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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

„Raport Warsztatowy” został przygotowany 
przez redakcję gazety „Nowoczesny Warsztat”. 

Produkcja samochodów osobowych 
i dostawczych w Polsce zakończyła ubiegły 
rok na dwucyfrowym plusie, przerywając aż 
6-letni okres spadków. Ta część rynku bę-
dzie dynamicznie rosła również w kolejnych 
latach, m.in. dzięki planowanemu urucho-
mieniu produkcji VW Craftera we Wrześni 
w drugiej połowie tego roku.

Po rekordowym 2015 roku także eks-
port części i akcesoriów samochodowych 
ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. 
Jak wskazują eksperci Banku Zachodniego 
WBK, wzrost zamówień na nie zależy nie tyl-
ko od zapotrzebowania w Unii Europejskiej, 
ale w dużym stopniu od popytu na nowe 
samochody w Ameryce Północnej i Azji.

12 maja we Wrocławiu, wspólnie z około 200 partnerami biz-
nesowymi, przedstawicielami przemysłu chemicznego, organizacji 
branżowych, administracji i mediów, BASF Polska świętowała Dzień 
Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju.

Dobre perspektywy branży motoryzacyjnej

BASF katalizatorem dobrych relacji biznesowych

Produkcja VW Craftera we Wrześni ruszy w drugiej poło-
wie tego roku (Fot. VW)

Dzień Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju podkreśla nasze zaangażowanie w roz-
wój tej współpracy we wszystkich obszarach aktywności biznesowej BASF w Polsce – 
powiedział Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska

– Produkcja motoryzacyjna to przede 
wszystkim dwie gałęzie – samochody i części 
do nich. Odnosząc się do tych pierwszych, 
Polska powoli odbija się od dna. W 2008 roku 
produkcja aut w Polsce osiągnęła pułap blisko 
1 mln sztuk, aby w 2014 roku skurczyć się o po-

nad jedną trzecią. Dopiero w ubiegłym roku, 
po sześciu latach spadków, odnotowaliśmy 
solidny, 11% wzrost produkcji. A to za sprawą 
uruchomienia produkcji nowej generacji opla 
astry przez zakład w Gliwicach. W związku 
z całoroczną produkcją tego modelu (produk-
cja została uruchomiona jesienią 2015 roku) 
oraz planowanym uruchomieniem produk-
cji VW Craftera w nowej fabryce we Wrześni 
spodziewamy się, że także w tym i 2017 roku 
produkcja samochodów będzie rosła dyna-
micznie na poziomie 7-9% rocznie – mówi 
Wojciech Żuk, dyrektor kredytowy ds. sek-
tora motoryzacyjnego w Banku Zachodnim 
WBK.

Więcej w NW 6/2016

Nieprzypadkowo wydarzenie miało miejsce na terenach Wro-
cławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., organizacji badawczo-
rozwojowej (RTO – Research & Technology Organization) nastawio-
nej na rozwój innowacji, nowych technologii i badań na potrzeby 
nowoczesnego przemysłu. Ponad 23 000 m2 powierzchni tworzy 
tu najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w środkowo-
wschodniej Europie, wyposażoną w najnowszy sprzęt laboratoryjny, 
co pozwala realizować interesujące przemysł aplikacyjne projekty 
badawcze oraz badania podstawowe uwzględniające światowe 
trendy rozwojowe. Skądinąd to tu dziecięce zainteresowania mają 
największe szanse przerodzić się w pasje, dzięki którym mali dziś 
chemicy będą tworzyć kolejne innowacyjne i zrównoważone roz-
wiązania dla wspólnej przyszłości. Nic więc dziwnego, że kulmina-
cyjnym punktem spotkania było uroczyste otwarcie II laboratorium 
dla dzieci i młodzieży – kolejnej inwestycji w ramach programu 
BASF dla edukacji.

Relację z tego wydarzenia 
publikujemy w czerwcowym wydaniu 

„Nowoczesnego Warsztatu”.
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Profix, jeden z największych dystrybutorów narzędzi na rynku 
polskim, poszerza ofertę adresowaną do mechaników. Nowe pro-
dukty dla warsztatów zaprezentowano podczas zorganizowanych 
w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą corocznych Dni Otwar-
tych Profix.

Partnerom handlowym firmy oraz dziennikarzom nowości zapre-
zentował prezes zarządu spółki Profix Krzysztof Sobieraj. Goście Dni 
Otwartych mogli osobiście przetestować produkty marek własnych 
firmy Profix: Proline, Tryton oraz Lahti Pro.

– Nowe produkty w naszej ofercie to m.in. walizka narzędziowa 
i szafka sygnowana przez motocyklistę Ireneusza Sikorę – opowiadał 
Krzysztof Sobieraj.

Więcej w NW 6/2016

30 tysięcy gości ze 119 krajów całego świata. Ponad 2 tysiące 
wystawców z 58 państw. 25 pawilonów krajowych (po raz pierwszy 
zaprezentowali się wystawcy z Iranu, Japonii, Holandii oraz Peru). 70 
000 metrów kwadratowych powierzchni podzielonych na 15 hal. 
Targi z cyklu Automechanika odbyły się w dniach 8-10 maja w Du-
baju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przytoczone liczby opisują największe wydarzenie branży warsz-
tatowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce, podczas którego licznie 
zaprezentowały się firmy z Polski. Co sprowadza przedsiębiorców 
z całego świata na targi do Dubaju? Jakie są perspektywy rozwoju 
firm zagranicznych w tym regionie i z jakimi ograniczeniami należy 
się liczyć? To pytania, na które odpowiadamy w czerwcowym „No-
woczesnym Warsztacie”.

Profix poszerza ofertę dla warsztatów

Rynek wielkich możliwości

Nowości w ofercie zaprezentowano podczas zorganizowanych w Ożarowie Mazowiec-
kim pod Warszawą corocznych Dni Otwartych Profix

Ponad 2000 wystawców z 58 państw to bilans tegorocznych targów Automechanika 
Dubai

Są już pierwsze wyroki skazujące w sprawie sprzedaży i używania 
podrabianych urządzeń diagnostycznych i pirackiego oprogramowa-
nia. Wojnę nieuczciwym producentom i użytkownikom wypowiada 
Delphi Poland, producent urządzeń do diagnostyki samochodowej.

Co ważne, firma (jako strona poszkodowana) nie zadowala się 
wyrokami w zawieszeniu, w każdym przypadku żąda orzeczenia 
przez sąd obowiązku naprawienia szkody. Odszkodowania mogą 
być bardzo wysokie.

– To leży w interesie naszych uczciwych klientów, którzy muszą kon-
kurować na rynku z osobami, które nabywają podróbki oraz pirackie 
oprogramowanie, dzięki czemu oferują niższe ceny – mówił na konfe-
rencji w podwarszawskim Błoniu Tomasz Hurt z Delphi Poland.

Więcej o problemie podróbek i piractwa 
piszemy w czerwcowym „Nowoczesnym Warsztacie”.

Firma Delphi Poland zaprosiła dziennikarzy dopodwarszawskiego Błonia, gdzie zapre-
zentowano nowości do diagnostyki oraz omówiono problem walki z piractwem i pod-
róbkami sprzętu

Walczą z podróbkami i piractwem
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dwa główne segmenty rynku zachowywały się stabilnie. Segment 
motoryzacyjny wzrósł o 2,54%, zaś przemysłowy o 2,27%. Lepsza od 
prognoz sprzedaż syntetycznych olejów silnikowych nadal napędza 
wzrost w całym segmencie.

Oleje silnikowe dla motoryzacji stanowią około 45% sprzedawa-
nych w Polsce olejów smarowych. W roku 2015 sprzedano ich 105 
tys. ton, co oznacza, że segment wzrósł rok do roku o 2,9%. Od roku 
2007 rynek olejów silnikowych znajdował się w wyraźnym trendzie 
spadkowym. Ostatnie trzy lata przyniosły jednak dość zaskakujące 
odwrócenie trendu. Największą ubiegłoroczną niespodzianką oka-
zał się kolejny wzrost sprzedaży, tym razem aż o 4,2%, w segmencie 
olejów silnikowych dla pojazdów osobowych. Szara strefa, rosnący 
udział olejów syntetycznych (które wymagają rzadszej wymiany), 
wreszcie silny spadek wykorzystywania olejów jednosezonowych 
przemawiałyby za tym, iż segment ten powinien się kurczyć.

Więcej w NW 6/2016

Rynek olejów smarowych w 2015 roku

Największą ubiegłoroczną niespodzianką okazał się kolejny wzrost sprzedaży, tym ra-
zem aż o 4,2%, w segmencie olejów silnikowych dla pojazdów osobowych

Polski rynek olejów smarowych osiągnął w roku 2015 poziom 
232 tys. ton, co oznacza wzrost o 2,36% w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Zgodnie z przewidywaniami POPiHN z roku 2014 oby-

Kamil Hawrylik i Andrzej Piekielnik będą 
reprezentować Polskę podczas 12. między-
narodowego półfinału konkursu na najlep-
szego lakiernika R-M, marki należącej do 
koncernu BASF. Panowie okazali się najlepsi 
podczas organizowanych przez Grupę CSV 
eliminacji krajowych, popisując się dosko-
nałą znajomością produktów i technologii 
naprawy.

Jak podkreślają organizatorzy, brawa na-
leżą się wszystkim uczestnikom konkursu. 
Z większością zadań poradzili sobie wzoro-
wo, choć te nie należały do najłatwiejszych.

– Konkurencje były wymagające, głów-
nie ze względu na ograniczenia czasowe, 
gdyż ciężko jest połączyć jakość z szybkością 
i przestrzeganiem kolejności procesów tech-
nologicznych, a wszystko to było oceniane 
– komentuje Kamil Hawrylik, który okazał 
się najlepszy w krajowych eliminacjach. 
– Dodatkowo oceniane było przestrzeganie 
przepisów bhp czy ilość zużytych materiałów 
i generowanych odpadów. Nie da się tego 
wszystkiego nauczyć w ciągu kilku tygodni.

– Osobiście uważam, że konkurs był na-
prawdę ciężki, przede wszystkim ze względu 

Poznaliśmy najlepszych 
polskich lakierników

Od lewej: Rafał Wilk – prezes TESA, Bartłomiej Budda – szef Działu Wsparcia Technicznego, Michał Goleń – kolorysta 
Działu Wsparcia Technicznego, uczestnicy: Kamil Hawrylik, Marcin Kogut, Andrzej Piekielnik i Mateusz Chłodek, Krzysz-
tof Dwojewski – BASF Polska, Agata Piasecka-Gawdzis – kierownik Działu Systemów Lakierniczych, Peter Lehuta – SATA, 
Monika Grzesiuk – specjalista ds. R-M, Oktawian Ożóg – Emm, Paweł Krótki – Emm

na konkurencje i czas, jaki został nam przy-
dzielony do poszczególnych etapów – wtó-
ruje swojemu współzawodnikowi Andrzej 
Piekielnik.

Obaj finaliści będą reprezentować nasz 
kraj podczas półfinału międzynarodowego 

w Szwecji, gdzie o tytuł międzynarodowego 
mistrza lakiernictwa R-M rywalizować będą 
najlepsi lakiernicy z 17 krajów świata.

Relację z konkursu 
publikujemy w NW 6/2016
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Jednak gdy dzieje się to zbyt szybko, 
świadczy to o błędzie albo mechanika mon-
tującego klocki w samochodzie, albo użyt-
kownika, który nadmiernie obciąża układ 
hamulcowy.

Samochód średnio powinien pokonać 
kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, zanim gru-
bość okładzin ciernych klocka hamulcowe-
go spadnie do minimalnego poziomu, przy 
którym zalecana jest wymiana na nowy. 
„Średnio”, ponieważ dystans ten zależy od 
jakości okładzin, sposobu jazdy kierowcy, 
masy pojazdu i mocy jego silnika. Zdarza 
się jednak, że mechanik wskazuje na ko-
nieczność wymiany klocków hamulcowych 
przy kolejnym przeglądzie – co oznacza, że 
doszło do przedwczesnego zużycia. Jakie 

Klocek hamulcowy 
musi się ścierać

Należy pamiętać o podstawowych zasadach wymiany klocków hamulcowych: zawsze wymieniamy klocki po obu 
stronach osi i tylko i wyłącznie na części fabrycznie nowe

FTE wprowadza nowe referencje klocków, tarcz i zacisków ha-
mulcowych. Po tej aktualizacji oferta firmy pokryje 95% parku samo-
chodowego w Europie.

Gama klocków hamulcowych FTE obejmuje już ponad 2 tys. po-
zycji. Nowe referencje przeznaczone są do samochodów wyposażo-
nych w mocniejsze silniki, w których układ hamulcowy narażony jest 
na większe obciążenia. Stąd też zamontowane w nich klocki muszą 
odznaczać się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury 
i ścieranie.

Podobnie jest w przypadku nowych referencji tarcz hamulco-
wych. Dotychczasową ofertę firmy FTE uzupełniły tarcze wykonane 
ze stopów z większym dodatkiem węgla, komplety z czujnikami ABS 
i zestawy zawierające łożyska.

O 300 pozycji poszerzona została z kolei gama zacisków hamul-
cowych FTE, głównie do modeli pojazdów marek BMW, Opel i Volks-
wagen. Po tym uzupełnieniu oferta liczy ponad 2 tys. referencji prze-
znaczonych do samochodów europejskich i azjatyckich.

FTE do mocnych 
silników

Początki firmy Menzerna sięgają roku 1889. Obecnie, bogatsza 
o gromadzoną przez dekady wiedzę o rynku surowców, współpra-
cując z najlepszymi w branży, działa w pięciu segmentach rynku, 
również w przemyśle samochodowym. Jej produkty znajdziemy 
w ofercie firmy HML Sp. z o.o., która jest autoryzowanym dystrybu-
torem Menzerny w Polsce.

Menzerna jest największym dostawcą rozwiązań w zakresie sys-
temów polerskich dla niemieckich koncernów samochodowych, 
dostarcza im najwyższej jakości pasty, gąbki i materiały ścierne. Pro-
dukty tej marki doskonale sprawdzają się podczas wykańczania po-
włok lakierniczych i elementów wnętrz.

Więcej w NW 6/2016

Produkty 
polerskie 
Menzerna

Produkty polerskie Menzerna
Początki firmy Menzerna sięgają roku 1889. Obecnie, bogatsza o gromadzo-
ną przez dekady wiedzę o rynku surowców, współpracując z najlepszymi 
w branży, działa w pięciu segmentach rynku, również w przemyśle samo-
chodowym. Jej produkty znajdziemy w ofercie firmy HML Sp. z o.o., która 
jest autoryzowanym dystrybutorem Menzerny w Polsce.

Menzerna jest największym dostawcą 
rozwiązań w zakresie systemów polerskich 
dla niemieckich koncernów samochodo-
wych, dostarcza im najwyższej jakości pa-
sty, gąbki i materiały ścierne. Produkty tej 
marki doskonale sprawdzają się podczas 
wykańczania powłok lakierniczych i ele-
mentów wnętrz.

Elementy powlekane
Powłoki poliuretanowe elementów wnętrz 

samochodów krótko po aplikacji są bardzo 
wrażliwe na temperaturę i nie mogą być 
przegrzane podczas polerowania. Kontro-
lując temperaturę polerowanej powierzchni, 
emulsje polerskie Menzerna dają wspaniały 
efekt lustra w krótkim czasie.

Elementy metalowe
Elementy aluminiowe, wypolerowa-

ne pastami Menzerna, mają głęboki po-

łysk i dają efekt stali nierdzewnej. Po za-
stosowaniu preparatów tej marki mogą 
być odtłuszczone w niskich temperaturach 
w  sposób bezpieczny dla środowiska, dużo 
wcześniej zanim będą poddane anodowa-
niu (elektrolityczna oksydacja).

Warsztaty
Profesjonalni lakiernicy i detailerzy po-

trzebują szybkiego i opłacalnego systemu 
polerskiego do usuwania śladów po szli-
fowaniu, nadmiaru lakieru i śladów użyt-
kowania. Z pomocą przychodzi linia past 
polerskich Menzerna, opracowana w opar-
ciu o wieloletnie doświadczenie w proce-
sach polerskich w przemyśle samochodo-
wym. W połączeniu z narzędziami tej marki 
tworzą one zgodny system naprawczy do 
uszkodzeń lakierów, który daje to, czego 
oczekują profesjonaliści: jakość, stabilność 
procesu i szybkość.

mogą być tego przyczyny?
– Trzy główne czynniki skracające żywot-

ności klocków hamulcowych to błędy monta-
żowe, eksploatacyjne lub niesprawny element 
układu, jak tarcza czy cylinderek. Dlatego 
przed zamontowaniem nowego kompletu 

mechanik powinien ocenić, co było przyczy-
ną zużycia poprzedniego – mówi Mirosław 
Przymuszała, przedstawiciel TMD Friction 
w Polsce.

Więcej w NW 6/2016
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Na początku lat 70. było ok. 7000 kolorów, a dzisiaj tylko jeden 
z wiodących dostawców technologii ma ich w ofercie nawet dzie-
sięciokrotnie więcej. Nic dziwnego. Kolor stanowi dla koncernu sa-
mochodowego kluczowy argument w sprzedaży: pozwala zwrócić 
uwagę klienta, odróżnia od konkurencji i nadaje pojazdowi nie-
powtarzalny wygląd. Coraz bardziej zróżnicowane kolory i nowo-
czesne materiały to prawdziwe wyzwanie dla każdego lakiernika. 
Dlatego renomowani dostawcy technologii oferują specjalistyczne 
szkolenia kolorystyczne, obejmujące zarówno część teoretyczną, jak 
i praktyczną – wszystko, co dotyczy koloru i aplikacji.

Pod koniec lutego nasza redakcja uczestniczyła w dwudniowym 
szkoleniu na temat powłok wielowarstwowych, a w szczególności 
lakierów 3-warstwowych. Poruszało ono zagadnienia dotyczące: 
identyfikacji powłoki, jej budowy, doboru koloru wraz z wykorzy-
staniem narzędzi kolorystycznych oraz aplikację. Podczas spotkania 
anonsowano też najnowsze rozwiązania, które ograniczają czaso-
chłonność operacji związanych z identyfikacją koloru na potrzeby 
renowacji karoserii samochodowych. W części praktycznej uczest-
nicy korzystali z produktów należących do systemu lakierów wodo-
rozcieńczalnych II generacji – Cromax Pro.

Relację z tego spotkania 
publikujemy w NW 6/2016.

Wielowarstwowe 
powłoki lakierowe

Część teoretyczna szkolenia z powłok wielowarstwowych (Cromax Pro – system wodny 
II generacji) w Centrum Szkoleniowym Axalta Coating Systems (15 – 16 lutego, War-
szawa)

Dodatki do barwienia lakierów bezbarwnych zostały wprowa-
dzone celem uzyskania nowych efektów kolorystycznych, dzięki 
którym kolory zyskują na większym nasyceniu i głębi. Bogata doku-
mentacja kolorystyczna, elektroniczne urządzenia do pomiaru i do-
skonałe oprogramowanie znacznie ułatwiają pracę, ale prawdziwym 
wyzwaniem pozostają powłoki wielowarstwowe.

W Polsce utarło się przekonanie, że wszystkie potrzeby transportowe można zrealizo-
wać pojazdami dostawczymi. Czy to kurier, czy budowlaniec – zdecydowana większość 
posługuje się autami do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Dotyczy to także firm 
z branży motoryzacyjnej, w tym pomocy drogowych i mobilnych warsztatów.

Dla wielu użytkowników ta-
kich pojazdów to idealne roz-
wiązanie, gdyż ma szereg zalet. 
Można do nich zaliczyć: niższą 
cenę od ciężarówki, niższe kosz-
ty eksploatacji, brak ogranicz-
nika prędkości czy tachografu, 
brak podatków od środków 
transportu i za korzystanie 
z dróg. Jednak w tej euforii ko-
rzyści łatwo przeoczyć wady 
pojazdu 3,5-tonowego...

Więcej w NW 6/2016

Mobilny 
warsztat

Wnętrza furgonów integralnych samochodów dostaw-
czych są dosyć przestronne. Problemy zaczynają się, gdy 
na miejsce serwisu trzeba dowieźć kilka par opon czy 
kilka beczek oleju

 Wady furgonu integralnego zmuszają do pracy na zewnątrz. W nadwo-
ziu ciężarówki byłoby wygodniej i cieplej. Można w nim zmieścić nawet 
klatkę do pompowania opon
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Autodata – zaufany światowy lider w zakresie informacji tech-
nicznych – udostępnia czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu” roz-
wiązania trzech powszechnych problemów występujących w no-
woczesnych samochodach.

Pierwszy z opisanych w wydaniu 6/2016 przypadków dotyczy 
Toyoty Avenis z silnikiem wysokoprężnym 2,2 z 2007 roku, w której 
rozrusznik obraca silnikiem, jednak silnik nie uruchamia się. W pa-
mięci usterek nie zapisano żadnych kodów usterek, dlatego podej-
rzenie pada na problem z napełnianiem zbiornika paliwa. Spraw-
dzony został również układ paliwa i zasysania, ale nie można było 
ustalić przyczyny niemożności uruchomienia.

Okazuje się, że problem jest znany, a przyczyną niemożności 
uruchomienia silnika jest wejście powietrza na zaworze zwrotnym 
paliwa. Wystarczy zamontować nowy zawór zwrotny paliwa i nową 
wersję przewodu powrotu paliwa oraz odpowietrzyć układ paliwa. 
To powinno zaradzić usterce.

Rozwiązania pozostałych 
dwóch problemów opisujemy w NW 6/2016

Pakiet zmian ustawowych jawi się rewolucyjnie, a to pewnie do-
piero początek dyskursu. Podczas dorocznej konferencji środowiska 
diagnostów poznaliśmy zarys zmian, jakie projektuje się z myślą 
o wszystkich uczestnikach systemu badań technicznych pojazdów 
w Polsce.

Wśród prelegentów reprezentujący m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, 
Centralny Ośrodek Informatyki, Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa – włącznie z naczelnikiem Wydziału Warunków Technicz-
nych Departamentu Transportu Drogowego, a pośród poruszanych 
tematów: stan techniczny pojazdów oraz wypadki z powodu nie-
sprawności technicznej pojazdów, przygotowania do wdrożenia 
projektu CEPiK 2.0, egzaminowanie diagnostów oraz kontrole stacji 
kontroli pojazdów, stan przygotowań do wdrożenia Dyrektywy „45”, 
nowela ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Tak wyglądał program 
XII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojaz-
dów – 2016”, z której relację publikujemy w czerwcowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

Kolejne trzy problemy 
rozwiązane

Konferencja PISKP

Przyczyną niemożności uruchomienia silnika w Toyocie Avensis jest wejście powietrza 
na zaworze zwrotnym paliwa

Uczestnicy wydarzenia pochylili się nad stanem przygotowań polskiego prawa do uni-
fikacji systemu badań technicznych pojazdów. Lada dzień do konsultacji społecznych 
trafią projekty aktów prawnych

Seria krótkich artykułów pod zbiorczym tytułem „Akademia 
Spectral – wady lakiernicze” opisuje poszczególne etapy procesu 
lakierowania i potencjalne błędy, jakie mogą wystąpić w trakcie ich 
realizacji. W drugiej części cyklu opisujemy proces zabezpieczenia 
fabrycznie nowego samochodu.

Producenci samochodów w związku z udzielanymi gwarancja-
mi pochodzą do zabezpieczenia antykorozyjnego coraz bardziej 
sumiennie, choć na przestrzeni ostatnich lat nawet największym, 
renomowanym producentom zdarzały się spektakularne „wpadki”. 
Najczęściej były one związane z chęcią cięcia kosztów produkcji, 
stosowaniem tańszych technologii. Niestety „oszczędności” te bar-
dzo szybko spowodowały utratę zaufania użytkowników. W osta-
tecznym rozrachunku za problemy zapłacił klient końcowy, boryka-
jący się z korodującym autem.

Na co producent samochodów daje gwarancję i na jaki czas? 
M.in. o tym w drugiej części „Akademii Spectral” w czerwcowym wy-
daniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Akademia 
Spectral 
– wady lakiernicze

Producenci samochodów w związku 
z udzielanymi gwarancjami podchodzą 
do zabezpieczenia antykorozyjnego co-
raz bardziej sumiennie, choć na przestrzeni 
ostatnich lat nawet największym, renomo-
wanym producentom zdarzały się spekta-
kularne „wpadki”. Najczęściej były one zwią-
zane z chęcią cięcia kosztów produkcji, 
stosowaniem tańszych technologii. Niestety 
„oszczędności” te bardzo szybko spowodo-
wały utratę zaufania użytkowników. W osta-
tecznym rozrachunku za problemy zapłacił 
klient końcowy, borykający się z korodują-
cym autem. Na początek należałby wyjaśnić, 
na co producent samochodów daje gwaran-
cję i na jaki czas? 

Gwarancja producenta – na co 
i na jaki czas?

Producenci głośno chwalą się gwaran-
cją na perforację. W katalogach większo-
ści z nich można zazwyczaj znaleźć zapisy 
o okresach ochrony perforacyjnej trwają-
cych od 8 do 12 lat. Warto się jednak przyj-
rzeć definicji gwarancji perforacyjnej – po 
krótkiej analizie okazuje się, że dotyczy 
ona korozji, która powstaje od środka pro-
filu zamkniętego do zewnątrz, powodują-
cej przerdzewienie na wskroś. W praktyce 
przy zabezpieczeniu dobrej jakości prepa-
ratami woskowymi profili zamkniętych przez 

Akademia Spectral
Seria krótkich artykułów pod zbiorczym tytułem „Akademia Spectral – wady 
lakiernicze” opisuje poszczególne etapy procesu lakierowania i potencjalne 
błędy, jakie mogą wystąpić w trakcie ich realizacji. Tym razem opisujemy 
proces zabezpieczenia fabrycznie nowego samochodu. Będzie on podstawą 
rozważań w kolejnym odcinku odnośnie do zabezpieczenia antykorozyjne-
go w czasie typowej naprawy lakierniczej.

– wady lakiernicze (część 2)

producenta korozja perforacyjna nie powin-
na zaistnieć, a już na pewno nie w okre-
sie gwarancyjnym. Natomiast producenci 
szczegółowo zabezpieczają się odpowied-
nimi zapisami w umowach gwarancyjnych, 
które wykluczają ich odpowiedzialność za 
działanie czynników zewnętrznych, np. 
uderzenie kamieni, piachu, działanie soli 
itp. Dodatkowo wymuszają na właścicie-
lach przeglądy lakiernicze w serwisie ASO 
według ustalonego harmonogramu (najczę-
ściej raz na rok), z reguły odpłatne, które 
warunkują utrzymanie odpowiedzialności 
gwarancyjnej producenta.

O wiele krótsze natomiast są okresy 
gwarancyjne na powłokę lakierniczą, z re-
guły wynoszą one od 1 roku do 3 lat, oczy-
wiście z wykluczeniem odpowiedzialno-
ści za czynniki zewnętrzne. Gwarancja na 
powłokę lakierniczą dotyczy ewentualnych 
wad fabrycznych, takich jak łuszczenie po-

Rys. 1. Szereg elektrochemiczny metali
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POWŁOKI ANODOWE
W zestwieniu pary Fe-Zn (żelazo-cynk) w szeregu 
napięciowym cynk ma mniejszy potencjał niż żelazo. 
W przypadku przerwania powłoki cynku na żelazie 
tworzy się ogniwo, w którym cynk jest anodą (utlenianie), 
zaś żelazo staje się katodą. W tej sytuacji do roztworu 
przechodzą jony żelaza. Cynk, pokrywając żelazo, nie 
musi być idealnie szczelny, żeby je chronić.

Fe-Zn (żelazo-cynk)

POWŁOKI KATODOWE
Wykonane z metali bardziej szlachetnych niż metal chroniony. 
Przykładem powłok katodowych są, np. powłoki z miedzi, niklu, 
chromu, cyny lub srebra. Powłoka katodowa jest skuteczna tylko 
wówczas, kiedy cała powierzchnia stalowa jest nią szczelnie pokryta. 
Po utworzeniu szczeliny powstaje mikroogniwo, w którym żelazo jest 
anodą i ono ulega rozpuszczeniu, co przyspiesza korozję, a metal 
szlachetny staje się katodą ogniwa.

Fe-Sn (żelazo-cyna)

włoki, blaknięcie, matowienie itp. Jeżeli 
w tym okresie pojawiłyby się jakieś objawy 
korozji (bez uszkodzenia powłoki), jesteśmy 
w stanie skutecznie wyegzekwować gwa-
rancję w serwisie ASO. 

Zabezpieczenie elementów 
podwozia i nadwozia

W jaki sposób producenci zabezpie-
czają elementy podwozia i nadwozia? Na 
początku lat 90. koncern Audi wprowadził 
dwustronne cynkowanie stalowej blachy ka-
roseryjnej. Obecnie jest to standard w za-
kresie zabezpieczenia perforacyjnego sto-
sowany przez producentów samochodów. 
Dlaczego do ochrony stali stosujemy cynk? 
Tu musimy sobie przypomnieć zajęcia che-
mii ze szkoły, a w szczególności pojęcie 
szeregu elektrochemicznego.

W szeregu elektrochemicznym najbar-
dziej aktywne metale znajdują się na po-
czątku (lit, sód, potas), najmniej aktywne 
są na końcu (metale szlachetne – sre-
bro, platyna, złoto). Zasady obowiązujące 
w szeregu elektrochemicznym metali są 
następujące:
	im mniejsza wartość potencjału w sze-

regu, tym większa zdolność metalu do 
utleniania się;

	metal bardziej aktywny wypiera metal 
mniej aktywny z roztworu jego soli.

Im dalej od siebie położone są meta-
le, tym silniejsze będzie wypieranie meta-
lu o wyższym potencjale przez metal o niż-
szym potencjale. Łącząc dwa różne metale, 
wytwarzamy ogniwo, w którym (w elektroli-
cie) biegunem dodatnim (anodą, na której 
zachodzi utlenianie) będzie zawsze metal 
znajdujący się bliżej końca szeregu napię-
ciowego, biegunem ujemnym (katodą) bę-
dący bliżej początku. 

Właściwości protektorowe cynku po-
krywającego stal wynikają z jego większej 
reaktywności elektrochemicznej, bo to on 
w pierwszej kolejności ulega utlenianiu, 
a stal (żelazo), którą pokrywa, pozostaje 
bezpieczna. Miejsce, w którym uszkodzo-
no powłokę cynkową, jest również chro-
nione przez otaczający cynk (ochrona 
protektorowa). 

Grubość nakładanej warstwy cynku wy-
nosi od 5 do 10 µm. W praktyce wygląda 

Rys. 2. Działanie protektorowe cynku na podłożu stalowym

to tak, że w hucie wytwarza się blachę sta-
lową, pokrywa się ją warstwą cynku meto-
dą elektrolityczną lub ogniową, a następnie 
wytłacza się z niej elementy karoseryjne, 
które trafiają do montowni karoserii. W fa-
bryce odbywają się także dodatkowe pro-
cesy mające podwyższyć zabezpieczenie 
antykorozyjne, czyli fosforanowanie cynko-
we i nakładanie podkładu kataforetycznego. 

Procesy te prowadzone są zanurzeniowo 
i dodatkowo chronią karoserię. Cynkowa-
nie, fosforanowanie cynkowe i kataforeza 
oraz nakładane wewnątrz profili zamknię-
tych woski są odpowiedzialne za ochronę 
perforacyjną.

Wiemy już zatem, jak zabezpiecza się 
antykorozyjnie nowe samochody. W ko-
lejnym odcinku skupimy się na tym, w jaki 

Rys. 4. Układ i grubości warstw w lakierowaniu fabrycznym

6. Lakier bezbarwny, 35-50 µm

5. Kolor bazowy, 10-25 µm

4. Podkład, 35-40 µm

3. Kataforeza, 18-20 µm

2. Fosforan cynku, 1-2 µm

1. Powłoka cynku, 5-7,5 µm

sposób zabezpieczyć antykorozyjnie auto 
naprawiane, a także przeanalizujemy błę-
dy i zaniechania, jakie są najczęściej po-
pełniane.

Tomasz Tomczyk
wicedyrektor 
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Rys. 3. Przebieg fabrycznego procesu zabezpieczenia antykorozyjnego
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