie odnajduje się w roli grafika i lakiernika, bo wyznaje zasadę: nad pracami, które
ma firmować nazwiskiem, czuwa sam od początku do końca. Lubi wyzwania, szuka nowych dróg i nie boi
się wykraczać poza kanony. Ma szczęście zarabiać na życie dzięki temu co kocha. Gdy potrzebuje odskoczni,
zamyka swoje Studio Custom Painting i … idzie na ryby.

Custompainting.pl: praca, pasja i styl życia
Skąd Twoje zdolności plastyczne? Skończyłeś jakąś artystyczną
szkołę? A może należałeś do dzieciaków, które na lekcjach zamiast
skupić wzrok na tablicy, zapełniały rysunkami każdy wolny skrawek
zeszytu?
- Zdecydowanie to drugie. Jestem absolutnym samoukiem. Już
jako nastolatek miałem motocykle, które sobie w różny sposób
przerabiałem. I od początku miałem też zajawkę na ich przemalowywanie. Wtedy sięgałem po prostu po lakiery, a pierwszy
aerograf zdobyłem chyba w wieku 18 lat. Taki sprzęt był wtedy u
nas niemal niedostępny, ale można go było ściągnąć z zagranicy.
Pierwsze aerografy i farby załatwiałem więc przez znajomego, z
Niemiec. Ogromny wpływ na mnie miały zachodnie, „branżowe”
programy telewizyjne. Moim idolem był Mike Lavallee, któremu
niestety ostatnio się zmarło. Bardzo jarałem się jego pracami.

swoimi drogami. I tak wypracowałem np. swój patent na ogień,
który powstaje w oparciu o siedem kolorów, przenikających się
jeszcze z jakimiś innymi warstwami. Osiągam efekt, który moim
zdaniem jest lepszy, niż to co robią tam w USA.

A moment gdy zacząłeś zarabiać na swoich pracach?
Pierwsze prace aerografem robiłem z koleżanką z Akademii Sztuk
Pięknych. Jej się to znudziło po kilku dniach. Zostałem więc z rozpoczętym projektem, a trzeba było go skończyć. No i okazało się,
że potrafię. Do wszystkiego dochodziłem metodą prób i błędów,
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ry na nim są mało widoczne. Ale właśnie taki efekt mieliśmy osiągnąć. Położyliśmy srebro, na to srebrny brokat, potem minimalnie
ciemniejszym srebrem nanieśliśmy wzory, które zostały przykryte.
To takie typowo „custompaintingowe” zlecenie. Przykryliśmy całość lakierem, którego poszło na to aż 20 litrów. Kosztował ponad
20 tys. złotych. Kładliśmy go w ciągu jednego dnia. To była ogromna odpowiedzialność. Nie mogło być najmniejszego zacieku. Mocno
stresująca robota. Ale wyszło! I zleceniodawca był zadowolony.

Zdaje się, że eksperymenty i wychodzenie poza kanony, to Twoja
specjalność.
- Pewnie tak jest. Bo ja już się tyle naoglądałem, tyle rzeczy sam
zrobiłem, że lubię tworzyć sobie własne patenty. Choćby przy
wykorzystaniu pianki do golenia. Chcąc uzyskać wyjątkowy efekt,
sięgam po nietypowe rzeczy. Lubię też łączyć lakiernictwo artystyczne z aerografem. U nas dominują ostre grafiki, a ja bardzo lubię prace właśnie w stylu amerykańskim. Staram się przekonywać
klientów do nieco odważniejszych wzorów, albo chociaż przemycać coś, co co ich pojazd wyróżni.
Nie boisz się szukać nowych rozwiązań, nie asekurujesz się?
- O nie. My się tu w naszym studio niczego nie boimy (śmiech). No
i jak od zawsze lubiłem wyzwania.
Największe przed którym stanąłeś, to...?
- Chyba ten Buick, którego można obejrzeć na naszej stronie. Wzo-
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Większość prac w Twoim studio to jednak motocykle, prawda?
- Tak. Przyznam, że w malowaniu samochodów nawet lepiej bym
się odnajdywał, ale samochodowych klientów jest zdecydowanie
mniej. Bo to bardzo droga przyjemność. Lubię pracę nad Mustangiem, którego też mamy n a stronie internetowej, w swojej galerii.
To było fajne zlecenie. Z efektami strukturalnymi, postarzeniem a
la patyna, przecieraniem jednego lakieru w drugi. Tak, lubię robić
samochody. Ale pracowaliśmy też już nad samolotem – dokładniej,
nad jego rozebranymi częściami. Dominują motocykle, jest też sporo różnej drobnicy, ale zdarzają się i takie gabaryty, że trzeba kombinować. Mam dom po rodzicach, na terenie posesji zbudowałem
warsztat. Kabina lakiernicza ma 7 na 4 metry. Ale kiedyś przyjechał
do mnie klient Fordem Transitem, nówką. Chciał go pomalować,
ale mieliśmy za niską bramę, bo to wysokie auto. No to zbudowaliśmy przed warsztatem namiot z folii i w nim pomalowaliśmy tego
Forda. Właściciel nie wierzył, że to zrobiłem (śmiech). Ale daliśmy
konstrukcję z drewna, obłożyliśmy folią i wyszło świetnie.
Chyba nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych?
- No nie ma. A przynajmniej nie wolno się łatwo poddawać. No
może gdyby przyjechał tir, albo wagon kolejowy, mielibyśmy poważny problem… Ale trzeba by było główkować.
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W ramach tzw. „drobnicy” malowałeś też rakiety Agnieszki Radwańskiej, prawda?
- Tak. Dotarł do mnie jej trener. Potrzebował jak najszybciej pomalować kilkadziesiąt rakiet. Z grafikami, z napisami, w bardzo
charakterystycznym różem – znakiem firmowym Agnieszki. A
to niewdzięczny kolor. Trzeba go kłaść na bieli, cieniutko. Wykombinowałem go z pięciu odcieni lakieru, włącznie z lakierem z
Castoramy.
Nie trzymasz żadnych instrukcji, co?
- Żadnych. Jestem z tego pokolenia, które musiało się nauczyć
samo rozwiązywać problemy. Bo nie było internetu i szybkiego
podglądu na filmiku, jak co zrobić. Trzeba było być takim MacGyverem i samemu kombinować. Ja do dziś lubię mieszać lakiery. Mój
mieszacz mnie nie lubi (śmiech), bo czasem przychodzę do niego
i sam się biorę za tę robotę. W przyszłości może będziemy mieli
mieszalnik, ale na razie nie mamy na niego czasu.
Jak długo pracowałeś nad Biuckiem i Mustangiem?
- To były „grube” rzeczy, więc długo. Buicka robiliśmy ponad 2
miesiące w 3 osoby, a Mustanga w 2 osoby przez 1,5 miesiąca.
Pracujemy w trzyosobowym zespole: Monika, Paweł, który zajmuje
się przygotowaniem i ja. Ale wszystko opiera się na mnie. Robię też
te najtrudniejsze rzeczy.
Rozumiem, że cały projekt i jego wykonanie to Twoja robota, z dużym wsparciem Moniki i Pawła, tak?
Można tak powiedzieć. Czuję się lakiernikiem i pracuję aerografem. Ale w tej branży, żeby odnieść jakiś sukces, trzeba być też
grafikiem. I ja również nim jestem. Mam wszystko czego trzeba
by stworzyć projekt, od rysunku począwszy. Znamy się na przygotowaniu lakierniczym, mamy lampy, piece. Gdy coś pomalujemy,
nie musimy czekać do następnego dnia, tylko ograniczamy się do
godziny. Nie wyobrażam sobie żebym oddawał pracę np. jakiemuś
lakiernikowi, a sam skupił się tylko na aerografie. Ktoś gdzieś może
popełnić błąd, a ja nie chcę przerzucać się odpowiedzialnością.
Uważam, że trzeba się na wszystkim znać o A do Z. Od zrobienia
projektu, po polerowanie. Muszę mieć pewność, że wszystko jest
OK. Nie stosuję tanich półśrodków, u mnie wszystko musi być „z
najwyższej ligi”. Tego się trzymam.
Pracujesz z kobietą, jak się sprawdza w fachu zdominowanym przez
mężczyzn?
- Bardzo dobrze. Kobiety są dokładniejsze i bardziej opanowane niż
faceci. A tu i oko i cierpliwość jest arcyważna. Opanowanie też, bo

bywa, że mamy w realizacji 15 projektów równocześnie. A teraz
np. robimy Harleya Davidsona Electrę, nówkę, prosto z salonu. Ten
motocykl to 20 elementów, trzeba się nad tym nielicho napracować, a tu jeszcze 10 innych projektów i dzwoniący ludzie. Zwykle
mamy niezły młyn.
Ile trwa praca nad motocyklem?
Standard, to dwa tygodnie. No, Electra trochę więcej nam zajmie.
Który etap swojej pracy lubisz najbardziej? Może finał, gdy oddajesz
ją klientowi?
- Jak się ma fajnego klienta, to każdy etap jest świetny. A ja mam
szczęście do wariatów podobnych do mnie (śmiech).
Jesteś szczęściarzem, który robi to co naprawdę kocha?
- To prawda. Może też dlatego staram się cały iść do przodu.
Szukamy nowych przestrzeni, w których moglibyśmy zastosować
to, co robimy. Dostaliśmy kontrakt na grafiki dla Unii Europejskiej,
malujemy komputery dla dzieciaków w całej Polsce, itd. Chcę też
kupić laser, chcę sprzedawać autorskie zestawy do malowania,
kiedyś pewnie pomyślę o organizacji szkoleń, pomysłów jest wiele.
A czym jeździsz prywatnie? Masz czas na malowanie swoich 4 czy 2
kółek?
Oczywiście, że nie! (śmiech) Gdy ostatnio zabrałem się za malowanie jednego ze swoich motocykli, stał 2 lata. A teraz jeżdżę starym
Fordem Explorerem i Suzuki TL 1000R z przełomu wieków.
Powiedz jeszcze jak odpoczywasz?
- W warsztacie! (śmiech) Tak to jest, firma to moje ukochane
dziecko, a bycie painterem to styl życia. My nie pracujemy od do.
Nigdy tak nie będzie i to też lubię, bo zawsze bardzo ceniłem sobie
wolność. Ale mam tez drugą pasję – ryby. Pracujemy tak, że to od
nas zależy kiedy zrobimy sobie przerwę, zamkniemy na 1 dzień i
wtedy odpocznę łowiąc z ryby.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiała Iwona Kalinowska
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Zabezpieczenie antyporostowe
łodzi z laminatu
Jedną z najczęściej wykonywanych prac malarskich na jachtach jest zabezpieczenie dna łodzi przed porastaniem.
Brak właściwego zabezpieczenia spowoduje obrastanie łodzi muszlami i porostami, a to z kolei będzie miało
konsekwencje ekonomiczne, estetyczne, a także ekologiczne. Konsekwencje będą dotyczyć zarówno większego
zużycia paliwa w obciążonym kadłubie jak i kosztów napraw uszkodzeń wywołanych przez kolonie muszli. Brak
zabezpieczenia może spowodować migrację gatunków inwazyjnych, których populacje wypierają lokalną faunę
i florę z powodu braku naturalnych wrogów.
Możliwości zabezpieczeń antyporostowych jest wiele, ale w niniejszym tekście skupimy się na jednym z najbardziej popularnych
produktów. Oprzemy się na przykładzie antifoulingu samopolerującego marki Sea-Line, który spełnia szerokie spektrum potrzeb
armatorów w Polsce, gdzie większość łodzi to jednostki wykonane
z laminatu poliestrowo – szklanego.
Wspomniana farba stworzona jest na bazie tlenku miedzi oraz
żywic. Skutecznie ochroni przed porastaniem kadłuby łodzi żaglowych, a także motorowych poruszających się z maksymalną prędkością do 40 węzłów. Może być stosowana na wodach słodkich,
słonych i mieszanych – czyli w strefach przybrzeżnych. Aplikacja
jest bardzo łatwa i nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi poza
pędzlem i środkami ochrony osobistej jak na przykład rękawiczki,
maska. Produktu nie należy używać na aluminium ponieważ z powodu zawartości tlenku miedzi dojdzie do procesu korozji galwanicznej. Wydajność farby antyporostowej to około 8-9m2 z litra
w jednej warstwie. Dla skutecznego zabezpieczenia polecane jest
pokrycie dna 2-3 warstwami.
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Przygotowanie łodzi do malowania antyporostem będzie nieco
inne dla nowych jednostek i dla łodzi na których znajdują się ubiegłoroczne warstwy zabezpieczające.
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W przypadku planowania zabezpieczenia antyporostowego na
nowej jednostce, można rozważyć również zastosowanie systemu
tworzącego warstwy ochronne przed osmozą.
W przypadku gdy dno pokrywają stare powłoki antyporostowe w
pierwszej kolejności należy sprawdzić kompatybilność pomiędzy
nową, a uprzednio stosowaną farbą. Tabela kompatybilności dostępna jest na stronie www.sea-line.eu w zakładce do pobrania.
Jeżeli farby nie są kompatybilne lub powłoki są w złym stanie należy
je usunąć i postępować tak jak w przypadku nowych jednostek.
Jeśli farby są kompatybilne, a powłoki są w dobrym stanie przed
aplikacją nowych warstw, powierzchnię należy przeszlifować na
mokro papierem ściernym o gradacji P120-P240. Po wykonanych
pracach szlifierskich powierzchnie odpylić i odtłuścić używając SeaLine Cleaner.
W przypadku gdy obecna powłoka jest w dobrym stanie, a nie
wiemy jaka farba antyporostowa została uprzednio zastosowana
(z wyłączeniem farb zawierających Teflon) zalecane jest przeszlifowanie powierzchni i zastosowanie jako rozdzielacza, podkładu
Uniwersalnego Chlorokauczukowego 1K Sea-Line.
Aby zabezpieczenie zostało wykonane skutecznie warto unikać takich
błędów jak:
nakładanie zbyt cienkiej warstwy farby antyporostowej,
dobranie nieodpowiedniego antyfoulingu do typu łodzi/
jachtu,
zbyt duże rozcieńczanie farby antyporosotwej,
nieodpowiednie przygotowanie powierzchni przed aplikacją
antyfoulingu
Prawidłowo przeprowadzone prace przy odnowieniu powłoki
przeciwporostowej gwarantują uzyskanie pełnej jej skuteczności
w działaniu.

ma wpływ kompozycja produktu a także temperatura i wilgotność
otoczenia. Samopolerujacy antifouling Sea-Line, nie ma określonego maksymalnego czasu od aplikacji do wodowania. Dzięki tej właściwości, prace przy odnowieniu powierzchni przeciwporostowej
możemy wykonać już w stoczni, czy w przypadku łodzi używanych
w dowolnym czasie po zakończeniu sezonu.
Więcej porad technicznych oraz informacji przydatnych dla remontujących jachty na stronie internetowej: www.sea-line.eu.
Produktów zawierających biocydy należy używać bezpiecznie, zawsze należy czytać etykietę i opis produktów przed użyciem.
Tekst: Joanna Janiak -Frais

Łódź z zabezpieczeniem przeciwporostowym może być zwodowana po całkowitym wyschnięciu farby. W większości przypadków
możemy wodować już po upływie 8~12 godzin od aplikacji ostatniej warstwy. Należy jednak pamiętać, że uprzednie wykonanie
zabezpieczeń farbami dwukomponentowymi będzie wymagało
dłuższego czasu utwardzenia. Na czas schnięcia, utwardzania farb
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W dzisiejszych czasach warsztaty nie mogą się obejść bez złożonych i zaawansowanych urządzeń
diagnostycznych i serwisowych, które pracują w oparciu o programy komputerowe, co wiąże się jednak z
dodatkowymi kosztami. Niestety zdarza się, że właściciele warsztatów chcąc zaoszczędzić, decydują się na
„pirackie” wersje oprogramowania, często nie wiedząc z jak poważnymi konsekwencjami może się wiązać
takie zachowanie. Nawet nieświadome korzystanie z nielegalnego oprogramowania, kupionego „okazyjnie”
na podejrzanej aukcji internetowej może przysporzyć nam wielu problemów.

Nielegalne oprogramowanie w warsztacie
– dlaczego to się nie opłaca
Korzystanie z pirackiego oprogramowania jest przestępstwem,
przy czym wykorzystywanie go w celu prowadzeniu działalności
gospodarczej może wiązać się z o wiele bardziej surowszymi konsekwencjami niż w przypadku tzw. użytku prywatnego. Za kontrole
odpowiedzialne są przede wszystkim Policja oraz prokuratura. Najczęściej przeprowadzają one kontrole interwencyjnie, w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Nie jest natomiast prawdą, że legalność oprogramowania mogą
kontrolować organy kontroli skarbowej. Przepis dający podstawę
do takich kontroli istniał w latach 2011-2015 w dawnej ustawie o
kontroli skarbowej.
Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych przyznaje programom komputerowym co
do zasady taką samą ochronę, jak utworom literackim, która przewidziana jest zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego.
Art. 79 ust. 1 Prawa autorskiego zawiera cywilnoprawny katalog
roszczeń przysługujących uprawnionemu z tytułu naruszenia
autorskich praw majątkowych (które obejmują m.in. korzystanie
z utworu), do których należą: zaniechanie naruszania, usunięcie
skutków naruszenia, naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach
ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w
chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, czy też wydanie
uzyskanych korzyści.
Ponadto nabycie nielegalnego oprogramowania stanowi przestępstwo paserstwa. Na mocy art. 293 § 1 Kodeksu karnego przepisy
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dotyczące paserstwa stosuje się odpowiednio do programu
komputerowego. Zgodnie z art. 291 k.k., kto rzecz uzyskaną za
pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia
albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej
wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku. Art. 292 k.k. reguluje natomiast
paserstwo nieumyślne: kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została
uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga
do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Czy zatem korzystanie z nielegalnego oprogramowania się opłaca?
Wygląda na to, że nie. Lista konsekwencji, które mogą nas spotkać
jest dosyć długa. Oprócz wysokich grzywien, a nawet kary pozbawienia wolności, warsztat może liczyć się z zarekwirowaniem potrzebnego do prowadzenia działalności sprzętu, nie wspominając
o poważnych stratach wizerunkowych i utracie zaufania klientów i
kontrahentów. W najgorszym przypadku przedłużające się postępowania sądowe oraz nałożone kary finansowe mogą przyczynić
się do finansowej katastrofy firmy i jej zamknięcia. Poza tym korzystanie z programów niewiadomego pochodzenia może być niebezpieczne zarówno dla sprzętu komputerowego, jak i bezpieczeństwa
przechowywanych na nim danych. Nielegalne wersje programów
często zawierają także błędy i nie zapewniają aktualizacji.
Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego
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Krzyżówka Lakiernicza

Agnieszka Karnecka

Poziomo: A1 element konstrukcyjny w kształcie wałka lub stożka. A3
urządzenie wejściowe maszyny cyfrowej. A5 złe biegają najszybciej. A7 stado
dzikich koni. A9 średnica lufy. A11 telefon przy bramie. A13 podatek graniczny.
A16 mieszanina używana do malowania. B18 odkrył indukcje elektromagnetyczną. F4 tworzywo używane jako izolator w elektronice. F6 ciasto pieczone
na rożnie. F13 pomocnicza konstrukcja podporowa. G10 pisze o moralności.
H15 ciało stałe używane do produkcji acetylenu. I1 ciecz+gaz w sprayu. I17
spód morza. J9 przyznawana za osiągnięcia. L7 surowiec do produkcji papieru. L11 przy bucie jeźdźca. L18 maksymalne wymiary zewnętrzne maszyny.
M16 lęk, niepokój. N13 Mont…,szczyt Alp. P5 fragment chromosomu.
Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 5 osób,
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 70
GRABCZYŃSKI RAFAŁ
WIECH KRZYSZTOF
OGRODNIK PIOTR

HANDEREK TOMASZ
JAROSŁAW SZADROWSKI
ZABRAMSKI KAZIMIERZ

Pionowo: A3 część robocza koparki. A11 jednostka natężenia dźwięku.
C1 kuzynki pszczół. C7 zajazd na wschodzie. C13 fałsz, nieszczerość. E1
odmiana buddyzmu. F3 ptak czczony w Egipcie. F13 substancja zdolna do
łączenia. G3 najmniejszy z Fordów. G8 dba o formę fizyczną. G16 papuga
większa od kakadu. I1 zespół urządzeń technicznych. J8 wyciskany z owoców. J12 urządzenie do pobierania wody z sieci wogociągowej. K1 miasto w
Wielkopolsce z zakładem karnym. L7 bezodrzutowa ręczna broń przeciwpancerna. M14 czarna wśród pająków. N3 dwucukier. P2 środowiskowa odmiana
języka. P9 zanurzona w elektrolicie. P15 dobiega z ulicy. R1 nazwa pierwszych radzieckich sztucznych satelitów. R9 część mieszaniny substancji.

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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www.lakiernik.com.pl

