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Niektóre firmy, na przykład Federal-Mogul Motorparts, spełniły z wieloletnim 
wyprzedzeniem obecnie obowiązujące lub przyszłe globalne normy ekologiczne 
i zaoferowały klocki hamulcowe Ferodo Eco-Friction o niskiej zawartości miedzi 
lub całkiem jej pozbawione. Do ich produkcji użyto 25 spośród przebadanych 
1500 substytutów miedzi, co zdaniem specjalistów wymagało znacznej cier-
pliwości i doświadczenia.                                                        str. 30
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Paweł Kozak 
CNG przyszłością  
motoryzacji?

Tomasz Maciejasz
Nowe uszczelnienia 
pomp cieczy chłodzącej

Tomasz Ochman
Prawidłowy  
montaż pompy  
układu chłodzenia

Carlos Panzieri
Amortyzatory z płynem 
magnetoreologicznym

Bogusław Raatz 
Naprawy powypadkowe

Ewa Rozpędowska
Bezstresowy (?) biznes

Marek Zdunowski
Nowoczesne świece 
zapłonowe

oraz
Konsekwentna  
strategia rozwoju  
– Wywiad 
z Andrzejem Senkowskim

Producenci hamulców muszą znacznie ograniczyć lub wykluczyć stosowanie miedzi.  
Prekursorami tych zmian były stany Kalifornia i Waszyngton. Zgodnie z przyjętymi 
w nich przepisami do 2021 roku zawartość miedzi ma zostać zmniejszona do 5%,  
a do 2025 roku aż do 0,5% składu materiału ciernego. 
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Z dwojga złego lepiej jest pożyczać obce słowa niż pieniądze, gdyż w tym pierwszym przy-
padku nie trzeba nikogo prosić o zgodę ani zobowiązywać się do zwrotu z sowitą zazwyczaj 
nawiązką. Potrzeba zaciągania jednych i drugich pożyczek tłumaczy się brakiem wła-
snych, niezbędnych zasobów, lecz ta sensowna zasada w odniesieniu do słów dopuszcza 
coraz liczniejsze wyjątki. 

W ponad tysiącletnich dziejach rozwoju polskiego języka bywały okresy, w których 
niedostatek własnych nazw rozmaitych przedmiotów, czynności i zjawisk uznawano za 
wstydliwy i pospiesznie tworzono nowe odpowiednie słowa, w dotychczasowej polszczyźnie 
mocno zakorzenione. Tak na przykład powstał do dziś używany „tlen” i pochodzące od 
niego „tlenki”, dynamo zastąpiliśmy „prądnicą”, a motor „silnikiem”. 

Pojawiały się jednak i mody całkiem przeciwstawne, zgodnie z którymi nie tylko chętnie 
sięgaliśmy po cudzoziemskie odpowiedniki własnych brakujących określeń, lecz nawet bez 
zastanowienia zastępowaliśmy nimi swoje dotychczasowe, choć były zadowalająco trafne. 
Mieliśmy więc czasy zbędnego wplatania w polską mowę wyrazów i zwrotów łacińskich, 
włoskich,  francuskich i (zwłaszcza w technice) – niemieckich. Obecnie dobry na wszystko 
wydaje się język angielski. 

O ile jednak bez uzasadnionych zapożyczeń obchodzić się nie sposób, o tyle nadmier-
ne ich mnożenie staje się czasem szkodliwe dla jednoznaczności wypowiedzi. Nabytki 
z językowego dorobku innych nacji, których nie dało się sensownie zamienić polszczyzną, 
zostały w tym tekście wyróżnione pogrubionymi literami. 

Przed taką koniecznością stają również nawet najbardziej patriotycznie nastawieni 
poloniści. Z drugiej znów strony, grzeszymy przeciw jasności przekazu, gdy np. aplikowa-
niem nazywamy równocześnie: wprowadzanie kropli do nosa, ubieganie się o stanowisko 
i pokrywanie samochodu lakierem. Z kolei jakże modne dziś dedykowanie w znaczeniu: 
przeznaczenie części zamiennej do konkretnego modelu pojazdu (dla przypomnienia: 
słowo to w języku polskim oznacza poświęcenie komuś osobiście jakiegoś utworu w dowód 
szczególnej atencji), wydaje się irytującym nadużyciem.

Ewidentnie błędne, choć bardzo już popularne, jest dzielenie produktów i koncepcji 
technicznych na nowoczesne i konwencjonalne, co sugeruje zgodność tych drugich (cho-
dzi po prostu o starsze, tradycyjne) z jakąś nikomu nieznaną konwencją, czyli powszech-
nie obowiązującą umową. 

Nadużywanie słów obcych zawsze wynikało z chęci popisywania się rzeczywistą lub tyl-
ko udawaną znajomością języków obcych. Nie na wiele się to przydaje, kiedy potencjalny 
pracodawca nie ufa pod tym względem ani deklaracjom zawartym w CV, ani przedkłada-
nym świadectwom szkolnym, a nawet stosownym dyplomom wyższych uczelni. Sprawdza 
po prostu umiejętności kandydata w zakresie praktycznego komunikowania się w cudzej 
mowie i piśmie.         

                                            Marian Kozłowski     
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Make an informed choice
between original and copy

At first sight, the only difference is the price

Diamond Zirconium
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Lights are an essential safety factor
In 2009, Valeo invested 6.3% of its revenue in research and development*.
The company supplies parts that are quality-controlled from the prototype
to the end product. The quality of the products Valeo makes for the OEM
market and the aftermarket is identical.
Automotive suppliers like Valeo are well-placed to help distributors and

repairers master the technologies of the future that they
have developed. Valeo can provide you with its technical know-
how, training materials and diagnostic tools.
When you choose Valeo, you choose a partner for the future. *V
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The sign of quality

Beware of optical illusions
Copies of safety-related products are a danger for both distributors and
consumers. They represent a real curse, and automotive lights and lamps
are frequently the victims.
The often imperfect quality of copies may result in poor visibility and
discomfort for motorists, and may even lead to accidents. Both
distributors and repairers may run into legal problems if they
sell counterfeit parts.

Automotive technology, naturally

Lighting Valeo vs Diamond press advertising Ang_Possenko©  18/08/10  13:50  Page1
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Diament

Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, 
że jedyną różnicę stanowi cena...

Poznaj fakty i świadomie 
wybierz części oryginalne
Uważaj na złudzenia optyczne Oświetlenie jest kluczowe dla bezpieczeństwa
Nieoryginalne zamienniki części motoryzacyjnych mogą mieć duży 
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i są zagrożeniem zarówno dla 
sprzedawców, jak i kierowców. To już prawdziwa plaga rynkowa, któ-
rej ofiarą często padają elementy samochodowego oświetlenia.
Stosowanie pełnych niedoskonałości kopii powoduje ograniczenie 
widoczności i dyskomfort dla kierowcy, co może pro-
wadzić do wypadku. Zarówno dystrybutor części, jak 
i warsztat, narażają się na odpowiedzialność prawną 
jeśli sprzedają produkty będące substytutem opatento-
wanych technologii.

Znak jakości

Wszystkie części wyprodukowane przez Valeo przechodzą rygory-
styczną kontrolę jakości już od stadium prototypu aż po produkt 
końcowy. Dzięki temu jakość części Valeo sprzedawanych na mo-
toryzacyjnym aftermarkecie jest taka sama jak tych, które Valeo 
dostarcza na pierwszy montaż. 

Producenci części, tacy jak Valeo, stanowią natural-
ne wsparcie dla dystrybutorów części i warsztatów 
w stosowaniu technologii przyszłości. Specjaliści Valeo 
dostarczą technologiczny know-how, materiały szkole-
niowe i przyrządy diagnostyczne. 
Wybierając Valeo, wybierasz partnera na przyszłość. 

Cyrkonia
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Wydarzenia Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl
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Ardor. Auctions,. pierwszy.
w.Polsce.dom.aukcyjny.moto-
ryzacji.klasycznej,. jest.w.tym.
roku. organizatorem. dwóch.
aukcji. dla. kolekcjonerów. za-

Samochodowa aukcja w Rozalinie

Bosch.spodziewa.się.w.2016.
roku. wzrostu. obrotów. i. dąży.
do. osiągnięcia. większej. dy-
namiki. wzrostu. niż. uzyskują.
rynki,. na. których. prowadzi.
działalność.
W.pierwszych. trzech.mie-

siącach. 2016. r.. obroty. Bo-

Wyniki finansowe Boscha

scha. wzrosły. o. prawie. 3%..
(o. 4%. z. pominięciem. efektu.
różnic.kursów.wymiany.walut).
w. porównaniu. z. bardzo. sil-
nym. wzrostem. w. pierwszym.
kwartale.roku.ubiegłego..
W. 2015. roku. wszystkie.

sektory. biznesowe. koncer-

nu. odnotowały. dwucyfrowy.
wzrost. i. poprawiły. docho-
dy.. Grupa. Bosch. osiągnę-
ła. w. 2015. roku. dochód.
przed. odliczeniem. podatków.
i.odsetek.(EBIT).w.wysokości..
4,6.mld.euro;.zysk.EBIT.wy-
niósł.6,5%.

Zaprosili nas
Zarząd Auto Partner – na konferencję prasową 
poświęconą ofercie publicznej spółki (Warszawa,  
5 maja)
BASF Polska – na wieczór atrakcji przed Dniem 
Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju BASF (Wro-
cław, 11 maja)
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów – do wzięcia 
udziału w XII ogólnopolskiej konferencji szkolenio-
wej „Stacje Kontroli Pojazdów - 2016” (Zakopane,  
19 maja)
Messe Essen – na konferencję prasową „Opony 
2016” (Essen, 24 maja)
Bosch – na doroczną konferencję prasową Grupy 
Bosch (Warszawa, 25 maja)
Polski  Związek Przemysłu Oponiarskiego – 
na konferencję prasową poświęconą europejskiej 
kampanii TyreAWARE (Warszawa, 31 maja)
Moto-Profil – na bankiet inaugurujący XII edycję 
targów ProfiAuto  Show (Katowice, 3 czerwca)
Elwico – na konferencję prasową „Wyższa klasa 
podnoszenia” (Warszawa, 7 czerwca)
Sieć Premio Opony Autoserwis – na zawo-
dy dziennikarskie w mechanice samochodowej 
(Gdańsk, 7 czerwca)
FM Logistic – na doroczną konferencję prasową 
(Mszczonów, 23 czerwca)

CO JEŚLI NIE ZMIENISZ 
FILTRÓW W SWOIM 
SAMOCHODZIE NA CZAS?

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI FILTRY 
CHAMPION DO KAŻDEJ APLIKACJI

Champion® jest zastrzeżonym znakiem handlowym fi rmy Federal-Mogul Motorparts.

FILTR POWIETRZA 
REGULUJE WŁAŚCIWY 

PRZEPŁYW POWIETRZA 
DO SILNIKA

POWIETRZE
FILTR OLEJU 
KONTROLUJE 
SMAROWANIE 

SILNIKA

OLEJ

FILTR KABINOWY 
POPRAWIA KOMFORT 
I BEZPIECZEŃSTWO 
PODRÓŻÓJĄCYCH

KABINA

WSPOMAGA 
ODPOWIEDNIE 
DAWKOWANIE 

PALIWA

PALIWO

Grupa. AD. International. przy-
znała.firmie.Nissens.tytuł.Do-
stawcy. Roku.. O. wyróżnieniu.
tym. poinformowano. podczas.
dorocznego. spotkania. ADI,.
które. odbyło. się. 20. kwietnia.
w. Mechelen. (Belgia).. Grupa.
AD. International. doceniła. ja-
kość.produktów.Nissensa.oraz.
sprawność.działania.jego.wy-
działów.logistyki.i.marketingu..

Nissens wyróżniony przez ADI

bytkowych. pojazdów.. Pierw-
sza.z.nich.odbyła.się.21.maja.
w. Pałacu. Rozalin. pod. War-
szawą.. Przed. rozpoczęciem.
licytacji. jej. uczestnicy. mogli.

dokładnie. obejrzeć. wszystkie.
pojazdy,.a.także.zapoznać.się.
ze. specjalnym. katalogiem,.
w. którym. każdy. egzemplarz.
został.szczegółowo.opisany.

Firma. Le-Gum. zaprasza. do.
udziału.w.tegorocznych.szko-
leniach. z. dziedziny. obsługi.
i.naprawy.kół.i.systemu.TPMS,.
które. w. przypadku. pojazdów.
osobowych. i. dostawczych.
odbędą. się. w. terminach:..

8.lipca,.5.sierpnia,.9.września,.
7. października,. 4. listopada,..
2.grudnia..Cena.uczestnictwa.
wynosi. 250. zł. netto.. Szko-
lenia. w. zakresie. pojazdów.
ciężarowych. i. rol.niczych. za-
planowano.w.dniach:.22.lip-.

ca,.26.sierpnia,.23.września,.
21.października,.25.listopada.
i. 16. grudnia.. Cena. wynosi.
350. zł. netto.. Zajęcia. odbędą.
się. w. siedzibie. organizatora.
(Le-Gum,.66-440.Skwierzyna,.
ul..Poznańska.5).

Szkolenia firmy Le-Gum
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Produkty Continentala zostały 
nagrodzone przez Europejskie 
Stowarzyszenie Producen
tów Części Moto ryzacyjnych 
(CLEPA). Nagroda Innovation 
Award jest przyznawana co 
roku. Tym razem Continen

tal otrzymał trzy wyróżnienia 
za: zintegrowany układ ha
mulcowy MK C1 (Integrated 
Breaking System, IBS), który 
uplasował się na II miejscu 
w kategorii Bezpieczeństwo; 
system Road Database, do

starczający automatycznie 
gromadzone dane drogowe, 
zajął  II miejsce w kategorii 
Skomunikowanie; a zaraz 

Nagrody dla firmy Continental

za nim w tej samej kategorii 
znalazł się Holistic Connecti-
vity – pojazd całkowicie sko
munikowany. 

To dobrze jeśli nasze części zamienne spełniają Twoje 
potrzeby. Jeszcze lepiej, jeśli oferowane przez nas 
usługi przerastają Twoje oczekiwania. Naszym celem 
jest sprawić, aby Twoja praca była przyjemnością. To 
tylko jeden z powodów dla którego w naszych 
zestawach naprawczych znajdziesz wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania profesjonalnej naprawy. 
Najlepiej przekonaj się sam!

Masz pytania? Pomożemy Ci!
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

PONIEWAŻ OFERUJEMY O WIELE WIĘCEJ 
NIŻ TYLKO JAKOŚĆ.

PERFEKCJA:

INA KIT
ZESTAWY NAPRAWCZE Z GWARANCJĄ 
JAKOŚCI FIRMY SCHAEFFLER.

INA_Ad_Image_OneSales_90x266_ver_B_PL.indd   1 02.03.2016   9:06:53

Firma GG Profits, producent 
przewodów zapłonowych mar
ki Sentech, prowadzi cykl spe
cjalistycznych zajęć dla szkół 
o profilu samochodowym. 
Edukacyjne spotkania odbyły 

Sentech dla szkół

się w 64 placówkach. Niektóre 
z nich zaprosiły markę Sentech 
kilka razy. Szkolenia są organi
zowane bezpłatnie, a firma GG 
Profits wydała już 2000 certy
fikatów ich ukończenia.

Inter Cars zachęca do organi
zowania praktyk zawodowych 
dla uczestników programu 
„Młode Kadry”, w ramach 
którego firma współpracuje ze 
szkołami w całej Polsce, wy
posażając je w nowoczesny 
sprzęt do naprawy i diagno
styki samochodów. Dzięki tej 
akcji młodzież jest doskonale 
przygotowana do przyszłej 

Inter Cars pomaga organizować praktyki
pracy. Potrzebne są jednak 
dodatkowe praktyki i staże 
zawodowe. Firma Inter Cars 
wspomaga więc przyjmują
ce praktykantów warsztaty, 
oferując im m.in. organizację 
akcji promujących podej
mowanie praktyk w danym 
serwisie. Obecnie z takiego 
wsparcia korzysta Top Service 
Truck z Sokołowa.

Firma BASF wraz z Między
narodową Grupą Komponen
tów Samochodowych (IAC) 
opracowała pierwszą na świe
cie ramę dachową do samo
chodów w całości zbudowaną 
z naturalnego włókna. Odpo
wiednią jej wytrzymałość i od

Acrodur 950 L
porność na wysokie tempera
tury zapewnia spoiwo Acrodur 
950 L firmy BASF, alternatyw
ne w stosunku do żywic feno
lowych. Lekki komponent IAC 
FiberFrame po raz pierwszy 
został zastosowany w nowym 
Mercedesie klasy E.

Dziennik „Rzeczpospolita” 
przedstawia listy 500 najwięk
szych polskich przedsiębiorstw 
od 18 lat. Tym razem Moto
Profil, właściciel marki Profi
Auto, znalazł się na 345. po

Awans firmy Moto-Profil 
zycji, awansując aż o 33 miej
sca. W rankingu tym uwzględ
nia się dane finansowe, m.in. 
przychody ze sprzedaży, które 
w przypadku firmy MotoProfil 
wzrosły o niemal 10%.

W drugiej połowie 2016 roku 
MercedesBenz wprowadzi 
nowe czynniki chłodnicze 
do pojazdów swojej marki. 
Wśród nich znajdzie się czyn
nik R1234yf, który pozwoli 
na dostosowanie produkcji 

Mercedes rekomenduje stacje Texa

do najnowszych norm ochro
ny środowiska. 

Automatyczna stacja Kon
fort 760R firmy Texa jest re
komendowanym przez Merce
desa urządzeniem do obsługi 
czynnika R1234yf. 

Globalna wartość sprzedaży 
Valeo w pierwszym kwarta
le 2016 r. wyniosła 3,9 mld 
euro, z czego 3,4 mld euro 
przyniosły dostawy na pierw
szy montaż (88% wartości 
globalnej sprzedaży). 

Wartość ta wzrosła o 10% 
w porównaniu z pierw

Wyniki finansowe firm
Valeo

szym kwartałem 2015 roku. 
W tym samym okresie sprze
daż na rynek wtórny wzrosła  
o 6% i wyniosła 411 mln 
euro.

Łączna sprzedaż Grupy Va
leo rosła szybciej niż produk
cja samochodów na wszyst
kich kontynentach.

Skonsolidowane przychody 
grupy Brembo wyniosły 563,6 
mln euro (wzrost o 9,6% 
w porównaniu z pierwszym 
kwartałem 2015 r.). Wszyst
kie działy firmy odnotowały 
wzrosty za wyjątkiem dzia

Brembo
łu produktów wyścigowych, 
w którym sprzedaż spadła 
o 21,4%. Wzrost w dziale 
pojazdów osobowych wyniósł 
12,4%, w dziale samocho
dów użytkowych – 23,8%, 
a w sekcji motocykli – 6.3%.

W roku obrotowym 2015/ 
2016 grupa Hella zwiększy
ła przychody o ponad 10% 
w porównaniu z poprzednimi 
12 miesiącami. W pierwszych 
dziewięciu miesiącach bieżą
cego roku fiskalnego koncern 
zwiększył przychody do 4,654 
miliarda euro (10,3%) w sto
sunku do 4,218 miliarda euro 

Hella
w roku ubiegłym. Skorygowa
ny zysk operacyjny wzrósł do 
345 mln euro (w roku ubie
głym: 318 milionów euro). 
Najważniejszym czynnikiem 
wzrostu całej grupy pozosta
je silna pozycja w segmencie 
motoryzacyjnym oraz korzy
ści płynące z technologii LED 
i systemów elektronicznych. 
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Przyszłość dla chemii 
i chemia dla przyszłości 


Przyszłość w zasięgu 
obecnych pokoleń
Szacuje się, że w 2050 roku liczba lud
ności na świecie przekroczy 9,6 miliar
da, z czego blisko 70% będą stanowili 
mieszkańcy miast. Według prognoz za
potrzebowanie na żywność wzrośnie 
o 30%, a potrzeby w zakresie surowców 
energetycznych zwiększą się o 50%. 
Dlatego tak ważne jest dostosowanie naj
nowocześniejszych rozwiązań nie tylko do 
bieżących oczekiwań rynku, lecz także do 
prognozowanych naukowo potrzeb global
nej społeczności. Należy do nich niewąt
pliwie dalszy dynamiczny rozwój różnych 
form ludzkiej mobilności, w tym także no
wych rozwiązań motoryzacyjnych. 

Jako przodujący dostawca światowe
go sektora motoryzacyjnego BASF wspie
ra działania swoich partnerów bizneso
wych w zakresie zrównoważonego roz
woju realizowanej przez nich produkcji. 

Według obecnych szacunków do 
2020 roku liczba użytkowanych aut na 
świecie przekroczy 1,2 miliarda, a to 
oznacza konieczność wprowadzenia licz
nych technicznych innowacji, dzięki któ
rym pojazdy będą budowane bardziej 
efektywnie i jednocześnie z większą dba
łością o ograniczanie ich negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne.

Motoryzacyjne propozycje BASF 
Na wrocławskim spotkaniu zostały one 
zaprezentowane w formie interaktywnej 
ekspozycji wykorzystującej samochód 
Tesla S. Dział Coatings firmy BASF po
kazał na tym przykładzie m.in. wodo
rozcieńczalną technologię Glasurit®, bę
dącą najchętniej wybieranym systemem 
lakierów bazowych w Europie. Przeszła 
ona pomyślnie liczne testy pojazdów 
Tesli produkowanych w oparciu o lekką 
konstrukcję aluminiową. Szeroka wiedza 
dotycząca aplikacji lakierów wraz z kom
pleksowym portfolio produktów oraz 
usług szkoleniowych wypełniają obecną 
ofertę marki Glasurit®. Producenci Tesli 
zaaprobowali ją jako efekt integracji naj
nowszych technologii z realizowaniem 
celów w zakresie równowagi ekologicz
nej, a zwłaszcza spełnienia norm doty
czących redukcji emisji lotnych związków 
organicznych do atmosfery. 

Wśród technicznoekologicznych roz
wiązań dla motoryzacji zaprezentowano 
także katalizatory samochodowe wytwa
rzane w Środzie Śląskiej pod Wrocła
wiem. Jest to obecnie największy zakład 
produkcji katalizatorów firmy BASF w Eu
ropie. Jego produkty wychodzą naprze
ciw współczesnym wymogom środowi
skowym, spełniając surowe normy emisji 

spalin, w tym obowiązującą od 2014 r. 
normę Euro 6/VI, i stosowane są przez 
producentów samochodów z silnikami 
benzynowymi i wysokoprężnymi. 

W najbliższej przyszłości zakład ten 
podejmie produkcję zaawansowanych 
systemów Selektywnej Redukcji Katali
tycznej (SCR) oraz filtrów cząstek stałych 

We Wrocławskim Centrum Badań EIT+ firma BASF Polska 
wspólnie ze swymi dwustoma Partnerami biznesowymi 
świętowała 12 maja bieżącego roku Dzień Innowacji  
i Zrównoważonego Rozwoju

Wydarzenie to podkreśla nasze zaanga-
żowanie w szeroką współpracę zewnętrz-
ną na wszystkich obszarach aktywności 
biznesowej BASF w Polsce – powiedział 
Andreas Gietl, dyrektor zarządzający 
polską częścią tej firmy. Produkcyjna 
specyfika koncernu sprawiła, iż podczas 
wrocławskiego spotkania eksponowano 
szczególnie dotychczasowe osiągnię
cia i rozwojowe perspektywy światowej 
chemii w różnych gałęziach gospodar
ki i techniki. Wśród nich dla nas naj
ważniejsze było znaczenie dorobku tej 
dys cypliny dla współczesnej i przyszłej 
motoryzacji i związanych z nią coraz bar
dziej naglących wyzwań gospodarczych, 
społecznych i ekologicznych. 

Andreas Gietl – Dyrektor Zarządzający BASF Polska 
otwiera wrocławskie spotkanie

Samochód Tesla jako świadectwo technologicz-
nych sukcesów firmy BASF

Harald Pflanzl – Senior Vice President Sub-Region 
Central Europe BASF przemawia we Wrocławiu

Różne produkty, a we wszystkich ma swój decydu-
jący udział nowoczesna chemia

do silników Diesla. Wymienione produkty 
zmniejszają emisję szkodliwych gazów 
o około 90%.

Przemysł motoryzacyjny to jedna 
z kluczowych branż obsługiwanych przez 
BASF. W 2015 roku wartość sprzedanych 
przez koncern produktów tej grupy osią
gnęła wartość 10,2 mld euro, co stanowi 

około 14 procent ogólnej sprzedaży fir
my. Oprócz wspomnianych już rozwiązań 
BASF dostarcza wytwórniom motoryza
cyjnym tworzywa konstrukcyjnie, a także 
poliuretanowe i specjalistyczne pianki, 
lakiery, pigmenty, katalizatory, dodatki do 
paliw, chłodziw i płynów hamulcowych 
oraz materiały akumulatorowe. 

BASF, także w Polsce zapoznaje z chemią coraz szersze kręgi lokalnych 
społeczności
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Działalność edukacyjna
Na całym świecie, a więc także w Polsce, 
BASF organizuje laboratoria chemiczne 
dla dzieci i młodzieży. Zostały one uznane 
za dobre praktyki w obszarze zaangażo
wania społecznego i rozwoju społeczno
ści lokalnych. Ich przykładem może być 
II laboratorium w Humanitarium Wro
cławskiego Centrum Badań EIT+ (pierw
sze zostało uruchomione w 2015 roku).  
Eksperymenty chemiczne, możliwość 
samodzielnego przygotowania chemicz
nych produktów prowadzone są tu pod 
okiem doświadczonych ekspertów BASF 
Polska i Wrocławskiego Centrum Badań, 
z wykorzystaniem sprzętu stosowanego 
w specjalistycznych laboratoriach ba
dawczych... 

W obu laboratoriach jednorazowo 
w eksperymentach uczestniczy 30 osób. 
Do tej pory z tej możliwości skorzystało 
około 10 tys. młodych ludzi, którzy dzię
ki zajęciom mogą odkrywać niezwykły 
świat chemii. Warsztaty przeznaczone są 
dla dzieci i młodzieży w różnych grupach 
wiekowych – od 4 do 16 lat. 

W przyszłości BASF Polska i Humani
tarium będą również organizować wspól
ne zajęcia poprowadzone przez przed
stawicieli firmy oraz studentów wrocław
skich uczelni. Towarzyszy temu nadzieja, 
iż dziecięce zainteresowania przerodzą 
się w pasje, dzięki którym mali dziś 
chemicy będą kiedyś tworzyć kolejne in
nowacyjne i zrównoważone rozwiązania 
dla naszej wspólnej przyszłości. 

O firmie 
BASF tworzy chemię, dbając przy 
tym o zrównoważony rozwój i myśląc 
o wspólnej przyszłości mieszkańców glo
bu. Łączy sukces ekonomiczny z ochroną 
środowiska naturalnego i odpowiedzial
nością społeczną. Zatrudnia w światowej 
skali 112 000 pracowników. Prowadzi 
działalność w pięciu sektorach: Chemi-
cals, Performance Products, Functio-
nal Materials & Solutions, Agricultural 
Solutions oraz Oil & Gas (odpowiednio: 
chemikalia, produkty eksploatacyjne, 
materiał i rozwiązania konstrukcyjne, 
środki agrotechniczne oraz produkty 

olejowogazowe). Wartość sprzedaży 
BASF przekroczyła w roku 2015 poziom  
70 mld USD. Akcje firmy notowane są 
na giełdach we Frankfurcie (BAS), Lon
dynie (BFA) oraz Zurychu (AN). BASF 
należy do światowych firm wiodących 
w dziedzinie oczyszczania gazu ziemnego. 
Ma w tym zakresie ponad 300 udanych 
projektów – od Afryki Północnej do koła 
podbiegunowego. Jest także czołowym 
producentem katalizatorów przemysło
wych stosowanych w ramach moderni
zacji technologii przemysłu chemicznego, 
hutniczego i koksowniczego. We wszyst
kich dziedzinach swej działalności kieruje 
się zasadami biznesu społecznie odpowie
dzialnego. W związku z tym firma BASF 
Polska została wyróżniona w 14. edycji  
Raportu Dobrych Praktyk Forum Odpowie
dzialnego Biznesu za rok 2015. Podczas 
Dnia Innowacji i Zrównoważonego Roz
woju wyróżnione w obszarach: środowisko, 
zaangażowanie społeczne działania BASF 
w Polsce zostały zaprezentowane przez 
Mirellę PanekOwsiańską, prezes Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu.                      n

Otwarcie drugiego laboratorium chemicznego 
BASF Polska we wrocławskim Humanitarium

Profesjonalnie prezentowane „chemiczne” ekspo-
naty przyciągały uwagę przedstawicieli różnych 
branż 

Pierwsze zajęcia w nowym laboratorium 

Społeczne zasługi firmy BASF są w Polsce w pełni 
doceniane

Płyn chłodzący ma znaczenie

Większość współczesnych jedno-
stek napędowych to takie, które 
chłodzone są cieczą. Główną funk-
cją płynów chłodzących jest odpro-
wadzanie ciepła z głowicy i bloku 
silnika, powstającego w wyniku spa-
lania paliwa i pracy poszczególnych 
elementów jednostki napędowej. 
Warto więc zatroszczyć się o układ 
chłodzenia, wybierając płyn najwyż-
szej jakości. 

Wysokie wymagania 
Płyn chłodzący ma nie lada zadanie do 
spełnienia; obok odprowadzania ciepła, 
smarowania – powinien także posiadać 
właściwości antykorozyjne. Nie może 
zamarzać podczas postoju silnika w zi-
mie. Powinien również być maksymalnie 
odporny na pienienie oraz powstawanie 
osadów i utlenianie się zawartych w nim 
związków. Aby zapewnić to wszyst-
ko, należy zastosować odpowiednią  
technologię. 

ORLEN Oil proponuje kierowcom opty-
malną gamę płynów do chłodnic do sa-
mochodów osobowych i ciężarowych: 
Petrygo Q New: ekonomiczny, uni-
wersalny płyn typu IAT (Inorganic Acid 
Techno logy); 
Petrygo Plus G12+: płyn z szerokim 
zakresem aprobat czołowych producen-
tów samochodów, oparty na technologii 
organicznej, w standardzie G12+;
Petrygo Prime G 12++: przeznaczony 
dla grupy VW, wykonany w najnowszej 
technologii HOAT (Hybrid Organic Acid 
Technology);
Petrygo Heavy: płyn do samochodów 
ciężarowych i ciężkiego sprzętu.
Gwarantem wysokiej jakości całej linii 
jest jej podstawowy składnik, czyli glikol 
mono etylenowy, będący surowcem o wy-
sokiej czystości. 

Profesjonalnie przetestowany
Linia produktów Petrygo przeszła testy 
w ekstremalnych warunkach użytkowych. 

 
potwierdzony aprobatami czołowych producentów tj: 
Mercedes-Benz, Volkswagen Group, MAN i wielu innych

»

» STANDARD G    12+

5 LAT GWARANCJI

PŁYN CHŁODZĄCY 
ZUPEŁNIE NOWEJ GENERACJI

pracy w układzie / 250 tys. km

PLUSPLUSPLUSPLUSG12+

PLUSPLUSPLUSPLUSG12+

Temperatura pracy silnika ma decydujący wpływ na zużycie paliwa, osiągi 

i żywotność silnika. Za to odpowiedzialny jest olej silnikowy, ale i płyn chło-

dzący. Wielu kierowców nie zdaje sobie z tego sprawy.

Przestrzegam, by nie lekceważyć znaczenia płynu chłodzącego. Wybie-

rając sprawdzoną jakość, możesz być pewien, że chronisz silnik swojego sa-

mochodu. Polecam Petrygo Plus, ponieważ to sprawdzony płyn, posiadający 

aprobaty największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. 

Zbigniew Radzikowski

Mechanik ORLEN Team

Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, 
że produkty Petrygo zapewnią ochronę 
przed korozją i kawitacją całego układu 
chłodzącego, bezpieczeństwo elemen-
tów gumowych i z tworzyw sztucznych 
oraz odpowiednią temperaturę krystaliza-
cji. Stosowanie płynów chłodzących Pe-
trygo zabezpiecza przed powstawaniem 
osadów i zapewnia wzorcowe parame-
try wymiany ciepła. Warto podkreślić, że 
cała linia zawiera aprobaty producentów 
czołowych marek samochodów osobo-
wych i ciężarowych.
Produkcja płynów odbywa się w zakładzie 
produkcyjnym Orlen Oil z zachowaniem 
norm: ISO 9001 – gwarantującej najwyż-
szą jakość, ISO 14001 – odpowiedzialnej 
za przestrzeganie norm środowiskowych 
i PN-N-18001:2004 nadzorującej zacho-
wanie warunków BHP. 

Tomasz Piergies 
Specjalista w Dziale Badań 
i Rozwoju ORLEN Oil
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XII Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016”

Dyrektywa „45” – stan  
przygotowań do unifikacji

Obecny był też Dyrektor Transportowego 
Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz.

Jerzy Król w swoim wystąpieniu 
przedstawił projekt nowelizacji ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ru-
chu drogowym. Omówił projektowane 
definicje, m.in.: urządzenia transportu 
osobistego, modułu przyczepy, przycze-
py modułowej, cechy identyfikacyjnej, 
numeru rozpoznawczego, rodzaju pojaz-
du, badania technicznego pojazdu, stacji 
kontroli pojazdów i diagnosty. Szczegó-
łowo odniósł się do art. 67 dotyczącego 
odstępstw od warunków technicznych 
pojazdu, które według projektu wyda-

wać będzie dyrektor TDT. Skomentował 
wprowadzenie przyrzeczenia wydania 
zezwolenia na odstępstwo od warunków 
technicznych w zakresie mas, nacisków 
osi lub wymiarów, zwane „promesą”. 

W odniesieniu do badań technicz-
nych pojazdów Jezy Król szczegółowo 
omówił kwestie nowego wyznaczania 
terminu następnego badania, nowego 
rodzaju badań dodatkowych, badania 
technicznego ciągnika rolniczego poza 
SKP, nowy podział SKP na podstawowe, 
okręgowe oraz oddziały terenowe TDT. 
Zaznaczył, że według projektu dyrektor 
TDT będzie prowadzić rejestr przedsię-
biorców i diagnostów, a także sprawo-
wać nadzór nad SKP. 

Przedstawiciel ministerstwa przedsta-
wił też planowane wymagania w zakresie 
wykształcenia i praktyki dla kandydatów 
na diagnostów, zgodnie z którymi wyma-
gane będzie wykształcenie średnie oraz 
kwalifikacje M.12. i M.18. lub wykształ-
cenie wyższe w zakresie nauk technicz-
nych uzyskane na kierunku studiów, któ-
rego program kształcenia obejmuje ob-
szary związane z pojazdami w zakresie: 
mechaniki, dynamiki, dynamiki pojazdu, 
silników spalinowych, materiałów i tech-
nologii materiałów, elektroniki, elektryki, 
układów elektronicznych pojazdów, sys-
temów informatycznych. Wymagane są 
ponadto trzy lata praktyki w stacji obsługi 
pojazdów, stacji kontroli pojazdów lub 
w zakładzie (warsztacie) naprawy pojaz-
dów na stanowisku kontroli lub naprawy 
pojazdów. 

Nowelizacja zakłada obowiązkowe, 
odbywane co dwa lata, dwudniowe 
warsztaty doskonalenia zawodowego, 
stopniowanie kar dla diagnostów oraz 
nowy rodzaj działalności gospodarczej 
w zakresie ośrodków szkolenia diagno-
stów. Rejestr i nadzór nad ośrodkami 

szkolenia diagnostów ma prowadzić 
i sprawować dyrektor ITS. Projekt zakła-
da utworzenie Funduszu Zapewnienia 
Prawidłowej Jakości Badań Technicz-
nych Pojazdów. 

Jerzy Król przedstawił również pakiet 
czterech rozporządzeń dotyczących blo-
kad alkoholowych oraz założenia nowe-
lizacji rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych pojazdów oraz zakre-
su ich niezbędnego wyposażenia, które 
wejdą w życie 1 lipca 2016 r. (z wyjąt-
kiem Działu II, który ma obowiązywać  
od 1 stycznia 2017 r.). 

Do wystąpień cieszących się najwięk-
szym zainteresowaniem uczestników 
można zaliczyć prelekcje przedstawicieli 
Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego 
Ośrodka Informatyki, przedstawiające  
procedury, dotyczące prowadzenia ewi-
dencji i przesyłania wyników badań 
technicznych do CEP-u 2.0. W swoich 
referatach prelegenci szczegółowo omó-
wili problemy, jakie mogą wystąpić we 
współpracy SKP online z CEP-em 2.0. 

Doroczna konferencja organizowana przez Polską Izbę 
Stacji Kontroli Pojazdów odbyła się tym razem 20 maja 
w Zakopanem i zgromadziła prawie trzystu przedstawi-
cieli środowiska związanego z badaniami technicznymi 
pojazdów

Zgodnie z hasłem przewodnim jej uczest-
nicy jako jedni z pierwszych mogli po-
znać stan przygotowań do wdrożenia 
unijnej Dyrektywy „45” i usłyszeć propo-
zycje zmian w polskim prawie przygoto-
wywane przez Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Budownictwa. 

Minister Jerzy Szmit oraz Dyrektor De-
partamentu Transportu Drogowego  Bog-
dan Oleksiak przysłali do zgromadzonych 
okolicznościowe listy, odczytane w trakcie 
obrad przez Jerzego Króla – Naczelnika 
Wydziału Warunków Technicznych De-
partamentu Transportu Drogowego Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

Prezydium i hasło przewodnie tegorocznej 
konferencji

Udział w spotkaniu wzięło prawie 300 profesjonalistów z wiązanych z technicznymi badaniami pojazdów

Obrady odbywały się w zakopiańskim hotelu Mercure 
Kasprowy

Główną sesję merytoryczną zamknę-
ło wystąpienie Leszka Turka – Preze-
sa Zarządu PISKP, który zdiagnozował 
przyczyny wszystkich nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu SKP i podkreślił ko-
nieczność kompleksowego spojrzenia na 
kwestię naprawy systemu badań tech-
nicznych. M.in. odniósł się do proble-
mów wynikających z podporządkowania 
działalności związanej z wykonywaniem 
badań technicznych zasadom wolno-
rynkowym. Przedstawiając wyrok Trybu-
nału C-168/14 w sprawie pytania praw-
nego hiszpańskiego Sądu Najwyższego, 
udowodnił, że działalność w zakresie 
prowadzenia stacji kontroli pojazdów nie 
jest usługą i może być objęta systemem 
zezwoleń w celu ochrony konsumentów 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, co 
również podkreśla dyrektywa 2014/45/
UE. Prezes Izby przypomniał obowią-
zujące Polskę daty, do których należy 
wprowadzić zmiany prawne wymagane 
przez dyrektywę. Omówił poszczególne 
definicje, przypomniał o konieczności 

wprowadzenia systemu stopniowania kar 
dla diagnostów i wprowadzenia nowej 
tabeli opłat. Podczas sesji dyskusyjnej 
wielu uczestników konferencji wyraziło 
obawy dotyczące planowanego podziału 
SKP oraz nowych uprawnień i zakresu 
działania SKP oddziału terenowego TDT.

Propozycje przedstawione przez Je-
rzego Króla w najbliższym czasie zosta-
ną oddane do konsultacji społecznych 
w ostatecznym kształcie. W momencie, 
gdy znana będzie całość proponowanych 
zmian, Izba przygotuje swoje wnikliwe 
stanowisko merytoryczne.

Partnerami tegorocznej konferencji 
były firmy: Unimetal – największy pol-
ski producent sprzętu diagnostycznego, 
AutoWatch Polska – generalny importer 
oraz dystrybutor blokad alkoholowych 
szwedzkiego producenta AutoWatch oraz 
Maha Polska – przedstawiciel jednego 
z największych w Europie producentów 
stanowisk diagnostycznych, podnoś-
ników pojazdów oraz różnych urządzeń 
kontrolnych.                                      n

Otwarcie obrad XII Konferencji



14 | PRAKTYKA WARSZTATOWA | DIAGNOSTYKA

Autonaprawa | Czerwiec 2016

DIAGNOSTYKA | PRAKTYKA WARSZTATOWA | 15 

Autonaprawa | Czerwiec 2016

Fo
t.

 D
el

ph
i

Zestawy diagnostyczne Delphi



samochodu, w  tym: sterowania silni-
kiem benzynowym lub Diesla, ABS, SRS, 
skrzyni biegów, klimatyzacji, kontroli 
trakcji, deski rozdzielczej i  immobilizera 
w samochodach osobowych i pojazdach 
użytkowych. Umożliwia ono również 
inteligentną identyfikację systemu oraz 
skanowanie elektronicznych systemów 
sterowania pojazdu (ECU/ ECM) w celu 
kompleksowego zdiagnozowania jego 
ogólnego stanu, rozpoznawanie numeru 
VIN i kontrolę funkcjonalności OBD. 

To wszechstronne rozwiązanie pozwa-
la też na odczytywanie i usuwanie ko-
dów usterek, dostęp do danych w czasie 
rzeczywistym z możliwością tworzenia 
wykresów i zapisów, kodowanie ECU, 
regulację parametrów, konfigurację ele-
mentów, procedury testowe oraz progra-
mowanie. 

Dzięki oprogramowaniu DS jego użyt-
kownicy uzyskują szybki dostęp do ko-
dów usterek i pomoc w znalezieniu ich 
przyczyn. Mogą również odwoływać się 
do oryginalnych danych technicznych, 
historii napraw, wsparcia szkoleniowe-
go, własnych doświadczeń lub Inter-
netu w celu uzyskania dodatkowych  
informacji. 

Praktyczne możliwości
Oprogramowanie DS obsługuje rozbudo-
waną bazę danych pojazdów, regularnie 
aktualizowaną dla ponad 61  producen-
tów samochodów osobowych i dostaw-

Diagnostyka stacjonarna i mobilna
Możliwość podłączenia pojazdu do kom-
putera i uruchomienia programu w celu 
precyzyjnego ustalenia przyczyny usterki 
to warunek wstępny poprawności dia-
gnozy, reszta zależy od oprogramowania 
oraz jakości odczytu. Niezmiernie ważna 
jest również wiedza i doświadczenie ob-
sługującego system diagnosty. 

Oprogramowanie Delphi zapewnia 
wiarygodne diagnozowanie wszystkich 
kluczowych systemów elektronicznych Fo
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Aktualnej ofercie sprzętu diagnostycznego Delphi dla 
warsztatów i serwisów samochodowych poświęcone było 
ostatnie spotkanie prasowe, zorganizowane w firmowym  
centrum w Błoniu i połączone ze zwiedzaniem zakładu

Programy DS450E i DS650E
Jest to rozwiązanie wygodniejsze i bar-
dziej wszechstronne w użyciu od po-
przednio opisanego. Podstawą pierwsze-
go z tych systemów jest oprogramowanie 
zainstalowane na tablecie z ekranem 
dotykowym i pracującym w  środowi-
sku Windows 8 Pro (fot.1). Tablet ten 
dla lepszej ochrony przed uszkodzenia-
mi w  warsztacie wyposażony jest we 
wzmocnioną obudowę. 

Najbardziej komfortowe korzystanie 
z tego programu zapewnia wersja druga, 
czyli specjalny komputer PC oparty na 
systemie Windows 7 Professional, wy-
posażony w  obudowę antywstrząsową, 
odporny na wodę, pył i zanieczyszczenia 
(fot. 2). 

Do zabezpieczenia oprogramowania 
testerów służy odpowiednio sparowany 
z danym urządzeniem klucz USB (fot. 3). 

Instalacja sterowników klucza sprzę-
towego w trybie plug and play pozwala 
na szybszą i  mniej kłopotliwą konfigu-
rację systemu. Nie wymaga on kodów 

licencyjnych, ponieważ dla uproszczenia 
procedury licencje aktywowane są au-
tomatycznie po każdym  uruchomieniu 
i sprawdzane co trzydzieści dni. Data 
uruchomienia oprogramowania jest datą 
aktywacji licencji.

Klucz sprzętowy może być używany 
na dowolnych komputerach, o ile wyko-
rzystywany jest odpowiedni interfejs VCI, 
który kojarzony jest z nim fabrycznie. Dla 
każdego interfejsu VCI wymagany jest 
tylko jeden klucz sprzętowy niezależnie 
od konfiguracji licencji. Uproszczone też 
i zautomatyzowane zostało pobieranie 
łatek, poprawek oraz aktualizacji danych 
na temat pojazdów i funkcjonalności po-
między kolejnymi wersjami oprogramo-
wania. 10-metrowy zasięg najnowszej 
technologii bezprzewodowej bluetooth 
zapewnia swobodę poruszania  się dia-
gnosty w trakcie diagnozowania pojazdu.

Oprogramowanie jest kompatybilne 
ze wszystkimi platformami opartymi na 
systemie Windows, co pozwala mechani-
kom przeprowadzać naprawy i regulacje 
kluczowych systemów pojazdu szybko, 
efektywnie i dokładnie.

W ciągu dwunastu miesięcy dostęp-
ne są trzy istotne aktualizacje dotyczące 

Fot. 2

czych wraz z 82 tys. dotyczących ich 
aplikacji oraz 45 producentów samocho-
dów ciężarowych, przyczep, autobusów 
i powiązanych z nimi 51 tys. aplikacji. 

System Delphi DS150E można 
zainstalować bezpośrednio na 
komputerze klasy PC. Wy-
starczy w tym celu posiadać 
dodatkowo VCI (interfejs do 
komunikacji z  pojazdem) oraz 
ważną licencję na korzystanie 
z programu. Interfejs VCI wkła-
da się do złącza diagnostycznego w po-
jeździe, a przez bluetooth łączy się go 
z komputerem, na którym zostało  za-
instalowane oprogramowanie. Dostępne 
stają się wówczas takie kluczowe funk-
cje, jak m.in.:
	pełna diagnostyka systemów,
	reset kontrolki serwisowej,
	odczyt i kasowanie kodów usterek,
	odczyt parametrów rzeczywistych,
	skanowanie wszystkich jednostek 

ECU,
	programowanie sterowników,
	aktywacja i regulacja urządzeń wyko-

nawczych,
	kodowanie ECU,
	zapisywanie i drukowanie raportów, 
	kontrola OBD (Flight Recorder),
	odczyt numeru VIN,
	monitorowanie napięcia akumulatora.
	system aktualizacji ISU,
	system identyfikacji ISI.
Klienci zainteresowani maksymalnym 
zmniejszeniem kosztów inwestycji mogą 
zakupić samo oprogramowanie DS150E 
wraz ze wspomnianym interfejsem i za-
instalować je na własnym sprzęcie kom-
puterowym pracującym w  środowisku 
Windows. 

Fot. 1

Fot. 3

Abarth
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Ferrari
Fiat

Ford
Foton
Great Wall
Honda
Hyundai
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Jinbei
JMC
KIA
Lamborghini
Lancia
Land Rover

Lexus
Lotus
Mahindra/Renault
Maserati
Mazda
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Multicar
Nissan
Opel/Vauxhall
Peugeot
Porsche
Renault

Rolls-Royce
Rover
Saab
Samsung
Seat
Shuanghuan
Škoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tata
Toyota
Volkswagen
Volvo

Gama obsługiwanych pojazdów



16 | PRAKTYKA WARSZTATOWA | DIAGNOSTYKA

Autonaprawa | Czerwiec 2016 Autonaprawa | Czerwiec 2016

Fo
t.

 D
el

ph
i

najnowszych modeli pojazdów i funkcji 
diagnostycznych.

Automatycznie odbywa się wykrywa-
nie i instalacja aktualizacji oraz poprawek 
pomiędzy kolejnymi edycjami oprogra-
mowania. Programy w wersji Car i Truck 
pracują na tym samym urządzeniu.

Oprogramowanie Car można zakupić 
z roczną lub trzy-letnią licencją. Opro-
gramowanie Heavy Duty i akcesoria do 
samochodów ciężarowych można doku-
pić oddzielnie. Specjalne zestawy Heavy 
Duty zawierają wybór najbardziej popu-
larnych kabli OBD wymaganych przy 
pracy z samochodami ciężarowymi.

Uwaga na podróbki!
Dobry tester diagnostyczny jest dziś jed-
nym z najważniejszych narzędzi w nowo-
czesnym warsztacie, lecz tylko wtedy, 
jeżeli dostarcza precyzyjnych informacji 
o  funkcjonowaniu systemów badanego 
pojazdu.

nych Delphi. Wyglądem przypominają te 
markowe testery, ale dokładność reali-
zowanych przez nie pomiarów znacznie 
się różni od zapewnianej przez produkty 
oryginalne. Podróbki tego typu stanowią 
zagrożenie zarówno dla warsztatu, jak 
i jego klientów. Ich  produkcja odbywa 
się bez wykorzystania dostępu do za-
sobów i środków finansowych, którymi 
dysponuje Delphi. Nie testuje się tych 
urządzeń na dużej grupie pojazdów 
z wykorzystaniem wiedzy inżynierskiej 
i szczegółowo opracowanych standardów 
jakościowych. W związku z tym istnieje 
poważne zagrożenie, że taki sprzęt może 
przyczynić się do uszkodzenia istotnych 
elementów jednostki sterującej ECU 
w pojeździe.                                      n

przeprowadzać prawidłowe testy i po-
prawnie dekodują informacje pozyskane 
z pojazdu. 

Takie cechy mają wyłącznie urządze-
nia diagnostyczne zakupione u autory-
zowanego przedstawiciela firmy Delphi. 
Oryginalne oprogramowanie firmy Del-
phi musi być przy tym zaktualizowane 
za pomocą ważnego klucza licencyjne-
go. Jeśli na bieżąco utrzymywany jest 
abonament, można mieć absolutną 
pewność, że towarzyszy temu dostęp 
do najnowszych rozwiązań firmy Delphi, 
szkoleń, wsparcia ekspertów oraz gwa-
rancji obowiązującej przez okres życia 
jej produktów. 

Na rynku jednak można zakupić ni-
skiej jakości kopie narzędzi diagnostycz-

Jak odróżnić produkt Delphi od taniej imitacji?
Oto kilka wskazówek:
	Tylko logo umieszczone w nagłówku tego artykułu oznacza oryginalny pro-

dukt, podczas gdy umieszczone na prawym z porównywanych testerów 
jest charakterystyczne dla falsyfikatu (fot. 4).

	Trzymając urządzenie w ręku, natychmiast zauważa się różnicę między 
oryginalnym produktem Delphi, posiadającym gumowe wykończenie, 
a jego kopią, wykonaną są z plastiku o niskiej jakości.

	Obudowa urządzenia Delphi jest wykonana z gładkiego, matowego alumi-
nium, a produkty nieoryginalne mają srebrną, świecąca powłokę.

	Oryginalny produkt Delphi DS150E VCI posiada komunikację bluetooth, 
podczas gdy większość pirackich imitacji nie ma takiej opcji. 

	W tylnej części nowego urządzenia VCI powinien znajdować się 6-cyfrowy 
numer seryjny, rozpoczynający się od liczby 30, a w dolnej części naklejki 
napis „Made in Sweden”. Informacja „Made in China” świadczy o pod-
rzędnej jakościowo podróbce; oznaczenie CE również jest fałszowane, co 
oznacza  ryzyko potencjalnych działań interwencyjnych zgodnie z prawo-
dawstwem europejskim. 

	U podstawy urządzenia znajduje się gniazdo karty MicroSD (fot. 5), która 
zwiększa zakres możliwości urządzenia; w przypadku braku karty (gdy 
urządzenie nie jest oryginalne) uruchomienie testera diagnostycznego  
Flight Recorder jest niemożliwe.

	Płyta DVD zawierająca nielegalne oprogramowanie zazwyczaj ma niskiej 
jakości nadruk, więc nie należy jej w ogóle wkładać do komputera, by go 
nie uszkodzić.

	Jeśli po uruchomieniu oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat 
z prośbą o uruchomienie oddzielnego programu aktywacyjnego, to mamy 
do czynienia z  oprogramowaniem pirackim, które może spowodować 
uszkodzenie komputera.

Fałszerze nie tylko naruszają przepisy prawa, dostarczając niskiej jakości pod-
róbki, lecz także mogą znacznie obniżyć poziom usług oferowanych klientom 
warsztatu. W przypadku podejrzeń, że urządzenie jest podróbką, należy skon-
taktować się z firmą Delphi (warwick.dpss.diagnostics@delphi.com), a jej 
przedstawiciele podejmą odpowiednie działania. 

Poprawność informacji otrzymywa-
nych na ekranie komputera w równym 
stopniu zależy od  oprogramowania te-
stera diagnostycznego, jak i danych od-
czytywanych przez tester diagnostyczny 
bezpośrednio z pojazdu. Trzeba więc 
mieć absolutną pewność, że oprogramo-
wanie zawiera aktualne i prawidłowe in-
formacje, a same urządzenia są w stanie 

Fot. 4

Fot. 5

 

Gdy gwałtownie wzrasta temperatura silnika, zachowaj 
zimną krew  !  Zaufaj firmie Gates - ekspertowi w 
dziedzinie układów chłodzenia  !

DZIĘKI GATES WARSZTAT ZMIENI SIĘ W 
SPECJALISTYCZNY PUNKT OBSŁUGI UKŁADU CHŁODZENIA
Wybierz najwyższej jakości produkty i rozwiązania firmy Gates począwszy od termostatów, pomp wodnych,  
korków po płukarki i przewody układu chłodzenia w dowolnym kształcie. Przekonaj się sam odwiedzając stronę  
www.gatestechzone.com

TWÓJ NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE

Pełen zestaw adapterów w standardzie
Nie musisz kupować co roku aktualizacji
Bezpłatna aktualizacja przez 12 miesięcy

Diagnozuj ponad 70 marek pojazdów, obsługuj swoich  
klientów przez Internet, gdziekolwiek w danej chwili są.

* warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie faktury zakupu na 
posiadany sprzęt na kwotę minimum 3999 zł netto. Dodatkowo, dla chętnych 
do skorzystania z tej akcji promocyjnej przewidziana jest możliwość odkupienia 
swojego starego przyrządu za 800 zł netto.

Nie inwestuj w swój dotychczasowy tester diagnostyczny
Oddaj go w rozliczeniu i kup najnowszy tester
LAUNCH X-431 PRO za jedyne 3999 zł netto*

PLATFORMA GOLO

Wydawnictwo Technotransfer 
poleca 

podręcznik nowoczesnego  
blacharstwa samochodowego 

Opracowanie zawiera m.in.:
•  wiadomości na temat budowy współczesnych nadwozi 

i materiałów używanych do ich wykonywania;
•  szczegółowe opisy technologii poważnych, średnich 

i drobnych napraw powypadkowych.

Liczba stron 208, oprawa twarda, cena 48 zł

Książkę można zamówić ze strony www.e-autonaprawa.pl
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Wymiana napędu rozrządu 
w silniku Forda Focusa 2.0 l 16 V

Napęd rozrządu w opisywanym silni-
ku jest realizowany za pomocą paska. 
W trakcie jego wymiany mogą powstać 
istotne błędy, wynikające z nieprawidło-
wego montażu. Dla ułatwienia prawi-
dłowego przebiegu tej operacji eksperci 
ContiTech Power Transmission Group 
opracowali szczegółową instrukcję, 

w której „krok po kroku” wyjaśniają po-
prawną procedurę wymiany paska w sil-
niku Forda Focusa 2.0 l 16 V.

Producent omawianego modelu zale-
ca sprawdzenie i, jeśli to konieczne, wy-
mianę paska rozrządu oraz rolki napina-
jącej co 160 000 km lub przed upływem 
10 lat eksploatacji. Według ekspertów 

ContiTech równocześnie z paskiem po-
winny zostać również wymienione: 
	napinacz, 
	rolka prowadząca, 
	pompa układu chłodzenia. 
Chociaż wspomniana pompa napędzana 
jest paskiem wielorowkowym, a nie pa-
skiem rozrządu, to jednak w tym silniku 
napinacz paska rozrządu jest do niej za-
mocowany. Dlatego w przypadku później-
szego jej uszkodzenia cała procedura wy-
miany paska musiałaby być powtórzona 
przy użyciu nowych części, ponieważ Ford 
zabrania ponownego użycia raz już zde-
montowanego paska rozrządu. Bardziej 
korzystne jest zatem wymieniać pompę 
jako część zestawu, aby uniknąć później-
szych awarii i niepotrzebnych kosztów.



Czas wymiany zgodnej z niniejszą in-
strukcją ocenia się na 2,2 godziny.

Prawidłowy montaż wymaga zastoso-
wania następujących narzędzi specjal-
nych:
1. blokada wałów rozrządu: OE (303-

376);
2.  trzpień ustalający wału korbowego: 

OE (303-574);
3.  uchwyt koła zębatego: OE (205-072).

Prace przygotowawcze 
i wskazówki ogólne
Przed przystąpieniem do właściwej wy-
miany napędu rozrządu należy zidentyfiko-
wać pojazd przy użyciu kodu silnika. Kolej-
ną czynnością jest odłączenie akumulatora 
od instalacji pojazdu. Wcześniej powinno 
się zapisać lub zapamiętać kod radio-

Zamieszczona tu szczegółowa instrukcja dotyczy Forda 
Focusa 2.0 l 16 V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD.  
Część jej zaleceń ma charakter uniwersalny, pozostałe dają 
się analogicznie odnosić do innych modeli

odtwarzacza. Następnie należy podnieść 
i podeprzeć przód pojazdu, aby odprężyć 
przednie mocowanie (poduszkę) silnika. 
Jeśli pasek rozrządu został wcześniej ścią-
gnięty, nie wolno w tej fazie pracy obracać 
wału korbowego ani wałów rozrządu. 

Później będzie to konieczne, lecz musi 
przebiegać zgodnie z zasadą, iż wały 
silnika mogą być obracane wyłącznie 
w normalnym kierunku jego obrotów, 
czyli w prawo. Można to wykonywać 
tylko poprzez pokręcanie kołem zęba-
tym wału korbowego, a nie innymi ko-
łami zębatymi rozrządu. Dla ułatwienia 
tych operacji wskazane jest wykręcenie 
wszystkich świec zapłonowych.

W trakcie późniejszego montażu trze-
ba zwrócić uwagę na wszystkie momenty 
dokręcania połączeń gwintowych.

Demontaż 
W pierwszej kolejności trzeba wymon-
tować zbiorniczek płynu wspomagania 
układu kierowniczego, ale nie należy 
przy tym odłączać jego elastycznych 
prze wodów. Potem demontuje się pasek 
napędu urządzeń pomocniczych i koło 
pasowe pompy układu chłodzenia oraz 
górną i dolną pokrywę rozrządu. Następ-
nie konieczne jest wymontowanie przed-
niej poduszki silnika i jego wspornika. 

Po tych czynnościach możliwe staje 
się wymontowanie środkowej osłony na-
pędu rozrządu. Trzeba także zdjąć osłonę 
termiczną, wąż od odpowietrzenia skrzy-
ni korbowej i pokrywę głowicy. Śruby 
tej ostatniej należy odkręcać zawsze na 
krzyż, rozpoczynając od końców pokrywy 
i przechodząc kolejno ku jej środkowi. 

1

2
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Dla zdemontowania starego napędu 
rozrządu należy:
1. ustawić znaki odniesienia wału korbo-

wego w położenie GMP 1 cylindra;
2. wsunąć blokadę wałów rozrządu OE 

(303-376), jak na zdjęciach 1 i 2;
3. zamontować trzpień ustalający wału 

korbowego OE (303-574) w miejsce 
wykręconej zaślepki bloku silnika  
(zdj. 3 i 4), obserwując znaki odnie-
sienia na kole pasowym wału korbo-
wego (zdj. 5);

4. odkręcić śrubę rolki napinającej 
i zwolnić naprężenie paska rozrządu, 
obracając rolkę napinającą w prawo 
(zgodnie z kierunkiem wskazówek ze-
gara) za pomocą klucza imbusowego 
sześciokątnego;

5. zdemontować koło pasowe wału kor-
bowego;

6. zdjąć pasek rozrządu (zdj. 6).

Montaż
Przystępując do tej operacji, trzeba polu-
zować śruby wałów rozrządu, korzystając 
z uchwytu kół zębatych OE (205-072), 
jak na zdjęciu 7. Następnie należy spraw-
dzić lub ponownie ustawić położenie wa-
łów rozrządu w sposób obejmujący przy 
demontażu kroki 1 do 3.

Po zamontowaniu nowych części na-
leży się upewnić, że uchwyt mocujący 
rolki napinającej (zdj. 8) jest prawidłowo 
osadzony w gnieździe pokrywy metalo-
wej (zdj. 9, 10, 11). 

Nowy pasek rozrządu montuje się 
w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara, zaczynając od koła zęba-
tego wału korbowego. Należy upewnić 
się, czy pasek nie został zagięty w czasie 
montażu i czy jest on napięty pomiędzy 
kołami zębatymi. 

Dalsze napinanie paska rozrządu 
przeprowadza się za pomocą rolki na-
pinającej, poprzez jej obrót w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara, aż do ustawienia znaków na rolce 
w jednej linii (zdj. 12, 13, 14). Potem 
dokręca się śrubę rolki napinającej mo-
mentem 25 Nm. 

Zamontowane koło pasowe wału 
korbowego mocuje się śrubą dokręcaną 
momentem 115 Nm przy użyciu dodat-
kowego uchwytu. 

W kolejnym etapie można już zde-
montować blokadę wałów rozrządu i do-
kręcić śruby ich kół zębatych momentem 
68 Nm. 

Następnie pozostaje: 
	obrócić dwukrotnie silnikiem w kie-

runku jego normalnej pracy;
	ustawić silnik w położeniu GMP 1 cy-

lindra;
	ponownie zamontować blokadę wa-

łów rozrządu i trzpień ustalający wał 
korbowy (jeżeli blokada nie daje się 
włożyć, należy ponownie ustawić po-
zycje wałów rozrządu);

	sprawdzić ponownie napięcie paska 
rozrządu;

	usunąć blokady;
	wkręcić na miejsce zaślepkę bloku 

silnika, dokręcając ją momentem  
24 Nm;

	zamontować pozostałe elementy 
w kolejności odwrotnej do ich demon-
tażu i usunąć podpory.

Śruby pokrywy głowicy należy do-
kręcać w dwóch etapach i w kolejności 
odwrotnej do ich odkręcania przy de-
montażu. W pierwszym etapie prawidło-
wy moment dokręcania wynosi 2 Nm,  
a w drugim – 7 Nm. Przy dokręcaniu 
śrub górnej osłony napędu rozrządu sto-
suje się moment 10 Nm, a przy dolnej 
osłonie – 7 Nm. Koło pasowe pompy 
układu chłodzenia wymaga dokręcenia 
momentem 24 Nm. W kolejnych kro-
kach trzeba zamontować: pasek napędu 
urządzeń pomocniczych, poduszkę silni-
ka (śruby – 48 Nm; nakrętki – 80 Nm), 
wspornik silnika (śruby – 50 Nm) oraz 
świece zapłonowe.

Wymianę oryginalnego paska rozrządu 
ContiTech zapisuje się na dostarczonej fir-
mowej naklejce i umieszcza się ją w ko-
morze silnika (zdj. 15). Na koniec należy 
uruchomić silnik i wykonać jazdę próbną.

Artykuł opracowany na podstawie  
materiałów firmy ContiTech
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Prawidłowy montaż  
pompy układu chłodzenia

Obecnie ewentualne usterki tych pod-
zespołów powodowane są przeważnie 
błędami w ich eksploatacji lub montażu 
podczas dokonywanej wymiany. W sa-
mochodach poruszających się teraz po 
europejskich drogach stosowane są od-
środkowe pompy wirnikowe. Wewnątrz 
ich korpusu znajduje się wałek z łoży-
skiem i kołem pasowym, wirnik oraz 
uszczelnienie. Awaria zwykle powodowa-
na jest uszkodzeniem łożyskowania lub 
uszczelnienia.

Łożyskowanie 
– warunek długich przebiegów
Najczęściej funkcję tę pełnią łożyska kul-
kowe zintegrowane z wałkiem pompy. 
W czasie procesu produkcyjnego do wnę-
trza łożyska aplikowana jest odpowiednia 
ilość smaru, wystarczająca na cały okres 
eksploatacji pompy. Do uszkodzenia ło-
żyskowania dochodzi przede wszystkim 
wówczas, gdy w montażu pompy sto-
sowane są nieodpowiednie narzędzia, 
do których zdecydowanie należy młotek. 

Uderzanie nim w obudowę pompy może 
spowodować odkształcenie bieżni łoży-
ska i jego zatarcie. 

Innym powodem powstania takiego 
uszkodzenia są zbyt duże siły poprzeczne 
oddziałujące na wałek. To konsekwencja 
niewłaściwego napięcia paska napędu 
osprzętu silnika lub rozrządu. Tego typu 
usterka jest częstsza w pompach napę-
dzanych paskiem wielorowkowym. Gdy 
zaczyna on piszczeć wskutek zużycia, 
niektórzy mechanicy zwiększają jego 
napięcie zamiast po prostu go wymienić 
zgodnie z zaleceniem producenta pojaz-
du. Niestety, powoduje to przyśpieszone 
zużycie nie tylko pompy układu chło-
dzenia, lecz także alternatora i pompy 
hydraulicznego wspomagania układu 
kierowniczego.

Nie można też ignorować ślizgające-
go się paska napędu osprzętu. Charak-
terystyczny jego pisk powstaje wskutek 
tarcia, w czasie którego intensywnie wy-
dziela się ciepło. Wzrost temperatury koła 
pasowego pompy powoduje, że łożysko 
wałka także się rozgrzewa ponad stan 
założony przez konstruktora, a to z kolei 
powoduje degradację zamkniętego w nim 
smaru.

Pompy napędzane paskiem rozrządu 
także padają ofiarą niewłaściwego jego 
napięcia. Dotyczy to głównie rozwiązań 
ze stałym napinaczem, jeśli naprężenie 
paska ustawiane jest przez mechanika 
„na wyczucie”, zamiast za pomocą prze-
znaczonego do tego przyrządu. 

Uszczelniacz smarowany 
płynem chłodniczym
Uszczelnianie pompy odbywa się na sty-
ku pierścienia ślizgowego i wirnika. Dla 
zapewnienia ich właściwej współpracy 
konieczne jest smarowanie, do którego 
służy płyn chłodniczy. Dlatego błędem 
jest uruchamianie silnika bez płynu 

w układzie chłodzenia lub kręcenie wir-
nikiem pompy przed jej zamontowaniem. 
We współczesnych pompach prowadzi to 
do przyśpieszonego zużycia i wycieku. 

Mechanicy przyzwyczajeni do star-
szych rozwiązań, w których uszczelnia-
cze zawierały miękki grafit, nie zawsze 
stosują płyn chłodniczy zgodny ze spe-
cyfikacją producenta pojazdu. Ważne 
jest także, by płyn chłodniczy nie był za-
nieczyszczony (np. drobinkami rdzy lub 
osadów wapiennych), co także pogarsza 
jego właściwości smarne. Z tego samego 
powodu w nowoczesnych samochodach 
nie można do chłodzenia silnika używać 
czystej wody.

Trwałość zależy od przebiegu wymiany
Pompę płynu chłodzącego należy wy-
mieniać przy każdorazowej wymianie 
roz rządu lub wcześniej, gdy nastąpi jej 
awaria lub nieszczelności. Niezbędna jest 
wówczas jednoczesna wymiana płynu 
chłodniczego oraz przepłukanie układu.

Produkowane przez firmę SKF pom-
py dostarczane są zawsze z kompletem 
uszczelek potrzebnych do montażu. 
W zależności od typu pompy może być to 
uszczelka miękka, metalowa lub gumo-

wy o-ring. Z zasady do montażu pompy 
nie należy używać mas uszczelniających. 
Dopuszczalne jest to tylko w wyjątkowych 
wypadkach, gdy blok silnika ma głębo-
kie wżery. Wówczas można użyć bardzo 
cienkiej warstwy masy o od powiedniej 
jakości. Jej nadmiar przedostaje się 
bowiem do płynu chłodniczego i zanie-
czyszcza go, powodując uszkodzenie 
uszczelniacza pompy, zacięcia termosta-
tu, a nawet zatkanie przewodów obiegu. 
Montując pompę z gumowym o-ringiem, 
można użyć smaru montażowego, nakła-
danego również cienką warstwą. 

Wszystkie śruby mocujące pompę na-
leży dokręcać kluczem dynamometrycz-
nym, z zachowaniem zalecanego przez 
producenta momentu dokręcenia.

Przy doborze pompy do konkretnego 
pojazdu warto korzystać z precyzyjnych 
katalogów firmy SKF, które dostępne są 
zarówno w wersji drukowanej, jak i elek-
tronicznej. Różnice między niektórymi 
referencjami mogą być wręcz trudne do 
uchwycenia gołym okiem, ale pomyłka 
spowoduje, że do warsztatu szybko wróci 
niezadowolony klient. Wybierając pro-
dukty SKF, warsztat może mieć pewność 
najwyższej ich jakości.                        n

Wnętrze współczesnej, wirnikowej pompy układu chłodzenia

Tomasz Ochman
VSM Technical Support Provider 
SKF

Inżynierowie firmy SKF mieli duży wpływ  
na to, jak dziś wyglądają pompy płynu  
chłodzącego. Efektem ich pracy jest wysoka 
trwałość dzięki prostej konstrukcji i coraz 
mniejsze wymiary

Pompa napędzana 
zębatym paskiem 
rozrządu

Pompa wraz z kompletem 
akcesoriów montażo-
wych przystosowana 
do współpracy z paskiem 
wielorowkowym
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Wiodące targi techniki 
motoryzacyjnej

Automechanika Frankfurt to 
miejsce, w którym spotyka się 
branża motoryzacyjna, w tym 
warsztaty samochodowe i 
handel. Przyjedź i zobacz 
nowości techniki motoryzacyjnej. 
Automechanika gwarantuje naj-
szerszą ofertę produktów i usług 
dla branży samochodowej. 
 
www.automechanika-frankfurt.com
info@poland.messefrankfurt.com 
tel. (22) 49 43 200

Już teraz zamów 

kartę wstępu on-line!

13  – 17. 9. 2016 
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Nowe uszczelnienia 
pomp cieczy chłodzącej

Uszczelnienie ślizgowe w pompie cieczy 
chłodzącej jest jedną z najważniejszych 
jej części. Od niego w znacznej mierze 
zależy trwałość całego podzespołu. Dla-
tego też firma Bosch zdecydowała się za-
stosować w tym celu nowy, wytrzymalszy 
materiał – węglik krzemu, który powodu-
je, że uszczelnienie jest mniej wrażliwe 
na uszkodzenia, a cała pompa staje się 
bardziej trwała.

Działanie nowego uszczelnienia
Na wale wirnika pompy znajduje się 
bardzo twardy pierścień ceramiczny,  
a w jej obudowie zamocowany jest pier-
ścień z węglika krzemu, dociskany do 

pierścienia ceramicznego sprężyną. Aby 
ta para bardzo twardych materiałów mo-
gła zgodnie współpracować i wzajemnie 
się nie niszczyła, musi być smarowana 
płynem chłodzącym.

Konieczność zapewnienia ciągłego 
smarowania uszczelnienia powoduje, że 
pewna, niewielka ilość płynu chłodzące-
go musi penetrować szczelinę pomiędzy 
dwoma wspomnianymi pierścieniami. 
W związku z tym może następować 
wypływ bardzo małych ilości płynu. Są 
one jednak tak nieznaczne, że zazwyczaj 
odparowują jeszcze wewnątrz pompy, 
w specjalnej komorze, więc z zewnątrz 
nie widać żadnych wycieków.

smarowania, czyli na sucho, bez do-
stępu płynu chłodzącego;

	wpływ zanieczyszczeń z układu chło-
dzenia.

Trwałość nowego uszczelnienia przy 
eksploatacji w normalnych warunkach 
znacznie przewyższa interwały wymiany 
napędu rozrządu.

Jak uniknąć uszkodzeń 
Działaniem, które może prowadzić do 
tzw. wstępnego uszkodzenia uszczel-
nienia pompy, jest nadmierne obraca-
nie jej wirnika przed zamontowaniem 
lub uruchamianie silnika bez płynu  
chłodzącego.

Podczas pracy uszczelnienia na sucho 
powstają mikrouszkodzenia pierścieni 
ślizgowych, które w późniejszym czasie 
mogą powodować nieszczelności.

Przed zamontowaniem pompy nale-
ży sprawdzić czystość układu chłodze-
nia. Jeżeli na starej pompie oraz we-
wnątrz układu chłodzenia widać osad 
i oznaki korozji, może to świadczyć 
o zanieczyszczeniu układu. W takim 
wypadku należy przed zalaniem ukła-
du nowym płynem wypłukać cały obieg 
chłodzący.

Korozja, kryształy wapnia z twardej 
wody oraz inne twarde drobinki krążące 
w układzie chłodzenia mogą dostawać 
się pomiędzy pierścienie uszczelnienia 
pompy i rysować ich powierzchnie.    n

Tomasz Maciejasz
Product manager 
Robert Bosch

Pompy cieczy chłodzącej oferowane przez Boscha wraz  
z zestawami napraw czymi napędu rozrządu są wyposażane  
w nowy, trwalszy typ uszczelnienia

Uszczelnienie 
pompy: u góry – 
widok, poniżej 
– przekrój

Przekrój pompy cieczy chłodzącej

Dzięki zastosowaniu węglika krzemu 
uszczelnienie pompy jest odporniejsze na: 
	pęknięcie pierścienia spowodowane 

szokiem termicznym;
	uszkodzenie spowodowane początko-

wym obracaniem wirnika pompy bez Fo
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Nowoczesne świece zapłonowe

Najnowsze trendy w budowie tych pod-
zespołów polegają m.in. na zastosowa-
niu metali szlachetnych, takich jak iryd, 
itr i platyna. Dzięki nim została wydłu-
żona żywotność świec oraz zwiększona 
moc iskry zapłonowej. 

Zastosowanie w świecach meta-
li szlachetnych powoduje zwiększenie 
ich odporności na erozję i korozję, co 
w przypadku spalania mieszanki powie-
trza z CNG / LPG jest bardzo ważne, 
gdyż mieszanka ta stwarza dużo gorsze 
warunki do przeskoku iskry z powodu 
większej oporności elektrycznej niż mie-
szanka powietrza z benzyną. 

Elektroda środkowa w nowych mode-
lach jest znacznie cieńsza niż w tradycyj-
nych (obecnie nawet 0,4 mm średnicy). 
W przypadku silników zasilanych gazem 
CNG / LPG jest to również bardzo istotne, 
ponieważ spalanie mieszanki gazowo-

powietrznej wymaga większego napięcia 
zapłonowego, nawet do 7000 V, a to 
z kolei powoduje duże obciążenie dla 
cewki zapłonowej. Zastosowanie cienkiej 
elektrody środkowej zmniejsza znacznie 
to obciążenie i poprawia kontakt iskry za-
płonowej z mieszanką.   

Oferta i dostępność
W ofercie Inter Cars SA znaleźć można 
świece przeznaczone do samochodów 
osobowych i ciężarowych, motocykli, 
agregatów prądotwórczych, skuterów 
śnieżnych i wodnych, urządzeń do pie-
lęgnacji ogrodów. Są to produkty czoło-
wych marek, takich jak: Beru, Bosch, 
Champion, Denso i NGK. 

Liczba ich referencji przedstawia się 
następująco:
Beru – 197 referencji o statusie „Aktual-
ny” i 248 referencji o statusie „Zamówie-

nie indywidualne”. Przykładowy indeks: 
Z 203 0002330794 – świeca zapło-
nowa Ultra Opel Adam 1.2/1.4 10.12-; 
Astra G/H 1.4-1.8 03.00-.
Bosch – 219 referencji o statusie „Aktual-
ny” i 290 referencji o statusie „Zamówie-
nie indywidualne”. Przykładowy indeks: 
0 242 240  590 – świeca zapłonowa 
Super Plus Audi A2, A3; Škoda Octavia; 
VW Bora, EOS, Golf IV/V, Jetta III, Passat, 
Touran 1.4/1.6FSI 02.01-10.10.
Champion – wybrane referencje do 
najpopularniejszych samochodów ame-
rykańskich oraz urządzeń do pielęgna-
cji ogrodu. Przykładowy indeks: CJ7Y/
W24 – świeca zapłonowa podkaszarki, 
piły spalinowe (Stihl, Husqvarna, Oleo-
Mac).
Denso – 295 referencji o statusie „Ak-
tualny” i 312 referencji o statusie „Za-
mówienie indywidualne”. Przykładowy 
indeks: SKJ20DRM11S – świeca za-
płonowa Honda Accord, FR-V 1.8/2.4 
06.10-. 

Nowość w ofercie dostawcy – 19 re- 
ferencji świec Iryda TT. Przykładowy  
indeks: IXEH22TT świeca zapłonowa Le-
xus CT 200h 1.8 12.10-; Toyota Auris, 
Avensis, Corolla, IQ, Prius, Rav 4 III, Ver-
so, Yaris 1.3-2.0 03.07-.
NGK – 794 referencje o statusie „Aktual-
ny” i 666 referencji o statusie „Zamówie-
nie indywidualne”. Przykładowy indeks: 
PLFER7A8EG 94833 – świeca zapłono-
wa Audi A1, A3, A4, A5 A6, A7, Q3, Q5, 
TT; Škoda Octavia, Superb; VW Golf VII, 
Passat 1.8/2.0TSI 11.12-.                 n

Marek Zdunowski
Specjalista ds. produktu 
Inter Cars

W ostatnich latach nastąpił duży rozwój techniczny  
i technologiczny większości elementów, z których  
zbudowane są nowoczesne samochody. Rozwój ten 
nie ominął również świec zapłonowych 

Świece zapłonowe od lewej: Beru, Bosch, Denso, NGK, Champion
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CNG przyszłością motoryzacji?



czyli głównie na płynny propan-butan, 
oznaczany międzynarodowym skrótem 
LPG (Liquefied Petroleum Gas), oraz na 
sprężony gaz ziemny CNG (Compressed 
Natural Gas). Wśród polskich użytkowni-
ków samochodów prywatnych pierwsze 
z tych źródeł energii (LPG) bije globalne 

rekordy popularności, podczas gdy wy-
korzystanie drugiego ogranicza się do 
wciąż nielicznych firmowych flot, działa-
jących w niewielkim terytorialnym zasię-
gu. Nie znajduje to jednak uzasadnienia 
w realiach technicznych, ekonomicznych 
i ekologicznych.

CNG w porównaniu z innymi paliwami 
Obecnie w Polsce 1 litr oleju napędowe-
go lub benzyny kosztuje dwa razy drożej 
niż 1 m3 gazu ziemnego, a przy spala-
niu w silniku z zapłonem iskrowym 1 litr 
benzyny odpowiada pod względem war-
tości energetycznej 1 m3 gazu ziemnego. 
Można zatem, stosując paliwo gazowe, 
oszczędzić  1/2 dotychczasowych wy-
datków na benzynę, czyli po doliczeniu 
kosztów elektrycznego sprężania gazu 
jeździć za 60% standardowej ceny pa-
liwa konwencjonalnego – przy wykorzy-
staniu własnego i niedrogiego dystrybu-
tora paliwa CNG. 

Paliwo CNG pozwala też uzyskiwać 
większe, niż w przypadku benzyny, moce 
z takich samych pojemności skokowych 
dzięki wyższym stopniom sprężania, 
ponieważ jego liczba oktanowa wy- 
nosi 130. Porównanie z silnikiem 
wysoko prężnym kształtuje się podobnie, 
jeśli nawet uwzględnimy jego stosun-
kowo wyższą sprawność i odpowiednio 
mniejsze zużycie paliwa dla uzyskania 
tej samej użytecznej pracy.

Istotne są również ekologiczne zalety 
CNG, który w porównaniu z olejem napę-
dowym lub benzyną spala się w sposób 
mniej uciążliwy dla środowiska natural-
nego. Produktami tego procesu są bo-
wiem woda i dwutlenek węgla. Towarzy-
szą im jednak tlenki azotu NOX, powsta-
jące ubocznie z powodu sprzyjających 
utlenianiu azotu wysokich temperatur 
panujących w cylindrach wszelkich silni-
ków spalinowych. Pojazdy zasilane CNG 
nawet przy jego niecałkowitym spalaniu 
nie emitują cząstek sadzy.

W stosunku do LPG gaz CNG jest bar-
dziej kaloryczny, co przy podobnej cenie 
jednostkowej przekłada się na niższe 
koszty eksploatacji pojazdu. Teoretycznie 
zużycie LPG jest 1,2 razy większe niż 
CNG. W praktyce jednak gaz płynny spa-
la się gorzej i powoduje zanieczyszczenia 
układów zasilania i dlatego za właściwą 
proporcję zużycia obu porównywanych 
paliw przyjąć trzeba 1,5 litra LPG na 1 m3 
CNG. Poza tym krótsza w przypadku LPG 
żywotność katalizatorów i sond lambda 
oznacza zwiększenie kosztów serwiso-
wania i napraw silników. 

Trzeba tu również przypomnieć, iż za-
liczanie LPG do paliw alternatywnych opie-

ra się na pewnym uproszczeniu, ponieważ 
jest on również produktem ropopochod-
nym, pozyskiwanym w rafineriach. Dlatego 
jego podaż i cena zależne są bezpośrednio 
od aktualnego poziomu wydobycia i ce-
nowych trendów na światowych rynkach 
ropy naftowej. Pozyskiwanie i dystrybucja 
gazu ziemnego opierają się na całkowicie 
odrębnych instalacjach technologicznych 
i odbywają się ze znaczną niezależnością 
ekonomiczną od globalnego handlu pro-
duktami naftowymi, choć oczywiście pod-
legają prawu podaży i popytu.

Samochody z zasilaniem CNG  
Obecnie techniczne możliwości napędza-
nia silników spalinowych gazem CNG 
dotyczą samochodów osobowych użytko-
wanych indywidualnie i flotowo, a także 

Wzrost kosztów surowca aż o 42% za-
powiada nieuchronne podwyżki deta-
licznych cen paliw, a te z kolei zwiększa-
ją koszty produkcji i dystrybucji wszyst-
kich pozostałych towarów. Efektem tej 
sytuacji jest dynamicznie rosnący, świa-
towy popyt na tzw. paliwa alternatywne, 

Paweł Kozak 
Prezes zarządu CuboGas BRC FuelMaker 
Distribution HUB Poland

małych i średnich pojazdów dostaw-
czych. Wielkie koncerny motoryzacyjne 
coraz częściej wprowadzają do swej ofer-
ty auta fabrycznie wyposażone w insta-
lacje gazowe i silniki przystosowane do 
tego rodzaju paliwa.

Wbrew pokutującym wciąż jeszcze 
przesądom są to konstrukcje bardziej od 
benzynowych bezpieczne. Przy pełnym 
zatankowaniu paliwem CNG w zbior-
niku pojazdu panuje ciśnienie 20 MPa, 
które systematycznie obniża się podczas 
pracy silnika. Maksymalna jego wartość 
oznacza nacisk 200 Kg na centymetr 
kwadratowy ścianek, więc muszą być 
one odpowiednio wytrzymałe i sztywne. 
Dzięki temu stają się również odporne 
na niszczące siły zewnętrzne, działające  
np. w trakcie kolizji drogowych.

Ceny samochodowych paliw tradycyjnych znów rosną, gdyż dro-
żeje ropa naftowa i wyższe stają się kwoty podatku akcyzowego. 
Ostatnio baryłka ropy kosztowała ponad 50 USD, a jeszcze sześć 
miesięcy temu tylko 28 USD

Publiczna, komercyjna stacja tankowania CNG w Warszawie

Firmowa flota samochodów dostawczych zasilanych CNG

Samochód dostawczy z fabryczną instalacją CNG tankowany z kompresora 
Small Q FMQ2.5
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Osobnym zagadnieniem jest przy-
stosowywanie do tego rodzaju zasilania 
pojazdów produkowanych jako benzy-
nowe. W przypadku systemów LPG jest 
to praktyka powszechnie akceptowana, 
natomiast przy zasilaniu gazem ziemnym 
instalacja fabryczna jest zawsze lepsza 
od instalacji adaptowanej przez instalato-
ra, a przystosowanie silnika Diesla do za-
silania gazem CNG jest zwykle przedsię-
wzięciem nadmiernie skomplikowanym, 
ale – jak pokazuje praktyka – możliwym.

Korzystniejszym zatem rozwiązaniem 
jest zakup pojazdu używanego z fa-
bryczną instalacją CNG niż dokonywanie 
dodatkowych przeróbek. Na przykład 
Fiat Ducato z 2011 roku o pojemności  
3.0 litrów ze 130-konnym silnikiem spa-
lającym 12 m3/100 km, z przebiegiem 
150 tys. km to wydatek około 4000 
euro. Koszt pojazdu, transportu, akcyzy 
oraz inne koszta związane z importem 
wynoszą w sumie 18-20 tys. zł. Tę kwo-
tę można uzyskać, sprzedając analo-
giczny samochód dostawczy z silnikiem 
wysoko prężnym z tego samego rocznika.

Sieć stacji CNG
Jest ona już bardzo rozwinięta w wielu 
państwach świata, w tym także w naj-
wyżej rozwiniętych krajach Unii Euro-
pejskiej. Najbliższa z nich znajduje się 
już 20 km za Polską granicą w miejsco-
wości Fürstenwalde (na trasie do Berli-
na). Można więc, tankując paliwo CNG 
w Poznaniu, Fürstenwalde i na którejś 
z wielu stacji w okolicach Hamburga, 
dojechać tanio i bez przeszkód np. do 
Amsterdamu.

Gorzej to wygląda w podróżach kra-
jowych, gdyż sieć takich stacji jest u nas 
wciąż bardzo słabo rozwinięta. Po za-
tankowaniu na jednej z jej nielicznych 
placówek można przejechać średnio 
400 km na paliwie gazowym i dodatko-
wo 200 km na benzynie bezołowiowej. 
Nie daje to pełnej swobody podróżowa-
nia i przyczynia się do stosunkowo nie-
wielkiej u nas popularności pojazdów 
z instalacjami CNG. Koncerny paliwowe 
nie inwestują w rozwój sieci tankowania 
gazu ziemnego, gdyż mało jest potencjal-
nych jej klientów, tych zaś nie przybywa, 
ponieważ nie ma gdzie tankować i tak się 
zamyka krąg niemożności.

presor. Pojazd ten bez ładunku zużywa 
w trakcie testów 8 m3 gazu CNG na sto 
kilometrów, a 11 m3 przy pełnym obcią-
żeniu. IvecoDaily z silnikiem 3.0 specjal-
nie skonstruowanym do zasilania gazem 
ziemnym spala 9 m3 gazu na 100 km 
bez obciążenia i 13 m3 z maksymalnym 
ładunkiem. Z kolei gazowy Fiat Duca-
to wykazuje średnie zużycie 10-12 m3 

CNG/100 km. 
Wszystkie te samochody mogą być za-

silane zarówno CNG, jak i benzyną bez-
ołowiową i posiadają certyfikaty emisji 
spalin Euro-6. 

Sprężarki domowe i garażowe  
Dostępne także w Polsce małe, bezolejo-
we kompresory CNG z oferty firmy BRC 
FuelMaker są rozwiązaniem całkowicie 
bezpiecznym i legalnym, posiadają ho-
mologację oraz atest Unii Europejskiej. 

Wymagają jedynie podłączenia do 
lokalnej instalacji gazowej i elektrycz-
nej zasilającej silniki napędu sprężarek. 
Koszt 1 m3 sprężonego gazu ziemnego 
zależy od ceny samego surowca dostar-
czanego przez dostawcę pod niskim ciś-
nieniem oraz od wartości energii elek-
trycznej potrzebnej do wysokociśnienio-
wego tłoczenia tegoż gazu do zbiorników 
w pojeździe.

Przy taryfie W2 (przydomowej) sprę-
żony metr sześcienny gazu ziemnego 
kosztuje po uśrednieniu opłat taryfo-
wych, przesyłowych i abonamentowych, 
1,59 PLN netto i 1,95 brutto. Maleje on 
nawet do poziomu 1,70 brutto przy od-
biorze dużych ilości gazu i odpowiednich 
umowach z dostawcą. 

Najmniejsze z urządzeń oferowanych 
przez BRC FuelMaker to model Phill 
P30. Waży on zaledwie 43 kg i daje się 
zamontować na ścianie garażu. Może po 
roboczej dniówce zatankować do rana 
dwa samochody osobowe lub jeden 
dostawczy, gdyż jego wydajność spręża-
nia gazu wynosi średnio 1,5 m3/h. Po-
trzebuje do tego 0,7 kwh przy napięciu 
230 V.

Optymalnym rozwiązaniem dla ma-
łej floty pojazdów jest ważący 63 kg 
kompresor Small Q FMQ2.5. Osiąga 
on wydajność sprężania do 4,3 m3/h 
(średnio 3,4 m3/h) przy poborze energii 
do 1,8 kwh (230 V).

Dla floty 8 pojazdów CNG, np. fiatów  
ducato ze średnim spalaniem 12 m3 
gazu ziemnego/100 km oraz zbiorni-
kami o pojemności 52 m3, najlepszym 
urządzeniem byłby kompresor BRC 
Fuel Maker FMQ10. Jego wydajność 
sprężania wynosi ~14 m3/h. 16-go-
dzinny czas tankowania pozwalałby na 
sprężenie do 224 m3 gazu w zbiorni-
kach pojazdów.

Gdy czas bezpośredniego tankowania 
pojazdu kompresorem jest w danych wa-
runkach zbyt długi, można zastosować 
tzw. wiązki magazynujące, czyli baterie 
wysokociśnieniowych butli gazowych. 

Ze względu na bezpieczeństwo przeciw-
pożarowe samochody zasilane CNG pod-
dawane są tzw. testom ogniowym. Prze-
chodzą je pomyślnie tylko takie instalacje, 
których zbiorniki podczas pożaru całego 
pojazdu ulegają samoczynnemu, bez-
piecznemu opróżnieniu bez możliwości 
przedostania się ognia do ich wnętrza. 
Bezpieczne są także systemy tankowania. 

Obecnie na rynku samochodów do-
stawczych zasilanych CNG konkurują 
trzej dostawcy. Mercedes-Benz jest tu 
reprezentowany przez bardzo oszczęd-
ny model Sprinter z silnikiem 1,8 Kom-

Miesięczne koszty gazu ziemnego dla floty 8 pojazdów
4800 . 2,16 PLN = 10 368 PLN
                                       miesięczny koszt CNG w PLN brutto

                 koszt CNG (sprężonego gazu ziemnego) w PLN (brutto)

     liczba litrów paliwa

Oszczędność miesięczna przy zastąpieniu ON przez CNG dla 8 pojazdów
27 360 PLN – 10 368 PLN = 16 992 PLN
                                                      miesięczny zysk wynikający z przejścia 

       na zasilanie pojazdów gazem ziemnym

                               miesięczny koszt CNG w PLN brutto

        miesięczny koszt ON w PLN brutto

Koszt elektrycznego sprężania gazu urządzeniem BRC FUELMAKER
1,95 PLN + 0,21 PLN = 2,16 PLN
                                                koszt 1 m3 CNG (brutto w PLN)

                            koszt energii elektrycznej potrzebnej do sprężenia 1 m3 gazu 
       ziemnego (brutto w PLN) 

        koszt 1m3 niesprężonego gazu ziemnego

Kompresory Phill P30 i FMQ2,5 w wyposażeniu garażu

Połączona z nimi sprężarka może nie-
przerwanie pracować aż do uzyskania 
ciśnienia roboczego 250 barów.

Efektem tego jest możliwość tankowa-
nia pojazdów za pośrednictwem napeł-
nionych butli w systemie FastFill. Odby-
wa się ono na zasadzie wyrównania ciś-
nień i trwa w zależności od pojemności 
zbiorników zainstalowanych w pojeździe 
od 5 do 10 minut.

Z technicznego punktu widzenia 
łatwo wyobrazić sobie wykorzystanie 
odpowiednich do zakładanego popytu 
zestawów kompresorów i wiązek ma-
gazynujących w małych, usługowych 
stacjach tankowania, obsługujących  
lokalnych i przejezdnych odbiorców 
CNG. Wymagałoby to jednak powstania 
nowego u nas modelu działalności biz-
nesowej.                                         n

Sprężarka do tankowania 
CNG z domowej instalacji 
gazowej

Zintegrowany zespół dużych sprężarek Big Q FMQ10 z oferty BRC 
FuelMaker

Stacja wewnętrzna CNG zorganizowana dla potrzeb floty liczącej 
dziesięć samochodów
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Klocki hamulcowe 
przyjazne dla środowiska

trze wody ogranicza wrodzoną zdolność 
łososia do poszukiwania pokarmu i uni-
kania drapieżników. Nadmiar miedzi 
w pokarmie lub rurach wodno-kanaliza-
cyjnych wpływa negatywnie również na 
nasze zdrowie i może powodować wiele 
dolegliwości, między innymi anemię, 
astmę, trądzik lub wywoływać depre-
sję. To tylko kilka powodów, dla których 
producenci hamulców muszą znacznie 
ograniczyć lub wykluczyć stosowanie 
miedzi. 

Prekursorami zmian były stany Ka-
lifornia i Waszyngton. Zgodnie z przyję-
tymi w nich przepisami do 2021 roku 
zawartość miedzi ma zostać zmniejszona 
do poziomu poniżej 5%, a do 2025 roku 
aż do 0,5% składu materiału ciernego. 
Pierwsze zmiany ograniczające szkodli-
wość pyłu z klocków hamulcowych na 
środowisko sięgają lat dziewięćdziesią-
tych i dotyczyły wówczas zakazu stoso-
wania azbestu. W 2003 roku zakazano 
użycia metali ciężkich.

Lata pracy trybologów
Niektóre firmy, na przykład Federal- 
Mogul Motorparts, postanowiły z wielo-
letnim wyprzedzeniem spełnić najnowsze 
normy środowiskowe i zaoferowały klocki 
hamulcowe Ferodo Eco-Friction o niskiej 
zawartości miedzi lub całkiem jej pozba-
wione. Do ich produkcji użyto 25 spośród 
przebadanych w ostatnich latach 1500 
substytutów miedzi. Jak podkreślają fir-

mowi specjaliści, komponowanie mate-
riału ciernego wymaga dużo cierpliwości 
i doświadczenia. 
– Każdy składnik ma inne właściwości, 
a zmiana nawet jednego z nich może bar-
dzo istotnie zmniejszyć skuteczność ha-
mowania. Dobre jakościowo klocki hamul-
cowe wyróżnia wysoki współczynnik tarcia 
niezależnie od prędkości pojazdu, tem-
peratury układu hamulcowego lub wyko-
nanych cykli hamowania – mówi Marcin 
Sochaczewski, dyrektor ds. marketingu 
na region Europy Centralnej i Północnej  
z Federal-Mogul Motorparts Poland.

Specjaliści Ferodo pracujący nad nisko- 
i bezmiedziowymi klockami Eco-Friction 
przygotowali model trybologiczny, opisu-
jący wpływ ponad dwudziestu materiałów 
na współczynnik tarcia (µ) oraz na zużycie 
klocków i tarcz hamulcowych w różnych 
temperaturach. Opracowany model dobrze 
pokazuje złożoność prac nad nową re-
cepturą materiału ciernego i konsekwen-
cje zmiany nawet jednego składnika.

Średni współczynnik tarcia dla miedzi 
wynosi -0,1240 w niskiej oraz -0,2152 
w wysokiej temperaturze. Przy zimnych 
hamulcach współczynnik tarcia jest wy-
raźnie wyższy (0,209), co przyspiesza 
zużycie klocków hamulcowych. Z kolei 
w wysokich temperaturach miedź zacho-
wuje się odwrotnie, zmniejszając zużycie 
klocka (-0.1873). Nieco inaczej miedź 
wpływa na zużycie tarcz hamulcowych. 
W tym przypadku współczynnik tarcia 
jest niski (-0,1354, -0,3047) bez wzglę-
du na temperaturę. Spadek zużycia tarcz 
w wyniku oddziaływania miedzi jest naj-
mniej widoczny, gdy podczas hamowa-
nia powstaje duża ilość ciepła. 

Pierwszy montaż i rynek wtórny
Nisko- i bezmiedziowe klocki hamul-
cowe Ferodo Eco-Friction początko-
wo były dostępne wyłącznie na rynku 
OEM. Pierwszym pojazdem fabrycznie 
w nie wyposażonym był Mercedes-Benz  
Klasy C. Jesienią 2015 roku technologia 
Eco-Friction trafiła na pierwszy montaż 
Nowego Audi A4. W kolejnych miesiącach 
firma planuje ogłosić nazwy kolejnych 
modeli. Kiedy zatem Eco-Friction pojawi 
się w Polsce na rynku wtórnym? Może to 
być zaskoczeniem, ale wprowadzone po 
raz pierwszy w 2014 roku na pierwszy 

Miedź skutecznie ogranicza zużycie okła-
dzin ciernych, zmniejsza  hałas i wibra-
cje. Stanowi od 5% do 20% masy ma-
teriału ciernego bezazbestowych klocków 
organicznych. Niestety jest jednocześnie 
dużym zagrożeniem dla ekosystemu. 

Według raportu Departamentu Eko-
logii Stanu Waszyngton aż 21% miedzi 
osiadającej w ciągu roku w stanowych 
zatokach Puget Sound pochodzi właśnie 
z samochodowych klocków hamulco-
wych. Zaledwie 5 do 10 mg miedzi w li- Fo
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Miedź należy do sześciu podstawowych grup materiałowych, 
z których produkuje się klocki hamulcowe. Ten, z pozoru  
idealny, materiał jest jednak niebezpieczny dla środowiska, 
dlatego pojawiły się regulacje prawne ograniczające jego 
użycie w motoryzacji

montaż klocki Ferodo Eco-Friction są już 
dostępne dla klientów z rynku wtórnego. 
Oznacza to, że warsztaty mogą stosować 
tę samą technologię i wysoką jakość, jaką 
znajdziemy w najnowszych modelach po-
jazdów Mercedes-Benz i Audi.

Zalety ekologii dla motoryzacji
Wprowadzanie nowych standardów śro-
dowiskowych nie zawsze wychodzi bran-
ży motoryzacyjnej na dobre. Kierowcy 
narzekają na ograniczoną sprawność fil-
trów DPF w warunkach miejskich, mięk-
kie i podatne na zarysowania lakiery lub 
wysokie koszty serwisowania układów 
klimatyzacyjnych z czynnikiem R1234yf. 
W przypadku nisko- i bezmiedziowych 
klocków hamulcowych Ferodo Eco-Fric-
tion zadbano, aby zielona technologia nie 
przyniosła mechanikom i kierowcom roz-
czarowania.

Ich przewagę nad tradycyjnymi pro-
duktami miedziowymi potwierdzają 
najnowsze testy. Na przykład, droga 
hamowania popularnego Volkswagena 

Golfa Mk6 z prędkości 100 km/h skróci-
ła się o 10%, a przy próbie hamowania  
ze 115 km/h o 17%. Z kolei droga ha-
mowania Peugeota Boxera i Fiata Ducato 
z prędkości 100 km/h oraz 115 km/h była 
krótsza odpowiednio o 12 lub 16 me- 
trów. Testy hamowania aut dostawczych 
zostały przeprowadzone przez niezależ-
ną firmę badawczą Mira Ltd z Wielkiej 
Brytanii i dotyczą porównania klocków 
Ferodo z drugą, konkurencyjną marką 
o najlepszych wynikach.

– Kierowcy nie zawsze są świadomi 
różnic skuteczności hamowania. Dwa, 
z pozoru podobne produkty czasami dzieli 
technologiczna przepaść, a droga hamo-
wania gorszego produktu w skrajnych 
przypadkach może wydłużyć się nawet 
dwukrotnie. Nie trzeba tłumaczyć, jakie 
mogą być tego konsekwencje na drodze. 
Jesteśmy zadowoleni, że w przypadku Fe-
rodo Eco-Friction ekologiczna rewolucja 
idzie w parze z podnoszeniem efektywno-
ści hamowania – podkreśla Marcin Socha-
czewski z Federal-Mogul Motorparts.     n

Nowe Audi A4  
jest fabrycznie 
wyposażone  
w bezmiedziowe 
klocki hamulco-
we Ferodo

Ferodo ECO-Friction 
- wyniki testów (Golf VI)

droga hamowania krótsza o 10% (-7,7 m) 
niż najlepszy konkurent

droga hamowania krótsza o 17% (-16,7 m) 
niż najlepszy konkurent
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Amortyzatory regulowane (cz.VIII)

Amortyzatory 
z płynem magnetoreologicznym
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dużej lepkości, przepływ jest znacznie 
wolniejszy, lecz zawsze występujący.

Ciecze Binghama
Ten rodzaj substancji uzyskuje płynność 
wyłącznie po nadaniu mu określonego 
naprężenia wewnętrznego. Dopiero wów-
czas nabiera właściwości cieczy newto-
nowskiej. Wcześniej nie ma tendencji do 
samoczynnych odkształceń.

Przykładem cieczy Binghama jest 
pasta do zębów, która po otwarciu tub-
ki z niej nie wypływa nawet przez wylot 
skierowany w dół, ponieważ siła grawita-
cyjna nie jest wystarczająca do porusze-
nia gęstej masy. Ten stan zmienia się po 
odpowiednim naciśnięciu tubki określoną 
siłą dodatkową.

Zjawiska te charakteryzuje wykres 
(rys. 1), na którym można zauważyć, że 
w przypadku cieczy newtonowskiej (nie-

Carlos Panzieri
Konsultant techniczny 
EMMETEC

W dotychczas omawianych amortyzatorach stosowane  
były tzw. ciecze newtonowskie. Są jednak konstrukcje opar-
te na innych zasadach. Trzeba je poznać teoretycznie przed 
przystąpieniem do ich serwisowania i napraw

	wielkości tych powierzchni (S);
	lepkości dynamicznej cieczy (µ), za-

leżnej od jej temperatury, ciśnienia, 
składu chemicznego oraz wartości za-
stosowanej dyssypatywnej siły (F).

Ciecze newtonowskie są w przyrodzie 
i technice bardzo powszechne. Należy 
do nich woda, powietrze i wszystkie oleje 
z amortyzatorowymi włącznie. Charakte-
rystyczną cechą cieczy newtonowskich 
jest ich ciągła płynność niezależnie od 
zewnętrznych warunków. Do płynięcia 
wystarczy, by działała na nie jakaś siła 
dyssypatywna, na przykład grawitacja 
lub własne ich napięcie powierzchniowe 
w przypadku kropli. 

W praktyce olej w amortyzatorze prze-
pływa przez przewód przy minimalnej 
nawet sile. Jeśli jest on mało lepki, prze-
pływ następuje szybko, czyli z małym 
oporem. W przeciwnym wypadku, przy 

Wyobraźmy sobie ciecz rozdzielającą 
dwie ruchome względem siebie po-
wierzchnie. Zalicza się ona do newto-
nowskich, jeśli siła (F) powodująca ten 
wzajemny ruch zależy od:
	różnicy prędkości (Dv) obu powierzchni;
	odległości pomiędzy tymi powierzch-

niami (Dh);

ryzacji, czyli cząstki metalowe ustawiają 
się w tym samym kierunku (rys. 2), co 
zwiększa tzw. komponent Binghama, 
a potocznie mówiąc: jej lepkość, przede 
wszystkim przy małej prędkości. W zależ-
ności od natężenia pola magnetycznego 
wzrasta lub zmniejsza się kalibrowanie 
amortyzatora.

Jednak amortyzatorowe ciecze ma-
gnetoreologiczne mają trzy poważne 
wady:
	gdy zawartość cząstek metalowych 

przekracza 3,5 Kg/litr, amortyzator 
działa opornie i nie nadaje się do po-
jazdów sportowych;

	są bardzo drogie, cena nawet do 750 
euro za litr;

	mają silne działanie ścierne, więc 
skracają żywotność całego amortyza-
tora.

Wada dodatkowa polega na tym, że płyn 
magnetoreologiczny jest bardzo szko-
dliwy dla środowiska. Dlatego zawarty 
w nim olej i cząstki metalowe nie powin-
ny być rozpraszane w glebach i ciekach 
wodnych! Należy go utylizować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji na-
leży zwrócić się do odpowiedniej firmy 
zajmującej się utylizacją.

Jeśli chodzi o toksyczność, istnieją 
różne opinie na ten temat. Jedna z nich 
utrzymuje, że cząstki metalowe mogą 
dostać się pod skórę, więc zaleca pracę 
w rękawicach i uważne czytanie kart 
toksykologicznych. W przypadku wątpli-
wości lepiej jest profilaktycznie pracować 
w rękawicach i w lokalu z dobrą wenty-
lacją.

Amortyzator magnetoreologiczny
Ma budowę taką samą, jak klasyczny 
amortyzator jednorurowy, z dwiema tylko 
różnicami:
	tłok wyposażony jest w duże otwory, 

bez by-passów, płytek, sprężyn lub in-
nych systemów zaworowych;

	w tłoku znajduje się solenoid o dużej 
mocy, działający swym polem magne-
tycznym na cząstki zawarte w cieczy 
magnetoreologicznej.

Gdy prąd elektryczny płynie przez uzwo-
jenie cewki, ciecz poddawana jest pola-

bieska linia) siła jest proporcjonalna do 
prędkości i działa od punktu 0, natomiast 
w cieczy Binghama (linia czerwona)  
dla V = 0 proporcja nie jest zachowana, 
a F ma wartość dyssypatywną.

Ciecz Binghama w porównaniu 
z newtonowską stawia duży opór prze-
pływu przy niskiej jego prędkości, co 
może być wykorzystane w działaniu 
amortyzatora.

Ciecz magnetoreologiczna
Zachowuje się ona mniej więcej podob-
nie, jak ciecze Binghama, lecz płynność 
jej zależy od natężenia zewnętrznego 
pola magnetycznego działającego na za-
warte w niej cząstki magnetyczne.

Ciecze magnetoreologiczne składają 
się z:
	substancji nośnej (olej mineralny, eks-

trahowany, silikonowy, woda, glikole);
	cząstek ferromagnetycznych (żelazo, 

stop żelaza i kobaltu, stopy niklu);
	dodatków (np. przeciw tworzeniu osa-

dów, zużywaniu się składników, koro-
zji elementów sąsiednich).

Lepkość cieczy magnetoreologicznej za-
leży od:
	właściwości substancji nośnej,
	objętości cząstek metalowych,
	cech zastosowanych dodatków,
	prędkości przepływu cieczy poddanej 

pomiarowi.
Ciecze magnetoreologiczne, których 
głównym składnikiem jest olej lub sili-
kon, mogą pracować poprawnie w zakre-
sie temperatur od -40 aż do 150°C. Jeśli 
głównym składnikiem jest woda, zakres 
użyteczności płynu zawiera się pomię-
dzy 0 i 70°C, czyli jest niewystarczający 
w przypadku amortyzatorów.

Ciecze magnetoreologiczne pracują 
poprawnie do wartości ciśnienia 17 Mpa 
i dlatego mogą być stosowane w amor-
tyzatorach. 
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Rys. 1. [277] Właściwości cieczy newtonowskiej 
(linia niebieska) i cieczy Binghama

Rys. 2. Wpływ solenoidu na cząstki 
ferro magnetyczne, Z lewej: brak po- 
la magnetycznego, z prawej: linie pola 
magnetycznego porządkujące układ 
cząstek

Rys. 3. Zasada elektromagnetycznego 
tłumienia przepływu

tłoczysko

kanały tłoka

korpus
amortyzatora

linie pola
magnetycznego
cewka 
elektromagnetyczna

w polu elektromagnetycznym 
przepływ oleju przez kanały 
tłoka jest ograniczony

Dlatego tłok (rys. 3) nie posiada pły-
tek zamykających. Im bardziej cząstki są 
ukierunkowane, tym większe staje się 
naprężenie początkowe, niezbędne do 
uruchomienia cieczy. Oznacza to kalibro-
wanie bardziej sztywne zarówno w fazie 
ściskania, jak i rozciągania amortyzatora 
(rys. 4).
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Serwisowanie i naprawy
Firma Emmetec pracuje obecnie nad 
zestawem do napraw tego typu amor-
tyzatorów. Umożliwi on powtórne wy-
korzystanie wielu wcześniej zdemonto-
wanych oryginalnych części. Będzie to 
z pewnością opłacalne ze względu na 
wręcz astronomiczną cenę tych amor-
tyzatorów. Niczego zatem nie należy  
wyrzucać.

Do tego czasu zalecamy całościową 
wymianę produktów magnetoreologicz-
nych na nowe amortyzatory o kalibrowa-
niu stałym lub regulowanym, wykona-
nych z komponentów opisanych w po-
przednich rozdziałach.

Aby dowiedzieć się więcej i uczest-
niczyć w kursie poświęconym temu za-
gadnieniu, należy skorzystać ze stron:  
www.emmetec.com lub www.orpav.com  n

	stalowa obudowa (50 mm) i gwinto-
wana tuleja do regulowania wysokości 
sprężyny;

	system blokujący prowadnicę poprzez 
wywinięcie kołnierza;

	prowadnica z dwoma o-ringami, od-
rzutnikiem oleju i podkładką blokują-
cą odrzutnik (rys. 7):

	tłok 46 mm posiadający otwory, ale 
bez płytek zamykających i solenoid 
(rys. 9);

	separator olej-gaz wyposażony 
w o-ring i pierścień tłokowy (rys. 10);

	olej magnetoreologiczny. 
Odrzutnik oleju (rys. 8) z niewielką ilo-
ścią kilometrów wykazuje poważne 
ślady zużycia, co świadczy o istnieniu 
konkretnego problemu konstrukcyjnego 
we wszystkich amortyzatorach magneto-
reologicznych. 

Produkty BWI
Amortyzatory magnetoreologiczne produ-
kowane są w Chinach przez firmę BWI 
i montowane w modelach Ferrari (458, 
California, 599 GTB, F12 Berlinetta, FF), 
Maserati, Audi (R8, TT Magnetic-ride) 
i Cadillac. Mogą one mieć funkcję trady-
cyjną (rys. 5) lub kolumny McPherson, 
także w odwróconym układzie (rys. 6). 

W amortyzatorze montowanym w Fer-
rari California znajdują się następujące 
części:
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      m/s                A00 - V0,0                  A00 - V0,2                   A00 - V0,4
 0,000 0 0 0 0 0 0
 0,035 -10 17 -71 60 -113 94
 0,065 -14 21 -80 71 -160 146
 0,130 -22 30 -88 80 -169 159
 0,260 -40 46 -99 92 -179 170
 0,390 -51 54 -108 100 -183 175

Rys. 4. Charakterystyka amortyzatora magneto
reologicznego

Rys. 5. Amortyzator 
magnetoreologiczny 
do zastosowań  
klasycznych

Rys. 6. Kolumna McPhersona z amorty
zatorem magnetoreologicznym

Rys. 10. Separator oddzielający 
przestrzeń olejową od gazowej

Rys. 9. Tłok ze stale otwartymi 
kanałami przepływowymi i otacza
jącym je solenoidem

Rys. 8. Charakterystyczne zużycie 
odrzutnika oleju występuje już  
po niewielkim przebiegu pojazdu

Rys. 7. Wewnętrzne elementy amor
tyzatora firmy BWI

10%taniej✔  Wejdź na stronę: www.e-autonaprawa.pl
✔  Wybierz przycisk KSIĄŻKI
✔  Przejrzyj katalog
✔  Zaznacz interesujące Cię pozycje 
✔  Kup, nie odchodząc od komputera!
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Naprawy powypadkowe



cząwszy od roku 1989, sytuacja na ryn
ku napraw powypadkowych, a w szcze
gólności tych związanych bezpośrednio 
z wypłatą odszkodowań przez firmy 
ubezpieczeniowe, ulega permanentnej 
ewolucji. 

Wydawałoby się, że większość uczest
ników rynku likwidacji szkód komunika
cyjnych powinna w lot pojmować sytu
ację, znać regulujące ją przepisy, a nawet 

przewidywać dalszy rozwój wypadków. 
Przewidywanie jest bowiem bardzo istotne 
z punktu widzenia każdego przedsięwzię
cia, a w szczególności gospodarczego. 
Niestety... wcale nie jest tak dobrze. Pro
wadząc rozmowy z właścicielami lub kie
rownikami warsztatów samochodowych, 
często można odnieść wrażenie, że albo 
nie mówią do końca prawdy, albo zatrzy
mali się mentalnie w poprzedniej epoce. 

Rozpowszechnione mity
Nieuzasadnione przekonania dotyczące 
sytuacji rynku likwidacji powypadko
wych szkód komunikacyjnych w Polsce 
rozwijają się i utrwalają niezależnie od 
rzeczywistej, łatwej do sprawdzenia sy
tuacji. Spróbujmy obalić przynajmniej 
kilka z nich, zwłaszcza tych najbardziej 
w swych skutkach szkodliwych. 

Pierwszy z nich głosi, że: „w krajach 
bardziej od naszego rozwiniętych nie 
prowadzi się w zasadzie żadnych napraw 
elementów samochodowych nadwozi”.
Zgodnie z tym twierdzeniem wszystkie 
uszkodzone części podlegają wyłącznie 
wymianie i to na tzw. części oryginalne. 

Opinie takie można usłyszeć nie tylko 
od motoryzacyjnych laików, lecz także od 
polskich profesjonalnych blacharzy i la
kierników oraz innych uczestników pro
cesu likwidacji szkód. Czym wyjaśnić ich 
popularność w czasie, gdy tzw. zagranica 
od dawna nie jest dla nas legendarną 
krainą? Jest przecież wszędobylski Inter
net, są Polacy pracujący w serwisach bla
charskolakierniczych we wszystkich kra
jach zachodnich, zostały przecież otwarte 
granice... 

Można zatem odnieść wrażenie, że 
prawdopodobnie mamy tutaj do czynie
nia z typowym przykładem znanej w psy
chologii zasady wyparcia, według której 
fakty dla nas niewygodne uznajemy za 
nieistniejące. Jednoznaczne zapewnienia 
typu: na Zachodzie takich samochodów 
się nie naprawia kreowane są głównie 
przez importerów używanych samo
chodów i przedstawicieli firm pośredni
czących w ich sprzedaży. Z ich punktu 
widzenia przyznawanie, że jednak,  
np. w Niemczech, naprawia się samo
chody powypadkowe, może poważnie 
podważać wiarygodność zapewnień 
o „bezwypadkowości” pojazdów importo
wanych w stanie kompletnym. 

Nieprawdziwa jest również druga 
część tego twierdzenia, że jak już sa
mochód jest naprawiany, to nie poprzez 
naprawę uszkodzonych elementów, lecz 
metodą całkowitej ich wymiany na nowe 
i oryginalne części zamienne.

Dla niektórych czytelników może to 
być szokujące, ale z załączonej tabeli 
wynika wyraźnie, że w przypadku czę
ściowych napraw blacharskich podczas 

procesu likwidacji szkód komunikacyj
nych udział tzw. robocizny jest ponad 
dwukrotnie większy w krajach Europy 
Zachodniej niż w Polsce! Dwukrotnie 
zaś mniejszy jest udział kosztów kupo
wanych części. 

Podobna tendencja występuje w przy
padku prac lakierniczych i udziału zuży

Tak ostre wstępne postawienie sprawy 
podyktowane jest koniecznością rady
kalnej zmiany myślenia. Konieczność ta 
wynika ze zmian zachodzących w Pol
sce, a prowadzących do tego, iż część 
obecnych uczestników rynku może już 
w niedalekiej przyszłości nie znaleźć na 
nim miejsca. 

Przez wiele lat przemian gospodar
czych w Polsce, dokonujących się po

Bogusław Raatz 
Właściciel firmy Herkules

Najtrudniejszym warunkiem poprawy obecnej rynkowej pozycji 
przez usługowe warsztaty blacharsko-lakiernicze jest pokonanie 
nieuzasadnionych mitów, bazujących głównie na często powta-
rzanych kłamstwach

wanych przy nich materiałów. Wniosek 
jest więc bardzo prosty: aktualnie pod
czas likwidacji szkody pojazdu w Polsce 
większość zysków jest udziałem produ
centów części (najczęściej azjatyckich) 
oraz ich dystrybutorów.

Uczestnicy rynku, którzy wkładają 
w likwidację najwięcej pracy i zaangażo

Usuwanie odkształceń metodą panelową wymaga specjalnego  
oprzyrządowania i umiejętności blacharza, lecz nie ma negatywnego 
wpływu na wytrzymałość konstrukcji nadwozia

Struktura kosztów likwidacji szkody pojazdu (Dane IGP)

wartości procentowe w Polsce wartości procentowe na Zachodzie
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W przypadku firm ubezpieczeniowych 
sytuacja jest oczywista: są one zainte
resowane wyłącznie wynikiem finanso
wym. Jeżeli naprawa jest tańsza od wy
miany, ubezpieczyciel zawsze wybierze 
naprawę. Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku tworzenia sieci napraw
czych związanych z konkretnymi towa
rzystwami ubezpieczeniowymi. Serwisy 
z nimi współpracujące muszą spełniać 
odpowiednie warunki technologiczne, 
aby zapewnić możliwość wykonywania 
napraw w przypadkach, gdy jest to bar
dziej opłacalne niż wymiana. Dotyczy to 
głównie napraw panelowych.

Statystyczny Polak ponosi szkodę ko
munikacyjną związaną z naprawą jego 
pojazdu średnio co sześć lat. Jest to 
doświadczenie zbyt rzadkie, by czegoś 
z niego się nauczyć. W efekcie przeciętny 
użytkownik samochodu prawie nigdy nie 
będzie posiadał zdolności do właściwej, 
racjonalnej i zgodnej z aktualnym stanem 
techniki oceny zakresu szkody, ani tym 
bardziej wiedzy na tematy optymalnego 
procesu jej likwidacji. 

Wszystkie te sprawy powinny więc 
należeć do kompetencji firmy ubezpie
czeniowej, likwidatora, rzeczoznawcy 
oraz serwisu naprawczego. Nie można 
tu również zapomnieć o właściwych, 
spójnych i klarownych przepisach. Nie
dopuszczalne jest, aby właściciel pojaz
du jako likwidację szkody otrzymywał 
jej ekwiwalent pieniężny zamiast pro
fesjonalnej usługi naprawy, jeśli po ta
kiej transakcji uszkodzony samochód 
będzie mieć prawo bez specjalnego ba
dania nadal poruszać się po drogach pu
blicznych. Teraz, niestety, tak to właśnie  
wygląda... 

Wydaje się, że stopniowo wszystkie 
czynności związane z procesem likwida
cji powinny należeć do zakresu działal
ności ubezpieczyciela. Klient powinien, 
podobnie do tego, jak jest w krajach sta
rej Europy, przekazać po wypadku klucz 
od uszkodzonego pojazdu i podpisać sto
sowne dokumenty, a po kilku lub kilku
nastu dniach odebrać samochód całko
wicie i właściwie naprawiony.

Wszystko się zmienia, a zmiany 
w Polsce najczęściej podążają śladem 
roz wiązań wypracowanych na rynkach 
Europy Zachodniej. I całe szczęście.      n

przekonywać klientów, że w niektórych 
przypadkach naprawa elementu jest 
rozwiązaniem lepszym. To ich wiedza, 
umiejętności i narzędzia gwarantują wy
soką jakość naprawy – naprawy zgodnej 
z technologią producenta i zasadami 
sztuki. 

Dodatkowym argumentem może być 
przedstawienie klientowi informacji na 
temat stopnia ingerencji w konstrukcję 
pojazdu podczas wymiany elementu. 
Dobrym przykładem jest tu często stoso
wana częściowa wymiana progu. Żaden 
klient przy zdrowych zmysłach nie zde
cydowałby się na nią, gdyby mógł zo
baczyć, jak ona się odbywa w praktyce 
warsztatowej. Jej podstawą jest przecież 
cięcie, spawanie i szlifowanie, zawsze 
bardziej szkodliwe dla wytrzymałości 
całej nośnej konstrukcji nadwozia, niż 
mało inwazyjne wyciągnięcie wgnie
cenia za pomocą systemu do napraw 
panelowych. Warunkiem jednak racjo
nalnych decyzji klienta jest posiadanie 
przez niego minimalnej choćby zdolno
ści analizy i ogólnego pojęcia o technice. 
Tego, niestety, nie można obligatoryjnie 
zagwarantować.

Rozbieżne interesy
Rozpowszechnienie wyżej wspomnianych 
mitów sprawia, że firmy ubezpieczeniowe 
oraz ich klienci raczej nie chcą płacić za 
naprawy uszkodzonych elementów. Miej
my jednak nadzieję, że stopniowe uzdra
wianie sytuacji w tym zakresie przyniesie 
z czasem zmiany na lepsze. 

wania oraz odpowiadają za jej efekt koń
cowy, czyli warsztaty, mają najmniejszy 
udział w zyskach. 

Coraz częściej o pracownikach serwi
sów blacharskolakierniczych mówi się 
„wymieniacze” – dla pomniejszenia ich 
wkładu w naprawy. Wygląda na to, że 
polskie serwisy zabrnęły w ślepą ulicz
kę, ale raczej nie one są temu winne. 
Jak to często bywa, ulegliśmy hasłom, 
półprawdom i propagandzie powtarzanej 
i rozwijanej przez lata. Spowodowało to 
wypaczenie kierunku rozwoju procesu li
kwidacji szkód w Polsce.

Według innego z rozpowszechnianych 
mitów: „jakość naprawionego elementu 
jest zawsze gorsza niż wymienionego”.

Użytkownik, właściciel pojazdu, zwy
kle nie zna technologii napraw ani kon
strukcji swego pojazdu. Dlatego zarówno 
profesjonalna diagnoza jego uszkodzeń, 
jak i dobór prawidłowej metody napra
wy powinny należeć do pozostałych 
uczestników procesu likwidacji szkody. 
Po wieloletnim zakłamywaniu tych spraw 
zapewne trudno będzie dziś przekonać 
niektórych właścicieli pojazdów, że na
prawa elementu (oczywiście nie zawsze) 
bywa bardziej korzystna od jego wymiany 
i zwykle pozwala na najmniejsza utratę 
wartości i trwałości pojazdu. 

Konieczne są tu odpowiednie dzia
łania edukacyjne. Należy je zacząć od 
poszerzania wiedzy likwidatorów i pra
cowników serwisów balacharskolakier
niczych, ponieważ tylko dobrze wyposa
żone i przeszkolone serwisy będą mogły 

Warsztatowa wymiana elementów blacharskich powoduje odkształ-
cenia wtórne, usuwane następnie pod względem wizualnym przez 
szlifowanie i szpachlowanie 

Podręcznik mechaniki pojazdowej

Zamienne dwumasowe 
koła zamachowe LuK

Grupa Schaeffler jest wiodącym dostawcą części zamiennych do pojazdów  
użytkowych i urządzeń przemysłowych na całym świecie. Jako dostawca precyzyjnych  
produktów i rozwiązań dla silników, skrzyń biegów oraz podwozia, jak również 
łożysk tocznych i ślizgowych dla różnorodnych urządzeń przemysłowych,  
Schaeffler ma zdecydowany udział w kształtowaniu „mobilności jutra”

nowej aplikacji DMF ChekPoint, czyli 
wszystko, czego profesjonalny warsztat 
może potrzebować podczas wymiany 
sprzęgła.

Wraz z zestawem LuK RepSet DMF 
Schaeffler oferuje na rynku części za
miennych kompleksowe rozwiązanie 
naprawcze, zawierające tarczę sprzęgła, 
docisk, DKZ, tradycyjne łożysko opo
rowe lub centralny wysprzęglik (CSC), 
tuleję prowadzącą oraz śruby mocujące 
DKZ do wału korbowego. Zaletą tego 
zestawu jest uzyskanie idealnie dopaso
wanych elementów o jakości OE. Dodat
kowo, dzięki przyrządowi pomiarowemu 
LuK DKZ, możliwe jest przeprowadzenie 
pomiaru kąta swobodnego obrotu oraz 
luzu krawędziowego. Dzięki zastoso
waniu przyrządu pomiarowego warsztat 
może dokładniej, niż tylko optycznie, 
sprawdzić, czy należy wymienić DKZ 
wraz z wymienianym sprzęgłem. 

Schaeffler oferuje także dla rynku 
części zamiennych cały pakiet usług 
oraz materiałów informacyjnych – od 
specjalistycznych szkoleń, poprzez bro
szury i informacje serwisowe, aż do 

Obecnie już ponad 50 procent nowych 
samochodów osobowych i dostawczych 
wyposażonych jest w dwumasowe koła 
zamachowe redukujące oscylacje oraz 
wibracje w układzie napędowym, a ten 
odsetek wciąż rośnie. 

Jest to bowiem rozwiązanie optymal
ne zwłaszcza w przypadku pojazdów 
z małymi silnikami o dużej mocy. Schaef
fler Automotive Aftermarket, dzięki szero
kiej ofercie tego rodzaju produktów DKZ 
oraz zestawów naprawczych, zapewnia 
pokrycie zapotrzebowania 97% rynku 
tak wyposażonych pojazdów w  Europie.

Pod marką LuK wyprodukowano do
tychczas ponad 100 milionów dwumaso
wych kół zamachowych, a ich wytwórca 
jest obecnie liderem zarówno na rynku, 
jak i w dziedzinie technologii. Istotny 
jest przy tym proces rozwoju produktu, 
jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich 
trzydziestu lat. Obecnie tylko w Europie 
ponad 85 milionów pojazdów wyposa
żonych jest w DKZ. Są to samochody 
z manualnymi skrzyniami biegów, silni
kami Diesla oraz wyposażone w sprzęgła 
dwutarczowe LuK. 

Podczas wymiany dwumasowego koła 
zamachowego najważniejsze jest, aby po
zostać przy oryginalnej technologii. Dlate
go nasi specjaliści odradzają zamianę DKZ 
na sztywne koło zamachowe. Prowadzi to 
nie tylko do obniżenia komfortu jazdy, ale 
może mieć także negatywny wpływ na 
pozostałe elementy układu napędowego, 
a nawet powodować uszkodzenia wału 
korbowego, łożysk skrzyni biegów oraz 
wału napędowego. Przyczynia się też z re
guły do większego zużycia paliwa.

Dzięki aplikacji DMF CheckPoint moż
na w łatwy sposób sprawdzić momenty 
dokręcenia oraz wartości kąta swobod
nego obrotu i luzu krawędziowego dla 
wszystkich DKZ marki LuK.                n
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Konsekwentna strategia rozwoju

uwagę na to, iż łączy nas z konkurencją 
tylko to, że zajmujemy się dostarczaniem 
części samochodowych. Różnimy się na-
tomiast od większości z nich tym, że za-
pewniamy klientom faktyczne możliwości 
wyboru. To znaczy na przykład, iż nie 
sprzedajemy tych samych części po róż-
nych cenach i w różnych opakowaniach, 
kupujemy je wyłącznie w fabrykach, 
a nie u pośredników. W działalności 
swej stosujemy głęboki profesjonalizm, 
utrzymujemy ścisłe i osobiste relacje tak 

z dostawcami, jak i z klientami. Nie ko-
rzystamy też u dostawców z odroczonych 
terminów płatności. Te właśnie zasady 
wyznaczają naszą rynkową specyfikę. 
Jaka grupa produktów stanowi obecnie 
główny przedmiot Waszej działalności 
handlowej?

Tradycyjnie już najważniejsze są dla 
nas części nadwozia, ale cieszą nas rów-
nież znaczne wzrosty sprzedaży w innych 
grupach asortymentowych, włącznie 
z częściami eksploatacyjnymi. To, że nie 
ukrywamy nazw ich producentów i nie 
zmieniamy opakowań fabrycznych, zjed-
nuje nam wielu nowych i pozwala utrzy-
mać dotychczasowych klientów.
Polcar przez cały okres swego istnie
nia jest pod względem kapitałowym 
firmą wyłącznie polską, lecz dostarcza 
swym polskim klientom np. części nad
woziowe pochodzące z różnych rejonów 
świata. W jakich krajach dokonywane 
są obecnie te zakupy i jaki jest w nich 
udział wyrobów powstających w na
szym kraju?

Kupujemy głównie w Azji, Europie 
i Ameryce Południowej. Z dużą satysfak-
cją obserwujemy też stały wzrost udziału 
części produkowanych w Polsce.
Czy wasze dotychczasowe sukcesy 
w konkurencji z firmami o podob
nych ofertach wynikają ze stosunkowo  
niskich cen, wysokiej jakości, sze
rokiego asortymentu produktów, mono
polistycznej pozycji na rynku, czy może 
z jakichś jeszcze innych okoliczności?

Trudne pytanie. Jeśli jednak miałbym 
wymienić kilka konkretnych powodów, 
to są nimi: profesjonalizm wynikający 
z 30-letniego doświadczenia, uczciwy 

i szeroki wybór pomiędzy częściami ory-
ginalnymi a dobrze sklasyfikowanymi 
częściami nieoryginalnymi, jawne poda-
wanie producentów naszych części i nie-
oferowanie produktów pochodzących od 
pośredników, zachowywanie fabrycznych 
opakowań itd. 
Jakimi sposobami docieracie do swych 
realnych i potencjalnych klientów 
w sensie aktualnych informacji o ofe
rowanych przez was produktach oraz 
w zakresie logistycznej realizacji zama
wianych dostaw?

Katalog elektroniczny to nasze oczko 
w głowie i staramy się, by wyprzedzał 

on swymi rozwiązaniami wszelkie inne 
tego typu narzędzia. Znajduje się w nim 
blisko 80 000 zdjęć cyfrowych wy-
konanych we własnym studiu fotogra-
ficznym. Opisy części i ich zdjęcia moż-
na porównywać na jednym ekranie, co 
znacznie ułatwia dokonanie trafnego 
wyboru itd. 
Czego życzyć należałoby waszej firmie 
na okres dzielący ją od następnego ju
bileuszu?

Abyśmy nadal wyznaczali kierunki 
rozwoju w wielu zakresach części i by 
ten rozwój był dowodem tego, że Polak 
potrafi…                                          n

Wywiad 
z Andrzejem Senkowskim 
Prezesem firmy Polcar 
z okazji jej XXX-lecia

Autonaprawa: Trzydziestoletnia cią
głość rynkowej działalności w wa
runkach coraz silniejszej konkurencji 
świadczy o tym, że kierowana przez 
Pana firma ma swą specyficzną ofertę 
i grono wiernych klientów. Czy w obu 
tych przypadkach mamy do czynienia 
z płynną kontynuacją, czy raczej z sze
regiem radykalnie zmieniających się 
rozwojowych etapów?
Andrzej Senkowski: Zdecydowanie 
z płynną kontynuacją. Warto zwrócić 
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Etapy rozbudowy 1996-2016

Polcar - kalendarium XXX-lecia
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Wymiana rozrządu w silniku CBDB 
z Grupy VW
Dwulitrowy silnik common rail oznaczony kodem CBDB 

stosowany jest między innymi w modelach: VW Golf V 

i VI oraz VW Jetta. Osiąga duże przebiegi, co wymusza 

okresową wymianę elementów rozrządu.
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2013-12-26 07:10

Smarowanie automatycznych 
skrzyń biegów

Pojazdy z automatycznymi skrzy -
niami biegów są wygodne w użytko-
waniu, lecz obsługujących je mecha-
ników stawiają przed dylematem: 
wymieniać olej przekładniowy 
czy też nie?

2013-11-15 07:14

Obsługa świec żarowych

Sezon jesienno-zimowych chłodów 
zwiększa ryzyko uszkodzenia tych 
samochodowych elementów, które są 
wtedy najbardziej potrzebne. Należą 
do nich świece żarowe stanowiące 
osprzęt wysokoprężnych silników.

2014-02-03 06:00

Podnośniki samochodowe 
(cz. I)

Specyfi ka obsługi technicznej 
samochodów wymaga korzystania ze 
stanowisk roboczych zapewniających 
personelowi warsztatów bezpieczny 
i wygodny dostęp do obsługiwanego 
pojazdu, w tym również od spodu.

2014-01-20 06:57

Jak czytać etykiety olejów 
silnikowych?

Renoma producentów, piękne opa-
kowania i kolorowe etykiety olejów 
silnikowych nie mogą decydować 
o wyborze.
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więcej

GalerieForum profesjonalistów Polecane

2015-07-27 09:52

Finał SACHS Race Cup 2015

SACHS Race Cup to pomysł 
przedstawicielstwa koncernu 
ZF Friedrichshafen AG w Polsce na 
szkolenie dla mechaników połączone 
z zabawą i wyścigami w rajdowych 
samochodach. W dwumiesięcznym 
cyklu szkoleń wzięło udział ponad 
1200 mechaników.

2013-08-16 06:47

Oprzyrządowanie do R1234yf

Kontrowersje wśród motoryzacyjnych 
koncernów nie zmieniają faktu, iż 
wraz z wprowadzeniem tego czynnika 
chłodniczego powstaje nowy rodzaj 
usług, zmuszający warsztaty do 
inwestycji i szkoleń personelu

2015-07-03 07:51

Układy hamulcowe

W ostatnich latach nastąpiło masowe 
upowszechnienie zaawansowanych 
układów hamulcowych, które 
uprzednio były zarezerwowane 
jedynie dla pojazdów klasy wyższej

więcej

więcej

więcej
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FILTRY I OLEJ, ALE W ŻAD-
NYM RAZIE NIE ZAGLĄDAĆ 

DO BAGAŻNIKA…

POZDRÓW NASZEGO 
SZEFUŃCIA!

A CO TAM MOŻE 
BYĆ CIEKAWEGO?!

SPIEPRZAJMY! 

O JA CIĘ…
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GRYY… 
MRRU…
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Właściwie przeprowadzona wymiana oleju zmniejsza ryzyko zużycia i awarii auto
matycznej skrzyni, a zwiększa komfort jazdy. Zmniejsza też zużycie paliwa oraz emisję 
CO2. Z pewnością umacnia również pozycję warsztatu w oczach jego klientów. Dlatego 
firma ZF jako renomowany dostawca automatycznych przekładni udostępnia pod marką 
ZF Parts kompletne zestawy serwisowe do wymiany oleju we wszystkich produkowanych 
przez nią skrzyniach montowanych w pojazdach osobowych.                         str. 24

Eksperci koncernu ZF zalecają okresową wymianę oleju w automatycznych skrzy-
niach tej marki po osiągnięciu przez samochód przebiegu 80-120 tysięcy kilometrów 
lub co osiem lat. Jednak duże obciążenie przekładni, np. jazdami sportowymi lub 
częstym holowaniem przyczep, wymaga skrócenia tych serwisowych cykli.

Na naszych 
łamach:
Grzegorz Fedorowicz

Wymiana oleju  
w przekładniach 
automatycznych

Piotr Kasprzak
Oleje silnikowe  
to nie tylko  
smarowanie

Zenon Majkut
Ekspresowe  
projektowanie warsztatu

Carlos Panzieri
Regeneracja
amortyzatora  
dwururowego (cz. II)

Ewa Rozpędowska
Granice  
samodoskonalenia

Jacek Szymański
Polski sprzęt  
do wymiany
nowoczesnych sprzęgieł

Artur Węgrzyn
Druga młodość  
Petrygo

W najnowszym numerze:

 Polski sprzęt do wymiany
   nowoczesnych sprzęgieł

 Porady ZF Services: wymiana oleju
   w przekładniach automatycznych

 Oleje silnikowe to nie tylko smarowanie

 Ekspresowe projektowanie warsztatu

Zobacz bezpłatne e-wydanie:
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szukaj

RSS     Kontakt     Polityka prywatności   Polityka cookies     O nas    Regulamin

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015 Wydawnictwo TECHNOTRANSFER Sp.j.

Podręcznik blacharstwa
samochodowego KUP TERAZ

65 747  
odsłon

44 950  
wizyt

6 531  
publikacji

38 632  
użytkowników

Dane: Google Analytics za jeden miesiąc (marzec 2016)e-
au
to
na
pr
aw
a.p
l • aktualności i produkty

• sprawozdania z imprez branżowych
• artykuły techniczne i ekonomiczne
• nowe technologie naprawcze
• prezentacje sprzętu warsztatowego
• encyklopedia motoryzacyjna
• najnowsze wydanie Autonaprawy  
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   w bezpłatnej wersji elektronicznej
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III Kongres Ekspertów Samochodowych

Warto wiedzieć więcej



Systemy wtrysku ON
Przykładem takiego właśnie podejścia do 
sprawy było wystąpienie Pawła Garncar
czyka z firmy Delphi, poświęcone znacze
niu dokładności obróbki elementów ukła
dów wtryskowych w silnikach wysoko
prężnych spełniających normę Euro 6.  
Ilustrujące wykład slajdy pokazywały zja
wiska widoczne tylko pod silnym mikro
skopem. Pracownik warsztatu nie ma 
okazji ani też potrzeby oglądać ich na co 
dzień. Jeśli jednak o nich pamięta, trak
tuje z należnym respektem naprawczo 
diagnostyczne procedury, mogące się 
wydawać przesadnie rygorystycznymi.

Zagadnień dostosowywania nowo
czesnych układów wtryskowych do 
wymogów normy Euro 6 dotyczyło też  

wystąpienie Zbigniewa Pilewskiego, eks
perta firmy Bosch. Zaprezentował on 
niewidoczne z zewnątrz konstrukcyjne 
szczegóły najnowszych wtryskiwaczy tej 
marki i opowiedział o skutecznie prze
zwyciężonych trudnościach towarzy
szących wprowadzaniu tych innowacji. 
Przedstawił też najświeższe rezultaty prac 
nad doskonaleniem systemów oczysz
czania spalin silników wysokoprężnych.

O nowych technologiach samochodo
wych oraz innowacyjnych konstrukcjach 
stosowanych w nich elementów produk
cji firmy Mahle mówił w jej imieniu To
masz Bomski.

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa 
czynnego omówił Marek Warmus, eks
pert marki ATE. 

Samochodowa klimatyzacja
Niełatwe zadanie miał Paweł Jędras 
z Texy, omawiający nowe konstrukcje 
stacji serwisowych do samochodowych 
instalacji klimatyzacyjnych. W przypad
ku nowego, wciąż kontrowersyjnego 
czynnika HFO1234yf wszystkie tech
niczne problemy zostały już rozwiązane. 
Przy okazji wielu ze słuchaczy Kongresu 
miało okazję po raz pierwszy zapoznać 
się z rzetelnym i przekonującym uza
sadnieniem potrzeby dokonywania tak 
radykalnych zmian w tym zakresie. Go
rzej ma się sprawa z nowymi czynnika
mi alternatywnymi, na przykład z dwu
tlenkiem węgla, który zamierza wprowa
dzić Mercedes. Teoretycznie rozwiązanie 
to ma same zalety: niska cena, neu
tralność ekologiczna i higieniczna, brak 
zagrożeń pożarowych. Z drugiej jednak 
strony, pojawia się konieczność sprę
żania tego gazu do 170 barów w taki 
sposób, by nie zamieniał się on w ciało 
stałe, czyli w tzw. suchy lód.

Pokrewny temat miało wystąpienie 
Przemysława Trelińskiego z Magneti Ma
relli. Przekonująco uzasadnił on technicz
ną konieczność serwisowego płukania 

wewnętrznego obiegu klimatyzatorów. 
Zwrócił też uwagę na te elementy klima
tyzacyjnych instalacji, które w przypadku 
zanieczyszczenia wymagają obowiązko
wej wymiany, ponieważ ich płukanie jest 
zabiegiem nieskutecznym.

Tę całodniową imprezę, zorganizowaną 21 maja br. w auli 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  
w Radomiu, wypełniły głównie merytoryczne wystąpienia 
specjalistów z wiodących firm motoryzacyjnych

Przedstawiciele marek doskonale zna
nych słuchaczom z różnych branżowych 
targów i z bezpośredniej warsztatowej 
praktyki tym razem skupiali uwagę nie 
tyle na atrakcyjności firmowych ofert, co 
na związanych z nimi problemach tech
nicznych, gołym okiem niewidocznych, 
nawet pozornie nieistotnych w codzien
nej pracy samochodowych mechaników 
lub diagnostów. Były to jednak prezenta
cje bardzo interesujące i pożyteczne, po
nieważ pozwalały lepiej zrozumieć isto
tę wprowadzanych rozwiązań, a dzięki 
temu skuteczniej unikać wielu przykrych 
niespodzianek. Potwierdza to starą za
sadę, iż zawsze warto wiedzieć więcej, 
niż jest to w zawodowej działalności nie
zbędne.

O nowych konstrukcjach systemów wtryskowych 
oleju napędowego firmy Bosch mówił jej ekspert, 
Zbigniew Pilewski, a prelekcję tę ilustrowały zgro-
madzone na stoisku stosowne eksponaty

Zasady płukania samochodowych klimatyzatorów 
omówił w swym wystąpieniu Przemysław Treliński  
z polskiego przedstawicielstwa Magneti Marelli,  
a oprzyrządowanie przeznaczone do tego celu 
można było obejrzeć na firmowej ekspozycji

Serwisowanie 
automatycznych skrzyń biegów
Temu zagadnieniu poświęcili swe wystą
pienia Rafał Kobza z Liqui Moly i Artur 
Serocki z firmy Ravenol. Obaj byli zgodni 
w krytycznej ocenie rozpowszechnionego 

dawniej poglądu, iż automatyczne skrzy
nie biegów są urządzeniami niewymaga
jącymi żadnej obsługi w całym okresie 
eksploatacji wyposażonego w nie samo
chodu. Obaj dowodzili przekonująco ne
gatywnych skutków starzenia się olejów 

Rektor UTH, prof. Zbigniew Łukasik, otwiera obrady Kongresu

 

PYTANIA KONKURSOWE
1. Pierwszym samochodem fabrycznie wyposażonym  
    w klocki hamulcowe Ferodo Eco-Friction był:
    ❏ Fiat Ducato
    ❏ Volkswagen Golf 
    ❏ MercedesBenz Klasy C
    ❏ Audi A4

2. Ilu substytutów miedzi użyto do produkcji ekologicznych klocków Ferodo Eco-Friction?
    ❏ 5                         ❏ 15                        ❏ 21                     ❏ 25

3. Na czym polega wyższość klocków bezmiedziowych nad produktami tradycyjnymi?  
   (maksymalnie trzy zdania)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika konkursu .......................................................................................................

Dokładny adres .....................................................................................................................................

Telefon ........................................ email ..............................................................................................

Autonaprawa

pl. Nowy Targ 28/14

50-141 Wrocław

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Prosimy
przesłać pocztą 

lub faksem:
71 343 35 41

Formularz elektroniczny 
znajduje się na stronie:

www.e-autonaprawa.pl/konkurs

✁

Obecny konkurs został opracowany i będzie rozstrzygnięty przez firmę Federal-Mogul 
Motorparts Poland, będącą równocześnie fundatorem wymienionych na odwrocie nagród.
Zakreśl właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1 i 2 oraz w maksymalnie trzech zdanich opisz kwestię poruszoną w pytaniu 3. Nie znasz niektórych od
powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Klocki hamulcowe przyjazne dla środowiska”, następnie wypełnij kupon zamieszczony 
poniżej i wyślij go na adres redakcji do 30 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!
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przekładniowych i w związku z tym za-
lecali odpowiednie czasowe i kilometro-
we interwały ich wymiany. Nie było też 
między nimi różnic zdań co do tego, że 
tzw. wymiana dynamiczna jest o wiele 
bardziej dokładna od statycznej, czyli 
grawitacyjnej. 

Zarówno Liqui Moly, jak i Ravenol 
mają w swych ofertach specjalne agre-
gaty do dynamicznej wymiany. Są to 
urządzenia wzajemnie podobne pod 
względem konstrukcji i realizowanych 
funkcji. Główna różnica polega na tym, 
że pierwsze skonstruowano i produkuje 
się w Niemczech, a drugie w Polsce...

Klej zamiast lasera
Dla wielu uczestników radomskiego spo-
tkania zaskakującą nowością okazały 

się informacje na temat współczesnych 
klejów technicznych, udzielone przez 
Jarosława Gajewskiego reprezentującego 
firmę Loctite-Teroson. Dowiedzieli się bo-
wiem, iż metodą klejenia mocować moż-
na nie tylko samochodowe szyby, lecz 
także blaszane wytłoczki i płaskie poszy-
cia nadwozi, łączone fabrycznie przez 
spawanie laserowe. W dodatku tego 
rodzaju technologie naprawcze opraco-
wywane są we współpracy z zaintere-
sowanymi producentami samochodów 
i przez nich zalecane warsztatom. Są bo-
wiem kleje tworzące spoiny równie wy-
trzymałe, jak przy spawaniu laserowym,  
a w przeciwieństwie do innych technik 
spawalniczych nie powodują termicz-
nych odkształceń ani korozji łączonych 
materiałów.

Elektronika – informatyka 
Innowacyjnym rozwiązaniom diagno-
stycznym dla samochodowych warszta-
tów o różnych specjalizacjach poświęcił 
swą prelekcje Leszek Preisner z firmy 
DeltaTech Electronics. Wbrew swej na-
zwie, jest to przedsiębiorstwo pod każ-
dym względem polskie, choć działające 
na wysokim światowym poziomie.

Podobnie jest z firmą Axes System, 
reprezentowaną na radomskim Kongre-
sie przez Marka Puwalskiego – eksperta 
w dziedzinie programowania sterowni-
ków samochodowych, choć zajmuje się 
ona głównie problematyką software’ową. 
Temat przez nią zaproponowany i dość 
szczegółowo zrealizowany to: „dostęp za-
bezpieczony do funkcji diagnostycznych 
i odczytu pamięci sterowników”. Jak po-

W kuluarach Kongresu gościły też firmy prezentujące wyłącznie swoje motoryzacyjne oferty handlowe Specjaliści ze znanych firm okazali się atrakcyjny-
mi rozmówcami także dla lokalnych mediów: Ra-
fał Kobza – główny technolog polskiego oddziału 
Liqui Moly wyjaśnia zalety dynamicznej wymiany 
oleju w automatycznej skrzyni biegów

W epoce powszechnej cyfryzacji drukowane 
publikacje Autodata znajdują wciąż jeszcze wielu 
zwolenników wśród samochodowych profesjona-
listów

Artur Serocki, prezes firmy Ravenol, poruszył  
w swej prelekcji kwestię róznych technicznych 
nieporozumień i marketingowych uproszczeń 
dotyczących zasad serwisowania automatycznych 
skrzyń biegów

Narzędzia firmy Huzar, nawet w swych najnow-
szych wersjach, są w środowisku warsztatowym 
powszechnie znane, lecz wspaniale odrestaurowa-
ny zabytkowy Jaguar pojawił się na jej stoisku po 
raz pierwszy 

wszechnie wiadomo, ze względów kon-
kurencyjnych producenci samochodów 
odpowiednimi zabezpieczeniami chronią 
swe systemy elektroniczne przed pełnym 
dostępem uniwersalnych przyrządów 
diagnostycznych, a firma Axes oferuje ni 
mniej, ni więcej, jak własne koncepcje 
pokonywania tych zabezpieczeń. Jej do-
robek wydaje się więc szczególnie cenny 
dla niezależnych warsztatów, choć wy-
maga niewątpliwie równie pomysłowych 
zabezpieczeń prawnych.

Podobnych kontrowersji nie budzi sys-
tem Cyborg Idea, zaprezentowany przez 
Renatę Bułkę. Sa to aplikacje kompute-
rowe przeznaczone do wizualizacji prze-
biegu wypadków drogowych na użytek 
rzeczoznawców samochodowych.

Do produktów informatycznych zali-
czyć też można programy do kalkulacji 
szkód komunikacyjnych firmy Eurotax 
Glass’s, które interesująco przedstawił jej 
ekspert, Adam Markiewicz.

Prawo, ekonomia, finanse
Problematyka ta wydaje się na pozór dość 
odległa od spraw warsztatowej techniki, 
lecz często okazuje się bardzo dla niej 
istotna. Dowiódł tego Alfred Franke, pre-
zes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części 
Motoryzacyjnych, w swym wystąpieniu 
poświęconym czarnemu rynkowi części 
używanych i jego faktycznej szkodliwo-
ści nie tylko dla legalnych dostawców, 
lecz także dla zaopatrujących się na nim 
warsztatów i ich klientów.

Kwestię niejednoznaczności prze-
pisów dotyczących badań technicznych 
pojazdów poruszył Andrzej Sałata – wice-
przewodniczący Krajowej Sekcji Samo-
chodowej SITK RP. Skrytykował zasad-
nie sytuację, w której dzięki istniejącym 
lukom prawnym ewidentne wykroczenia 
polegające na dopuszczaniu niespraw-
nych pojazdów do ruchu drogowego na-
dal nie wiążą się z jakąkolwiek odpowie-
dzialnością karną.

K
O
N
K
U
R
S 10 nagród:

Miejsce 1. – zestaw tarcz i klocków hamulcowych Ferodo Eco-Friction* na przednią oś pojazdu;
Miejsce 2. – klocki Ferodo Eco-Friction* na obie osie pojazdu oraz bluza polarowa Ferodo;
Miejsce 3. – klocki Ferodo Eco-Friction* na przednią oś pojazdu;
Miejsca 4.-10. – nagrody pocieszenia w postaci banków pamięci 4 GB oraz koszulek Ferodo.

* Laureaci powiadomieni o wygranej  
drogą mailową mogą wybierać te produkty  
z aktualnej oferty Inter Cars. 

Warunkiem udziału jest subskrybowanie  
newslettera na stronie głównej www.ferodo.pl

✁
Wymagania certyfikacyjne związane 

z kandydowaniem na rzeczoznawców 
samochodowych omówił szczegółowo  
dr inż. Miłosz Marczak, prezes Koła Cer-
tyfikacji SITK PR. 8.

Do obowiązujących programów i za-
sad pomocy publicznej dla rozwoju firm 
nawiązywała wypowiedź Pawła Witczaka 
– specjalisty z Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Radomiu.                               

Całe spotkanie prowadził kompetent-
nie i sprawnie dr inż. Sławomir Olszowski 
– pracownik naukowy radomskiego Uni-
wersytetu, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Samochodowej SITKRP i szef firmy BETIS, 
której ostatnie badania ujawniły ciekawe 
zjawisko z dziedziny tworzenia się opinii 
o motoryzacyjnych produktach. Otóż an-
kietowani właściciele i pracownicy polskich 
niezależnych warsztatów zdecydowanie 
najwyżej cenią trzy marki niemieckich sa-
mochodów (Audi, BMW i VW), czwarty zaś 
w tym rankingu jest Mercedes...             nFo
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Firma Huzar Tools rozpoczę-
ła sprzedaż zmodernizowa-
nej wersji klucza do suchych 
sprzęgieł DSG, stosowanych 
w automatycznych skrzyniach 
biegów.

Klucz do skrzyń DSG

Narzędzie o nazwie Het-
man wielki jest uniwersalne, 
gdyż obsługuje skrzynie ma-
rek Renault, Ford, VW, Škoda, 
Audi i Seat.
www.huzar.biz

Fo
t.

 B
il

st
ei

n
, F

ac
o

m
, H

u
za

r
, M

et
el

li

Nowości marki Bilstein
Firma ta zwiększyła o ponad 
70 referencji swą ofertę amor-
tyzatorów z linii czarnej i żół-
tej, sprężyn oraz zestawów na 
obie osie.

Nowe amortyzatory z linii  
czarnej (Replacement) są 
przeznaczone do starszych  
modeli Smarta (W450/451/ 
452) oraz Mercedesa Klasy B  
(W245). Sprężyny mogą być 
montowane m.in. w pojaz-
dach Audi A3, Chevrolet Cap-
tiva, Hyundai i20 i ix35, Kia 

Sportage, Mercedes Klasa C, 
Seat Leon oraz Volkswagen 
Eos, Golf, Scirocco i Touran.

Z amortyzatorów z żółtej 
serii (Performance) B6-Sport 
skorzystać mogą właścicie-
le aut Porsche 911, Subaru 
WRX, Renault Kadjar, Ško-
da Fabia i Volvo XC60. Wa-
riant B6-4600 przeznaczony 
jest do SUV-ów i terenówek 
(m.in. marki Chevrolet, Dodge 
i RAM).
www.bilstein.com

Stacje do klimatyzacji
R134a, R1234yf,
hybrydy, stacje obsługowe i płuczące

Przełom 
w szybkości 

i dokładności
pomiarów

poczta@werther.pl
www.werther.pl

bezpieczne
podnośniki

wygodne zeStawy
do SeRwiSu
ogumienia

Profesjonalne urządzenia dla serwisów samochodowych 
w y d ł u ż o n a  g w a r a n c j a

fabryczny producenta w Polsce

Lampy inspekcyjne Facom 
z serii 779.SIL mają szerokość 
12 mm i długość 329 mm.  
Ze względu na kompaktowe 
rozmiary są odpowiednie do 
pracy w trudno dostępnych 
miejscach. W wersji bezprze-
wodowej świecą przez osiem 
godzin po pełnym naładowa-

Lampy Facom Slim
niu. Strumień światła 120 lu-
menów może być zwiększany 
boosterem do 240 lumenów. 
Ładowanie trwa trzy godziny 
(z zasilaczem 12 V) lub sześć 
godzin (przy wykorzystaniu 
kabla USB).

Modele zasilane 5-me-
trowym kablem (779.SILC) 
emitują strumień światła 
o wartości 200 lumenów 
(400 lumenów z boosterem). 
Przewód można podłączyć do 
ładowarki samochodowej albo 
do gniazda USB. W warszta-
cie optymalny jest  zasilacz 
12 V. Sugerowane ceny netto: 
415 zł (779.SILR) i 332 zł 
(779.SILC).
www.facom.pl

Szpachlówka o tej nazwie słu-
ży do renowacji elementów 
sztywnych oraz półsztywnych. 
Jest łatwa w aplikacji zarów-
no na elementach lakierowa-
nych, jak i nielakierowanych. 
Produkt może być stosowany 
bezpośrednio na powierzch-
nie wykonane z tworzywa 
sztucznego. Jest elastyczny, 
a jego przyczepność może 
być zwiększona dzięki zasto-
sowaniu podkładu Standoflex 
Plastic Primer U3060.

Szpachlówkę aktywuje 
się specjalnym, dołączonym 

Standoflex Plastic Stopper U1030

utwardzaczem. W tempera-
turze otoczenia czas schnię-
cia wynosi około 30 minut. 
Dodatkowe suszenie skraca 
go do 15 minut. Utwardzony 
produkt jest łatwy do szlifo-
wania.
axaltacoatingsystems.com

Grupa Metelli rozszerzyła asor-
tyment pomp układu chłodze-
nia do ciężkich pojazdów. 
Liczy on obecnie 37 pozycji 
przeznaczonych do samocho-
dów marki Iveco, a wkrótce 
zwiększy się o 60 referencji 
do samochodów DAF XF105/
XF95/CF85, Mercedes Axor/

Nowe pompy Metelli
Atego/Actros, MAN TGX/TGM/
TGS, Renault Premium/Kerax, 
Scania serii K/P/G/R, Volvo FL/
FH/FE/FMX i innych. W su-
mie liczba referencji osiągnie 
niemal 100 pozycji znajdują-
cych zastosowanie w ponad  
120 modelach ciężarówek.
www.metelli.com

Firma ATH-Heinl GmbH ofe-
ruje w pełni automatyczną 
stację serwisową klimatyzacji 
ATH AC134A. Obsługę in-
stalacji ułatwia zautomatyzo-
wany przepływ bez ręcznych 
zaworów i proste menu. Wbu-
dowana drukarka termiczna 
umożliwia szybkie sporządze-
nie raportu z wykonanej usłu-
gi i upraszcza rozliczenia się 
z klientami.
www.ath-heinl.pl

Stacja klimatyzacji Heinl

Opublikowany przez firmę  
ZF Services katalog „Sachs 
sprężyny zawieszenia do sa-
mochodów osobowych” opi-
suje 3200 referencji, z których 
550 to nowe produkty. Publi-
kacja liczy ponad 700 stron  
i jest dostępna w postaci pli-
ku PDF do pobrania, w wersji 
online lub w formie drukowa-
nej (na zamówienie u dystry-
butorów firmy ZF). Główną jej 
część  opracowano w języku 
angielskim i niemieckim. 
Wstęp przygotowano w kolej-

Nowy katalog ZF Services

nych sześciu językach (w tym 
w polskim).
www.zf.com

Do 30 czerwca br. Fota na-
gradza klientów kupujących 
klocki i szczęki hamulcowe 
marki Raicam, dodając do za-
kupu: T-shirt, bluzę lub kom-
binezon, sygnowane logo do-

Promocja firmy Fota

stawcy. Firma jest wyłącznym 
dystrybutorem marki Raicam 
w Polsce. Opis nagradzanych 
produktów można znaleźć 
w katalogu online na stronie: 
www.fota.pl
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Akumulatory w Inter Cars
Firma ta oferuje akumulatory 
głębokiego rozładowania ma-
rek Varta Dual Purpose, Exide 
Equipment Gel, Exide Dual, 
Optima i 4Max Deep Cycle.

Znajdują one zastosowanie 
w kamperach, przyczepach 
kempingowych, jachtach, ło-
dziach, instalacjach solarnych, 

mobilnych systemach kiero-
wania ruchem itp. Dostarczają 
energię nawet przy wysokim 
poziomie rozładowania, lecz 
nie należy rozładowywać ich 
do poziomu poniżej 20% no-
minalnej pojemności (poniżej 
napięcia 12,1 V, czyli tzw. na-
pięcia spoczynkowego bez ob-

ciążenia). Każde długotrwałe 
i głębsze rozładowanie powo-
duje zmniejszenie pojemności 
i skrócenie czasu użytkowania. 
Wszystkie te akumulatory do-
starczane są w stanie nałado-
wanym i gotowym do natych-
miastowego użycia. 
www.intercars.com.pl

Polski producent 
układów wydecho-
wych oferuje ich 8 nowych 
referencji. Produkty przezna-
czone są do następujących 
samochodów: 
Fiat Panda: 03/10, 10/04–
06/05, 10/07, 03-, 06/05-, 
06-; Fiat 500: 10/07-, 03-, 

Nowości marki Asmet

06/05-, 06-; Ford Ka: 10/08, 
06/05-, 06-.

Pełna oferta wyrobów do-
stępna jest na stronie:
www.asmet.eu

Marka Fram uaktualniła swój 
internetowy katalog filtrów 
powietrza, oleju, paliwa i ka-
binowych. Oprócz pełnej listy 
referencji zamieszczono tam 
informacje, takie jak zdjęcia, 

Nowe filtry Fram

wymiary, opis zastosowań, 
odnośniki do produktów kon-
kurencyjnych, modeli OE oraz 
instrukcje montażu (w przy-
padku filtrów kabinowych).
www.fram-europe.com

Oferowany przez 
Philipsa zestaw do 
renowacji reflekto-
rów pozwala usu-
nąć smugi i prze-
barwienia z ich 
kloszy. Nie wyma-
ga to użycia elek-
tronarzędzi i trwa 
nie dłużej niż  
30 minut. W skład 
kompletu do re-

nowacji dwóch reflektorów 
wchodzą: 

	1 butelka środka do wstęp-
nego czyszczenia na bazie 
wody (29,5 ml);

	1 butelka środka do czysz-
czenia (29,5 ml);

	1 butelka nabłyszczacza/
wosku (29,5 ml);

	1 kawałek papieru ścierne-
go 600 (gruboziarnisty);

	1 kawałek papieru ścier-
nego 1500 (średnioziarni-
sty);

	1 kawałek papieru ścierne-
go 2000 (drobnoziarnisty);

	10 papierowych ręczni-
ków;

	1 para rękawic (rozmiar 
uniwersalny).

Po użyciu zestawu po-
wierzchnia kloszy jest zabez-
pieczona przed działaniem 
promieni UV. Trwałość war-
stwy zabezpieczającej wynosi 
dwa lata.
www.philips.pl

Lista zastosowań sond lamb-
da firmy Denso na rynku wtór-
nym jest obecnie zwiększona 
o 285 modeli samochodów. 
Chodzi m.in. o marki Land 
Rover, Lexus, Opel i Toyota, 
tworzące łącznie w Europie 
park ok. 700 000 pojazdów. 
W skład programu sond lamb-
da Denso dla rynku wtórnego 
wchodzą zarówno sondy re-

Sondy lambda Denso

Zestaw do renowacji reflektorów
gulacyjne (umieszczane przed 
katalizatorem), jak i sondy 
diagnostyczne (umieszczone 
za katalizatorem). Ze względu 
na zastosowaną technologię 
można je podzielić na sondy 
cyrkonowe (kubkowe i planar-
ne), sondy typu A/F (kubkowe 
i planarne), sondy tytanowe 
oraz sondy Lean Burn.
www.denso-am.pl
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Bezstresowy (?) biznes

Ekscytujące życie, sława i towarzyszący jej 
powszechny podziw, szybki awans społecz
ny i finansowy, elastyczne godziny „pracy”, 
żadnego zrywania się skoro świt, użerania 
z klientami, urzędami i innymi przeciwno
ściami losu – można mieć zamiast codziennej 
harówki nieustające wakacje. Wykształcenie, 
poziom wiedzy i umiejętności nie mają w tym 
biznesie istotnego znaczenia, choć zasada 
„im mniej, tym lepiej” doskonale sprawdza 
się w praktyce. 

Tak żyje celebryta, czyli osoba znana 
z tego, że jest znana. Taki społeczny fast food, 
którego masową produkcją zajmują się me
dia. Stawanie się celebrytą to starannie zapla
nowany proces, składający się z co najmniej 
trzech etapów. Pierwszym jest tzw. impuls, 
czyli spektakularne wydarzenie stawiające 
kandydata w centrum zainteresowania. Mo
mentem narodzin nowej gwiazdy  może być 
jej niespodziewane, publiczne pojawienie się 
u boku osoby rozpoznawalnej, o znanym na
zwisku (aktor, polityk…).   

B2
B

Osoba debiutująca w tej roli nie musi 
dokładać specjalnych starań dla zwiększe
nia swojej popularności. Właściwie wystar
czy jej stała obecność na salonach, u boku 
„okładkowego” celebryty. Innym, skutecznym 
sposobem na zaistnienie może być udział  
w tzw. reality show, programie rozrywkowym, 
do którego żaden normalny człowiek by się 
nie zgłosił. Nie ma tam miejsca na żadne 
skrupuły czy tradycyjnie pojmowane poczucie 
wstydu. Jest za to „życiowy ekshibicjonizm”, 
rezygnacja z prywatności i intymności w myśl 
zasady „nieważne co, ważne by mówili”.                                                                                       
Można również skorzystać z profesjonalnej, 
płatnej usługi eksperta w kreowaniu  wizerun
ku. Internetowe akademie coachingu dla ce
lebrytów oferują „szybką pomoc w osiągnię
ciu statusu gwiazdy, potrafiącej robić natych
miastowe pieniądze”. U „opornych” zajmuje 
to trzy dni. Bardziej „utalentowani” stają się 
„magnesem dla mediów” zaledwie po kilku
nastu godzinach. Ostatecznością – kiedy inne 
metody inicjacji zawiodą – jest zastosowanie 
oszczędnościowej interaktywnej metody Kim 
Kardashian. 

Drugim etapem w drodze do gwiazd jest 
kreowanie bohatera, nakręcanie wokół niego 
medialnej „spirali euforii”. Liczne wywiady, 
udział w reklamach, sędziowanie w konkur
sach, a nawet role w popularnych serialach 
filmowych. Kiedy już twarz stanie się roz
poznawalna, grono wielbicieli dość pokaźne, 
a sam kandydat okrzepnie, całkiem dobrze 

Ewa
Rozpędowska

odnajdując się w roli osoby publicznej, żyjącej 
w świetle fleszów, to znak, że osiągnął status 
celebryty. 

W większości przypadków (zwłaszcza 
tych niemających znacznych, osobistych do
konań w jakiejś dziedzinie) jest to moment 
przejścia do najtrudniejszego etapu trzeciego. 
Jest on związany z podtrzymywaniem własnej 
atrakcyjności i zainteresowania osobą świe
żo upieczonej gwiazdy. Niektórym może się 
wydawać, że nie ma nic prostszego. „Wyjść 
z dzieckiem (czy psem) na spacer, pomachać 
fotografom, potem zakupy z partnerem, też 
celebrytą, w markowym butiku, o zmierzchu 
kolacja przy świecach za 899 zł, rejs do Ystad 
w długi weekend”. 

Tymczasem celebracja statusu bywa stre
sująca. Wymaga nieustannej czujności, prze
myślanego wchodzenia w tymczasowe układy 
towarzyskie tak, aby nie wypaść z gry. Cza
sami wystarczy jeden nieostrożny ruch i po 
tobie. 

Gdyby jednak ktoś pomyślał, czytając ten 
tekst, że się nie nadaje do tego biznesu, to 
mam na zakończenie dobrą wiadomość. 
Niedawno brytyjską edycję programu „Mam 
talent” wygrał… pies. Całkiem zwyczajny 
kundelek. Udział w show sprawił, że stał się 
prawdziwą gwiazdą. „W drodze na finał był 
eskortowany przez trzech ochroniarzy (…). 
Otrzymał propozycję napisania o nim książ
ki, a niedługo wystąpi na królewskim dworze 
przed obliczem Elżbiety II”. 

WYPOWIEDZIANO NAM  
DZIERŻAWĘ LOKALU, MA TU  

POWSTAĆ BIUROWIEC... NO TO
POZAMIATANE

Przedstawiamy Państwu !
Wszelkie informacje elektronicznie.
R  Na  naszym portalu internetowym 
R www.contitech.de/pic 
R po wprowadzeniu oznaczenia produktu 
R uzyskuje się dostęp do charakterystyki produktu

R  Na Państwa urządzeniu mobilnym
(niezależnie od systemu, bez konieczności instalacji)
R po zeskanowaniu kodu QR z opakowania produktu 
R pojawiają się szczegółowe informacje o produkcie

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
aam@ptg.contitech.de
www.contitech.pl

Ad-ContiTech-PiC-pl.indd   1 26.05.15   11:12

PROPONUJĄ NAM INNY  
W TYM NOWYM BUDYNKU,  

ALE NA 8. PIĘTRZE...

TO BIERZMY, 
MAM POMYSŁ!



SILNIK?
NIE SZUKAJ DALEKO, WSZYSTKO 

ZNAJDZIESZ W INTER CARS

SZEROKA OFERTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
I URZĄDZEŃ DO NAPRAWY SILNIKÓW

INTERCARS.COM.PL

Zamawiaj części przez IC_Katalog Online,
zarządzaj warsztatem przez eSOWA.IC_Katalog


