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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Optymalny system
Prace związane z przygotowaniem powierzchni do lakierowania można tak ustandaryzować, 

aby dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzętu i materiałów osiągnąć praktycznie powtarzalny 

efekt w krótszym niż standardowy czasie.

W 
procesie standaryzacji pracy 

w warsztacie blacharsko-lakier-

niczym chodzi przede wszyst-

kim o takie dobranie materiałów ścier-

nych, aby w połączeniu z odpowiednimi 

urządzeniami dawały optymalną wydaj-

ność pracy i zadowalający efekt końcowy. 

Przykładem może tutaj być optymalny 

system przygotowania powierzchni – Mir-

ka OSP, który składa się z zestawu narzę-

dzi oraz materiałów ściernych. 

W jaki sposób powstał pomysł na 

optymalizację właśnie w kwestii przygo-

towania powierzchni? Podczas obserwa-

cji wielu prac blacharskich okazało się, 

że w każdym warsztacie panują podob-

ne, ale nie jednakowe przyzwyczajenia 

pracowników. Ponadto ich prace także 

nie są powtarzalne. 

Fakt, że system OSP spełnia swoje zada-

nie, został potwierdzony przez niezależny 

instytut badawczy Fraunhofer IPA ze Stutt-

gartu. Według badań tego instytutu, wpro-

wadzając system do warsztatu, możliwe jest 

skrócenie czasu przeznaczonego na szlifo-

wanie warstw lakierniczych nawet o 50%. 

Przekłada się to bezpośrednio na skróce-

nie czasu naprawy pojazdu, a tym samym 

zwiększenie możliwości przerobowych fir-

my bądź obniżenie kosztów pracy. 

Diabeł tkwi w szczegółach

W skład zestawu wchodzą: 

szlifierka OS383CV 

ze stopą 70 mm x 198 mm, 

szlifierka PROS z dyskiem 150 mm, 

odkurzacz MIRO 915 wraz z komple-

tem dwóch węży i rozgałęziaczy, 

wózek, 

materiały ścierne z serii OSP w postaci 

krążków 150 mm, arkuszy 70 x 198 

i papieru na gąbce.

Materiały ścierne wchodzące w skład sys-

temu OSP mogą niejednego zaskoczyć. 

Na pierwszy rzut oka są to znane na ryn-

ku siatki ścierne, jednak nie posiadają one 

typowych dla materiałów ściernych ozna-

czeń granulacji. Wynika to z faktu, że nie 
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Fot. 1. Szli! erka 

oscylacyjna 70 x198 

umożliwia ograniczenie 

obszaru naprawy.
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Fot. 2. Ergonomiczne stanowisko 

pracy wprowadza porządek.
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odpowiadają typowym powszechnie sto-

sowanym granulacjom. Zostały zapro-

jektowane tak, by przy współpracy z na-

rzędziami dawały jak najlepsze efekty 

w jak najkrótszym czasie. Przeskok po-

między granulacjami został dobrany na 

podobnych zasadach. Rysa po poprze-

dzającej granulacji ma zostać skutecz-

nie usunięta w jak najkrótszym czasie. 

Materiały oznaczono jedynie cyframi: 1, 2, 

3, 4, określającymi kolejność użycia. 

Te cztery granulacje w zupełności wy-

starczą do przeprowadzenia wszystkich 

prac szlifierskich od rozszlifowania uszko-

dzonego elementu do przygotowania pod-

kładu i nałożenia lakieru. 

Cechy konstrukcyjne

Aby osiągnąć odpowiednią wydajność 

i szybkość pracy materiałów ściernych, 

do ich produkcji zastosowano ziarna tlen-

ku aluminium z dodatkiem ziaren cera-

micznych. Krążek przeznaczony do koń-

cowej obróbki podkładu wyróżnia się 

natomiast trwałością dzięki piankowemu 

podłożu, równomiernie rozkładającemu 

siłę nacisku. Ażurowa konstrukcja krąż-

ków w połączeniu z odpowiednią stopą 

szlifierki oraz odkurzaczem pozwala na 

niemalże bezpyłowe szlifowanie podczas 

wykonywania wszystkich prac szlifier-

skich. Istotne jest, aby pamiętać, że praca 

bezpyłowa wpływa nie tylko na czystość 

w miejscu pracy, ale i w całym warszta-

cie, ograniczając dodatkowe koszty zwią-

zane ze sprzątaniem, częstszą wymianą 

filtrów i ryzykiem wtrąceń na świeżym 

lakierze spowodowanych obecnością py-

łów w powietrzu.

Przebieg pracy

Każdy element zestawu ma swoje zadanie. 

I tak, wspomniana na pierwszym miejscu 

listy szlifierka oscylacyjna OS383CV wy-

posażona w stopę prostokątną o skoku 3 

mm służy do rozszlifowywania uszkodzo-

nego elementu. W przypadku małych na-

praw jak rysa, czy nieduże wgniecenia, 

możliwe jest dokładniejsze dotarcie w za-

głębione miejsca i usunięcie śladów ko-

rozji lub uszkodzonego lakieru. Ten typ 

pracy można wykonać narożem stopy pro-

stokątnej. Precyzyjna operacja szlifowania 

pozwoli rozszlifować uszkodzone miejsce, 

niemalże nie naruszając lakieru wokół na-

prawianego obszaru.

Stosując szlifierkę uzyskujemy płyt-

szą rysę niż podczas ręcznej obróbki szpa-

chlówki, w trakcie której powstają głębokie, 

wzdłużne rysy. Aby je usunąć, należy powtó-

rzyć czynność, zakładając krążek tej samej 

granulacji na szlifierkę oscylacyjną i dokład-

nie zeszlifować powstałe rysy. Stosując od sa-

mego początku szlifierkę pneumatyczną za-

miast pracy ręcznej, nie trzeba powyższych 

czynności dublować, lecz po nadaniu kształ-

tu szpachlówce od razu przejść na kolejną, 

drobniejszą granulację. Szlifierka być może 

pracuje nieco wolniej, lecz generuje rysy 

znacznie płytsze i finalnie skraca całkowi-

ty czas operacji. Istotny jest również fakt, że 

praca szlifierką oscylacyjną ogranicza uszko-

dzenia lakieru wokół naprawiane-

go miejsca, co pozytywnie wpłynie 

zarówno na oszczędność materia-

łów ściernych, lakierniczych, jak 

i znaczną oszczędność czasu pracy. 

Przeprowadzenie inspekcji 

podkładu i zlikwidowanie nie-

równości bez generowania głę-

bokich rys jest również możliwe 

przy zastosowaniu jedynie szli-

fierki prostokątnej. Ważną jej ce-

chą jest odprowadzenie pyłu bez-

pośrednio do odkurzacza. Nie ma 

potrzeby cyklicznego otrzepywa-

nia papieru ściernego założone-

go na kostkę, a urobek powstały 

przy szlifowaniu nie trafia na podłogę lub 

do wnętrza naprawianego pojazdu.

Kolejnym narzędziem jest szlifierka 

oscylacyjna o okrągłej stopie i skoku 5 mm. 

Za jej pomocą wykonuje się prace na więk-

szych powierzchniach, wyrównując je 

i przygotowując już do nałożenia lakieru. 

W zestawie otrzymujemy wózek, dzię-

ki któremu możliwe jest jednoznaczne se-

gregowanie materiałów ściernych oraz 

przemieszanie się z całym osprzętem wraz 

z odkurzaczem. W nowym miejscu pracy 

konieczne jest tylko podłączenie wózka 

do instalacji elektrycznej oraz sprężone-

go powietrza. 
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Fot. 3. Materiały ścierne z serii Optymalny System 

Przygotowania.

Fot. 4. Szli# erka PROS650CV sprawdza się podczas obróbki 

większych powierzchni.

 Fot. 5. Kompletny zestaw MIRKA OSP.


