
Mimo że dorabiane są najprostsze ele-

menty do aplikacji, to i tak wytwórcy nie 

utrzymują oryginalnych wymiarów, czy jakości 

wykończenia powierzchni i krawędzi, a także 

nie korzystają z materiałów takich samych, z 

jakich wyprodukowany jest element oryginal-

ny. Istotnym aspektem jest fakt, że najczę-

ściej podrabiane są elementy dysz pistoletu 

oraz dysz inżektora wykonane z teflonu*. Są 

to elementy układu pneumatycznego – układu 

odpowiedzialnego za dostarczenie do pistole-

tu odpowiedniej mieszanki farby proszkowej z 

powietrzem (dysza inżektora) oraz za uzyska-

nie odpowiedniego kształtu chmury proszku 

u wylotu z pistoletu (dysza pistoletu). Nawet 

minimalne różnice w wymiarach mają wpływ 

na warunki pracy aplikacji. Wszelkie układy 

pneumatyczne są bardzo wrażliwe na zmiany 

wymiarów części odpowiedzialnych za wy-

tworzenie podciśnienia, podobnie minimalne 

Podróbki 
– pozorne oszczędności
Nawet minimalne różnice w wymiarach elementów 
mają wpływ na warunki pracy aplikacji

Jak w wielu dziedzinach naszego 
życia, tak i w malowaniu 
proszkowym pojawiły się elementy 
aplikacji farb proszkowych, które 
nie są częściami oryginalnymi. Jak 
zawsze w takich przypadkach są 
one reklamowane jako elementy 
pełnowartościowe, zapewniające 
identyczne warunki pracy 
urządzenia aplikacyjnego przy 
niższej cenie - i jak zazwyczaj, nie 
jest to prawda.

Różnica w wymiarach, większa chro-
powatość powierzchni, różnica koloru 
materiału - to właściwości podróbek, 
które możemy rozpoznać porównując 
z oryginalnymi częściami. Niższa cena 
oraz zadziory na niektórych krawędziach, 
to cechy, które pomogą nam odróżnić 
falsyfikat od części oryginalnych.

Jak rozpoznać podróbki? 

Dysza oryginalna.   Dysza podrobiona.

Dysza oryginalna.   Dysza podrobiona.

Nieobrobione krawędzie – falsyfikat.
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Podróbki 
– pozorne oszczędności

różnice w wymiarach części odpowiedzialnych 

za kształt chmury proszku będą w znacznym 

stopniu wpływać na jej wygląd, a co za tym 

idzie, odpowiadać za spadek efektywności 

aplikacji farby.

profesjonalni producenci aplikacji elektro-

statycznych dużo pracy wkładają w zaprojek-

towanie i wytworzenie urządzeń oraz części, 

aby dzięki nim jak największa ilość farby wy-

latującej z pistoletu została naelektryzowana i 

aby jak najmniejsza ilość naelektryzowanych 

cząstek powietrza, które nie oddadzą swojego 

potencjału cząstkom farby, przedostawała się 

na detal - różnice wymiarów w podrabianych 

podzespołach aplikacji wyniki tego wysiłku ni-

welują, niektóre wymiary części podrabianych 

różnią się nawet o 12 proc. zmiany te powo-

dują naelektryzowanie mniejszej ilości farby 

wylatującej z dyszy.

z prób, jakie przeprowadziliśmy w naszej 

lakierni wynika, że sprawność urządzenia przy 

zastosowaniu jednocześnie nieoryginalnej 

dyszy inżektora i dyszy pistoletu spadła o 3 

proc. próba była przeprowadzona na płaskich 

detalach łącznej powierzchni 5 000 m2.

przy spadku wydajności 3 proc., średniej 

cenie farby 16 zł oraz żywotności układu na 

poziomie 1 500 kg farby straty sięgają 720 zł. 

różnica kosztu zakupu kompletu dysz orygi-

nalnych i nieoryginalnych wynosi ok. 40 zł net-

to. oszczędność jest więc pozorna. poza tym 

pamiętać należy, że producenci optymalnie 

dobrali rodzaj teflonu do pracy z farbą prosz-

kową, aby żywotność części była jak najdłuż-

sza. Istnieje bowiem wiele rodzajów teflonu i 

różnią się one między sobą właściwościami 

termicznymi, chemicznymi i powierzchniowy-

mi. Nikt nie jest w stanie przewidzieć skutków 

stosowania części innych niż oryginalne.

Stosując nieoryginalne części narażamy 

się także na utratę gwarancji producenta.

po wykonaniu prostej próby porównawczej 

wnioski nasuwają się same - tylko oryginalne, 

sprawdzone pod względem jakościowym ma-

teriały eksploatacyjne pozwalają na utrzyma-

nie parametrów założonych przez producenta 

urządzeń do malowania, a to jest warunek 

uzyskania optymalnej aplikacji farb.

Stosowanie oryginalnych części eksplo-

atacyjnych oszczędza czas i pieniądze.        n

1/2

Ł u k a s z  G e l t z
Firma eWa MeNDel

* Słowo „teflon” jest zastrzeżoną przez Dupont 
nazwą handlową polimeru pTFe (politetrafluoro-
etylen ) i inni producenci tego polimeru nie mają 
prawa się tą nazwą posługiwać. Słowo to jednak 
zagościło na stałe w naszym słowniku potocznym 
na określenie tego rodzaju materiału i dla uprosz-
czenia oraz lepszego zrozumienia tekstu zastoso-
waliśmy potoczne nazewnictwo dla tego polimeru 
w naszym artykule. 
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