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W związku z tym wymianę sprężarki klimatyzacyjnej muszą poprzedzać na-
stępujące czynności diagnostyczne: ustalenie przyczyny awarii oraz wizualna 
inspekcja i ocena stanu technicznego całego układu, w tym ocena stanu skra-
placza. Przy znacznym jego zniszczeniu korozyjnym i ubytkach lameli zaleca się 
jego wymianę, gdyż zmniejszona wydajność całego wymiennika ciepła zwiększa 
obciążenie sprężarki.                                                                str. 42

Na naszych 
łamach:
Dariusz Białowąs

Montaż sprężarki  
klimatyzacyjnej

Elżbieta Bilińska
Siła w zestawie

Grzegorz Fedorowicz
Drgania skrętne  
w układach  
napędowych 

Rafał Kobza
Znaczenie składu  
olejów silnikowych

Andrzej Kowalewski
Warsztatowe  
urządzenia stacjonarne 

Zenon Majkut
Dyrektywa się ukrywa?

Ewa Rozpędowska
Pigmalion czy Golem?

Jacek Sokołowski
Turbosprężarki  
silników PSA 1,6 HDI 
DV6TED4

Arkadiusz Wojciechowski
Zakład Delphi w Błoniu

oraz wywiad

z Alfredem Franke
Częściej stać będziemy  
po jednej stronie

Awaria sprężarki oznacza konieczność jej wymiany, lecz pierwotne przyczyny 
uszkodzenia występują często w innych elementach układu AC lub w nieprawidło-
wym jego serwisowaniu bądź użytkowaniu. Dlatego przed zamontowaniem nowej 
sprężarki trzeba ustalić przyczyny starej awarii.
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Wydawnictwo Technotransfer, a wraz z nim redakcja miesięcznika „Autonaprawa” i serwi-
su internetowego „e-autonaprawa.pl” z dniem 1lipca bieżącego roku zmieniają swój adres  
i siedzibę na: ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław.

Powodem tej zmiany jest przebudowa wrocławskiego Starego Miasta związana z fi-
zyczną likwidacją dawnego biurowca firmy NaviCentrum. Obiektu tego nie szkoda, gdyż 
nigdy nie był on architektoniczną ozdobą miejskiego pejzażu ani komfortowym miejscem 
pracy dla rozmaitych swych użytkowników. Zbudowano go w charakterystycznym dla lat 
60. zeszłego stulecia wielkoblokowym stylu na miejscu zniszczonej wojną średniowiecznej 
zabudowy. Jeśli w ostatnim okresie skłaniał do jakichś nostalgicznych refleksji, to tylko 
z racji swego pierwotnego przeznaczenia, gdyż wszystkie jego piętra zajmowało wielkie 
biuro projektowe żeglugi śródlądowej. Trwała wówczas jeszcze epoka, w której powstające 
tu konstrukcje, realizowane potem w polskich stoczniach rzecznych, pływały po wielu 
europejskich rzekach i kanałach. Działało też we Wrocławiu Technikum Żeglugi Śródlą-
dowej, kształcące kolejne pokolenia słodkowodnych marynarzy. Było, minęło i chyba już 
nie wróci...

Do lokali zwalnianych przez zbędnych już projektantów wprowadzały się coraz liczniej 
różne niezależne firmy, nęcone na pozór atrakcyjną, śródmiejską lokalizacją. Wśród nich 
znalazło się także nasze Wydawnictwo, które cały dziesięcioletni okres dotychczasowej 
działalności przetrwało w owym budynku przy placu Nowy Targ, nie planując zmiany, choć 
byłyby po temu coraz bardziej istotne powody, przede wszystkim komunikacyjne. 

Dla współczesnych czytelników, prenumeratorów i autorów publikacji jest mało istotne, 
gdzie mieszczą się interesujące ich redakcje, ponieważ łączność internetowa i telefonicz-
na jest zawsze wygodniejsza od bezpośrednich kontaktów, a przy tym równie skuteczna. 
Centra wielkich miast nie mają więc z tego punktu widzenia jakichkolwiek zalet, a redak-
cyjnych pracowników i dostawców (na przykład drukowanych nakładów pisma) skazują 
na poważne trudności ze znalezieniem miejsc parkingowych i wysokie koszty parkowania. 
Z ich powodu już od dawna dojeżdżaliśmy do niej środkami komunikacji miejskiej.

Mimo tego wypowiedzenie najmu lokalu przyjęliśmy z niepokojem i niezadowoleniem. 
Taka bowiem jest siła ludzkich przyzwyczajeń. A tymczasem okazało się, że bardzo łatwo 
i szybko udało się znaleźć w zacisznej, willowej części Śródmieścia nową siedzibę, pod 
każdym względem lepszą od poprzedniej. Cieszy się tym cały nasz zespół z wyjątkiem 
niżej podpisanego, którego zdaniem wszelkie biura w przypadku tego rodzaju firm to już 
przeżytek z zamierzchłej epoki. Konieczność ich posiadania wynika jednak nie tylko z tra-
dycyjnych nawyków, lecz również z konserwatywnych przepisów. 

Gdyby odrzucić te przesądy, te same zadania dałoby się wygodniej i sprawniej reali-
zować w domach za pomocą nowoczesnych systemów łączności. Odpadłaby tylko przy-
jemność popołudniowych powrotów z pracy.

                                            Marian Kozłowski     

Autonaprawa | Lipiec/sierpień 2016

Zapraszamy do współpracy:
• kluby motoryzacyjne

• właścicieli zabytkowych pojazdów

• pasjonatów zabytkowej motoryzacji

• firmy branżowe

W programie również: giełda oraz aukcja pojazdów zabytkowych.
Zaprezentuj swoją pasję szerokiej publiczności!

Targi będą miejscem ekspozycji m.in.:
• samochodów zabytkowych

• motocykli zabytkowych 

• firm oferujących produkty, technologie 
  oraz usługi do renowacji pojazdów 

• wyposażenia warsztatów

• akcesoriów i części zamiennych

Spotkaj się z profesjonalistami i entuzjastami motoryzacji!

4-6 LISTOPADA 2016, POZNAŃ

TARGI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

Uwaga!

Zmiana adresu
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Wydarzenia Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl
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Ostatnia. edycja. targów. Auto
mechanika. Frankfurt,. która.
odbywała. się. we. wrześniu.
2014. roku,. . zakończyła. się.
ogromnym. sukcesem.. Targi.
przyciągnęły.ponad.140.000.
branżystów. reprezentujących.
przemysł.motoryzacyjny..60%.
z. nich. stanowili. wizytujący.
spoza. Niemiec.. W. roli. wy
stawców. wystąpiła. natomiast.
rekordowa. liczba. 4. 660. firm.
z. 71. krajów..Najnowsze. roz
wiązania. w. dziedzinie. tech
niki. motoryzacyjnej. można.
było. oglądać. na. powierzchni..
305.000.m.kw.
Dużym. zainteresowaniem.

cieszyły. się. przede. wszyst
kim. takie. sekcje. targów,. jak:.
alternatywne. źródła. napędu,.
w. pełni. zautomatyzowane.
procesy. przyjęć. pojazdów. do.

Zaprosili nas
Firma Robert Bosch – na spotkanie prasowe 
„Elektro narzędzia Bosch dla profesjonalistów do 
pracy przy samochodzie” (Warszawa, 2 czerwca)
Zarząd Auto Partner SA – na uroczysty debiut gieł
dowy (Warszawa, 6 czerwca) 
ZF Services – do udziału w dniu prasowym Sachs 
Roadshow 2016, (Tor Jastrząb w Szydłowcu k. Ra
domia, 16 czerwca) 
Total – na spotkanie prasowe z członkami Team To
tal: Hubertem Ptaszkiem, Adamem Klimkiem, Klau
dią Podkalicką i Patrykiem Mikiciukiem (Warszawa, 
20 czerwca)
Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych Przez 
Spółki Grupy Volkswagen AG –  na konferen
cję prasową  „Tzw. afera Volkswagena w Polsce  
i na świecie” (Warszawa, Centrum Prasowe PAP,  
7 czerwca)
Datalogic – na oficjalne otwarcie nowego biura 
(Warszawa, 15 czerwca)
Organizatorzy Warsaw Moto Show 2016 – do strefy 
kibica Rajdu Polski, stanowiącego oficjalne elimina
cje do Mistrzostw Świata FIA (Nowa Przerośl, od
cinek Stańczyki SS12/14, 2 lipca)
Würth Polska – na dzień otwarty połączony z po
kazami produktowymi oraz bezpłatnymi poradami 
ekspertów (Wrocław, 23 czerwca)

Nie zrozum nas źle: jesteśmy przekonani, że pierwsze przełączalne pompy wodne 
były ogromnym krokiem naprzód. Pompy te oszczędzą paliwo właścicieli i redukują 
zanieczyszczenie środowiska. Lecz nie można by było mówić o rozwoju, jeśli nie ulepszaloby 
się produktów. Nasz dział B&R opracował nową przełączalną pompę wodną przeznaczoną 
na rynek samochodowych części zamiennych wprowadzając innowacyjny pneumatycznie 
uruchamiany zawór zasuwowy. W przeciwieństwie do innych pomp, nasza nowa opatentowana 
pompa wodna posiada wyjątkowe rozwiązanie chroniące samochód w przypadku jej usterki. A 
sześć osób na zdjęciu? To właśnie oni zaprojektowali, wykonali i przetestowali nowy produkt w 
samochodzie, który widzisz w tle na zdjeciu.
Po trzech latach i 100.000 kilometrach przejechanych, nic dziwnego, wierzą że we własny projekt.

SZEŚĆ OSÓB, KTÓRE WIERZĄ, ŻE NASZA NOWA 
PRZEŁĄCZALNA POMPA WODNA JEST LEPSZA 
OD ORYGINALNEJ

www.metelligroup.it

Na. sentymentalną. podróż. do.
przeszłości.zapraszają.Między
narodowe.Targi.Poznańskie.
W. dniach. 46. listopada.

br..organizują.one.wielką.eks
pozycję. Retro. Motor. Show..
Udział.w.niej.wezmą.modele.
samochodów. zabytkowych.
i. klasycznych,. starych. moto

Poznańskie Targi Retro

napraw,. efektywność. energe
tyczna,. rozwiązania. lekkich.
konstrukcji. z. zachowaniem.
wysokiej. ładowności,. wcze
śniej. niemożliwej. do. osią
gnięcia,. akcesoria,. wyposa
żenie.dostosowane.do.potrzeb.
klientów,. multimedia. samo
chodowe.i.druk.3D.
Kolejna. edycja. targów.

odbędzie. się. we. Frankfur
cie. nad. Menem. w. terminie..
1317.września.2016..Swoje.
uczestnictwo. w. targach. po
twierdzili. tacy. liderzy. branży.
samochodowej,. jak:. Bosch,..
Brembo,. Continental,. Christ,.
Denso,. Hella,. Istobal,. KAW.
Kiehl,.Maha,.Mahle,. Schaef
fler,. Wabco. oraz. ZF.. Chęć.
udziału.w.targach.do.tej.pory.
zgłosiło.ponad.200.firm.z.Pol
ski.. W. edycji. w. 2014. roku.

uczestniczyło. 150. polskich.
wystawców.
Automechanika.to.najważ

niejsza. platforma. innowacyj
nych. rozwiązań. dla. branży.
motoryzacyjnej..W. dziale. To-
morrow’s Service & Mobility,.
prezentowanym. w. tym. roku.
w. Festhalle,. będzie. można.
zobaczyć.nowości.z.dziedzin:.
Connectivity.(innowacji.w.za
kresie. serwisowania),. alter
natywnych. źródeł. napędu,.
jazdy.automatycznej.oraz.Mo-
bility Services. (wyposażenia.
warsztatu)..Głównymi. działa
mi.tematycznymi.w.tym.roku.
będą:.Repair & Maintenence .
(naprawa. i. konserwacja);.
Parts & Components. (czę
ści. zamienne. i. podzespoły);..
Accessories & Customizing  
(akcesoria. i. indywidualiza
cja.wyposażenia);.Car Wash, 
Care & Reconditioning. (myj
nie.oraz.pielęgnacja);.Electro-
nics & Systems.(elektroniczne.
części.zamienne.i.podzespoły).
oraz. Management & Digital 
Solutions. (zarządzanie. i. roz
wiązania.cyfrowe).
Na.otwartych.terenach.po

między.halami.8,.9.i.11.zlo
kalizowane. będzie.Car Wash 
City,. czyli. ekspozycja. myjni.
samochodowych..W.tym.roku.
po.raz.pierwszy.odwiedzający.
ten. sektor. będą. mogli. także.
obejrzeć.pokazy.na.żywo.

Automechanika Frankfurt 

Wiodące targi techniki motoryzacyjnej
Frankfurt nad Menem, 13.17.9.2016

Włoski.koncern.oponiarski.Pi
relli.ogłosił,. że.autorem.zdjęć.
do. najnowszej. edycji. jej. ka
lendarza. zostanie. niemiecki.
fotograf. Peter. Lindbergh.. Ar
tysta.ten.ma.na.swym.koncie.
liczne.prace.do.różnych.edycji.
magazynu. „Vogue”,. wysta

Kalendarz Pirelli 2017
wy. fotograficzne. na. całym.
świecie. i.może.pochwalić.się.
współpracą.ze.wszystkimi.top
modelkami. ostatnich. 30. lat...
Do. wykonania. fotografii. dla.
ukazującego.się.od.50.lat.ka
lendarza.zaproszono.go.już.po.
raz.trzeci.

cykli,.youngtimerów.oraz.firm.
oferujących.produkty,.techno
logie. i. usługi. renowacji. po
jazdów.
Przewidziane. są. też. m.in..

okolicznościowe. konferencje,.
warsztaty,. pokazy. i. prezenta
cje,.a. także.aukcja.pojazdów.
zabytkowych.i.klasycznych.

Wydawnictwo. Techno
transfer. na. swym. targowym.
stoisku. planuje. promocję.
uniwersalnego,.bogato.ilustro
wanego.podręcznika.„Techno
logia. napraw.nadwozi. samo
chodowych”.. Miłośnicy. daw
nej.motoryzacji.znajdą.w.nim.
wiele. informacji.na. temat. re
konstrukcji. motoryzacyjnych.
zabytków.



6 | AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA

Autonaprawa | Lipiec/sierpień 2016

WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI | 7 

Autonaprawa | Lipiec/sierpień 2016

Fo
t.

 B
o

sc
h

, d
en

so
, a

r
c

h
iw

u
m

Fo
t.

 A
xa

lt
a,

 B
A

SF
, D

el
ph

i,
 I

n
te

r
 C

ar
s

Połączyły się dwie zna-
ne w świecie marki Autop 
i Stenhøj, które już od 1 lipca 
2016 roku rozpoczynają dzia-
łalność jako AutopStenhøj. 
Na polskim rynku reprezen-
tować je będzie krajowa firma 
Elwico.

O wydarzeniu tym, jak 
również o dotychczasowym 
dorobku tych trzech partne-
rów poinformowano na spe-
cjalnej konferencji prasowej  
7 czerwca 2016 w Warszawie. 

Założona w 1949 roku fir-
ma Autop GmbH jest niemiec-

kim producentem elektro- 
hydraulicznych podnośników 
podpodłogowych o wysokiej  
jakości. Firma Stenhøj po-
wstała w 1917 roku w Danii 
i zajmuje się produkcją pod-
nośników naposadzkowych.  
Przedsiębiorstwo Elwico Ser- 
wis Henryk Wieciński od  
1980 roku związane jest 
z polskim przemysłem mo-
toryzacyjnym jako dostaw-
ca usług serwisowych dla 
warsztatów samochodowych, 
w tym także w zakresie na-
praw i konserwacji dźwigni-

ków, a od roku 2001 posiada 
w Polsce status jedynego au-
toryzowanego przedstawicie-
la renomowanej marki Autop. 

Według planów wspól-
nego zarządu AutopStenhøj 
nadal zamierza być dostaw-
cą „pierwszego wyboru” dla 
samochodowych warsztatów 
i światowym liderem w tym 
segmencie rynku, wykorzy-
stując do tego celu ponad 
stuletnie doświadczenie połą-
czonych firm.

Nad technologiczną przy-
szłością firmowej oferty już 
teraz pracuje zespół dziesię-
ciu projektantów i inżynie-
rów. Rozwijany jest również 
system sprzedaży i marke-
tingu. 

Zgodnie z tradycjami 
wszystkich połączonych firm, 
relacja nowej marki z klienta-
mi nie kończy się na etapie 
zakupu wybranego urządze-

Autop, Stenhøj, Elwico
nia, lecz trwa przez cały czas 
jego wieloletniej eksploatacji. 
Nawet w przypadku pod-
nośników starszej genera-
cji można liczyć na bieżącą 
produkcję i dostawy odpo-
wiednich części zamiennych. 
Autop oraz Stenhøj zawsze 
rozumiały i nadal rozumieją 
wymagania klienta w dzie-
dzinie wyposażania nowo-
czesnego warsztatu lub stacji 
kontroli pojazdów. 

W nowej sytuacji biz-
nesowej także Elwico nie 
zamierza poprzestać na do-
tychczasowych osiągnięciach 
i prowadzi intensywne dzia-
łania reorganizacyjne. Nowa 
firmowa strategia zakłada 
dynamiczny rozwój poprzez 
wykorzystanie potencjału 
partnerów biznesowych, jak 
również przez większe niż 
dotychczas zaangażowanie 
w projekty inwestycyjne.

Minęło właśnie 40 lat od roz-
poczęcia przez Boscha seryj-
nej produkcji sond lambda. 
W ostatnich dniach zakłady 
firmy opuścił miliardowy eg-
zemplarz tego podzespołu. Od 
roku 1976 do 2008 Bosch 
wyprodukował 500 milionów 
sond lambda, a na drugie tyle 
potrzebował zaledwie ośmiu 
lat.

40 lat sondy lambda Boscha

Pierwszym samochodem 
osobowym wyposażonym se-
ryjnie w sondę lambda Boscha  
było Volvo serii 240/260, 
produkowane na rynek ame-
rykański. 

Obecnie sondy lambda są 
integralną częścią wszystkich 
nowoczesnych samochodów, 
a Bosch oferuje ponad 1200 
ich numerów katalogowych.

W 1991 roku firma Denso 
jako pierwsza na świecie 
opracowała świecę żarową 
z ceramicznym elementem 
grzejnym i otworzyła w ten 
sposób nowy etap rozwoju 
pojazdów napędzanych silni-
kami wysokoprężnymi. Ta in-
nowacyjna konstrukcja cha-
rakteryzowała się większą od-
pornością na wysokie tempe-

Jubileusz ceramicznej świecy żarowej

ratury i dłuższą żywotnością 
niż ówczesne konkurencyjne 
produkty. Współ cześnie wy-
twarzane ceramiczne świe- 
ce żarowe marki Denso roz-
grzewają się do 1250°C, 
a ich czas grzania wstępnego 
został skrócony do około 3 se-
kund. Dzięki temu wpływają 
na obniżenie emisji szkodli-
wych składników spalin. 

Firma Axalta Coating Systems 
oficjalnie otworzyła Euro-
pejskie Centrum Technologii 
w  niemieckim Wuppertalu. 
Placówka ta stanie się głów-
nym centrum badań i rozwoju 
lakierów ciekłych dla całe-
go regionu Europy, Bliskiego 
Wschodu i Afryki (EMEA).

Europejskie Centrum Tech-
nologii zostało wyposażone 

Axalta otwiera Europejskie Centrum Technologii
w  najnowocześniejsze urzą-
dzenia służące do prowadze-
nia badań nad lakierami. Jego 
powierzchnię 15 000 m kw. 
zajmują laboratoria opraco-
wujące nowe receptury i me-
tody aplikacji, pomieszczenia 
do badania odporności na wa-
runki atmosferyczne i korozję, 
a także biura oraz centrum 
szkoleniowe dla klientów. 

Firma Inter Cars odświeża 
formułę konkursu Master 
Mechanik, przekształcając go 
w program Master Mechanik. 
Będzie on obecnie połącze-
niem konkursu wiedzy i umie-
jętności z możliwością ich 
rozwoju już w czasie trwania 
rywalizacji. W ramach pro-
gramu właściciel warsztatu 
uzyska ocenę wiedzy i kom-
petencji swoich pracowni-
ków. Będzie też na bieżąco 
informowany o ich postępach. 
Mechanicy natomiast dosta-
ną szansę na to, by rozwinąć 

Master Mechanik w nowej odsłonie

swoje umiejętności i wiedzę 
techniczną. Nowy sposób 
realizacji programu bazuje 
na grach przygodowych on-
line. Zwieńczeniem gry bę-
dzie możliwość walki o tytuł 
Master Mechanika podczas 
finału w Centrum Szkolenio-
wym Inter Cars w Czosnowie. 
Zwycięzcy odbiorą nagro-
dy podczas Gali Biesiadnej 
w Karpaczu.

Aby dołączyć do programu, 
należy zarejestrować pracow-
ników warsztatu na stronie 
www.mastermechanik.pl

Pojazd hybrydowy emituje 
więcej par paliwa podczas 
postoju lub podczas pra-
cy silnika elektrycznego niż 
przy napędzie spalinowym, 
ponieważ opary te zalegają   
w pochłaniaczu i przy mniej-
szej liczbie cykli oczyszczania 
stają się trudne do usunięcia. 
W efekcie emisja węglowodo-
rów osiąga poziom wyższy niż 
w samochodach produkowa-
nych 30 lat temu. 

Dlatego inżynierowie firmy 
Delphi opracowali szybszy 

Wychwytywanie par paliwa
i bardziej skuteczny sposób 
opróżniania pochłaniaczy par 
paliwa poprzez podgrzewanie 
ich do temperatury 150°C, co 
w znaczący sposób obniża po-
ziom emisji do atmosfery.

Samoregulujący się ele-
ment grzewczy ma moc 
około 20 watów i służy do 
osłabienia wiązania węglo-
wodorów w pochłaniaczu. 
Kiedy powietrze przechodzi 
przez pochłaniacz, uwolnio-
ne węglowodory są usuwa-
ne do silnika, gdzie zostają 
spalone. System ten usuwa 
węglo wodory o 25% efektyw-
niej niż alternatywne systemy 
wykorzystujące podgrzewa-
nie powietrza. 

Firma BASF Polska wzięła 
udział w dyskusjach doty-
czących najbardziej istotnych 
zagadnień dla rozwoju branży 
chemicznej podczas Europej-
skiego Kongresu Gospodar-
czego w Katowicach w dniach 
18–20 maja.

Przedstawiciele firmy od-
nieśli się do takich obszarów, 
jak energia, przemysł, klimat, 
dostęp do surowców, a przede 
wszystkim omawiali rolę in- 
nowacji we współczesnym 
przemyśle i gospodarce. 
Podczas debaty „Chemia. In-

BASF na Europejskim Kongresie Gospodarczym
nowacje, inwestycje, rynek” 
– głównej dyskusji dotyczą-
cej branży chemicznej, obok 
Andreasa Gietla, dyrektora 
zarządzającego BASF Polska, 
w obradach uczestniczyli To-
masz Kalwat (prezes zarządu 
Synthos SA), Jacek Podgórski, 
(prezes zarządu Anwil SA), 
Robert Stankiewicz (prezes 
zarządu DOW na Polskę i kra-
je bałtyckie) oraz Tomasz Zie-
liński (prezes PIPC). 

W ramach specjalnej eks-
pozycji firma promowała tak-
że zrównoważone rozwiązania 

dla różnych branż gospodarki, 
m.in. katalizatory samocho-
dowe, które BASF Polska 

wytwarza w swym najnowo-
cześniejszym zakładzie w Śro-
dzie Śląskiej. 
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Trzynaste targi motoryzacyjne 
ProfiAuto Show 



niem pięknych kobiet, atrakcyjnych sa-
mochodów i mrożących krew w żyłach 
motoryzacyjnych pokazów

Na 22 tys. metrów kwadratowych 
powierzchni wystawowej zmieściło się  

140 wystawców, a wśród nich takie re-
nomowane marki, jak: Bosch, Brembo, 
Centra, Delphi, Denso, FAG, Federal 
Mogul, Gates, Mann Filter, Monroe, Sen-
tech, Shell, Total, Varta, Valeo i ZF. Po raz 
pierwszy na tych targach wystąpiły firmy: 
Ajus, Ekosystem Chemia, Energy, FAI, 
Hepu i OJD.

Organizatorom udało się w pełni wy-
korzystać zalety nowoczesnego obiektu, 
jakim jest katowickie Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe. 

Warsztatowi profesjonaliści najbar-
dziej interesowali się zagadnieniami 

technicznymi, prezentowanymi na po-
szczególnych stoiskach w formie atrak-
cyjnych pokazów instruktażowych dla 
większych i mniejszych grup widzów oraz 
konkursów zawodowych umiejętności, 
np. wymiany uszczelki głowicy silnika, 
w których najlepsi zdobywali praktyczne 
nagrody rzeczowe. Cennym branżowym 
prezentacjom technicznym i biznesowym 

 
 

Ta dwudniowa impreza odbywająca się w Katowicach  
w pierwszy weekend czerwca zgromadziła szerokie grono 
specjalistów z warsztatowej branży

Na firmowych stoiskach prezentowali 
swe oferty liczni producenci części i wy-
posażenia warsztatowego. Tradycyjnie 
wzięły w niej udział także tłumy fanów 
motoryzacji, zainteresowanych ogląda-

tatu samochodowego, serwisowanie 
klimatyzacji i współczesnych układów 
hamulcowych. 

Na stoisku nowo powstałej sieci 
warsztatowej ProfiAuto Serwis ważnym 
wydarzeniem było rozstrzygnięcie kon-
kursu, w którym właściciele warsztatów 
mogli wygrać nawet 20 000 zł na ich 
doposażenie. Nagrodzono w ten sposób 

towarzyszyły dodatkowe atrakcje w po-
staci symulatorów sportowej jazdy, poka-
zów tańca i body paintingu, a także quizy 
i konkursy z nagrodami. 

Dla odwiedzających targi profe-
sjonalistów przeznaczone były tech-
nologiczne pokazy i szkolenia, któ-
rych program obejmował w tym roku  
m.in. tworzenie nowoczesnego warsz-

Technika warsztatowa
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najbardziej kreatywną odpowiedź na py-
tanie: „Jakiego wsparcia oczekujesz od 
sieci warsztatowej?”.

Uwagę wszystkich zwiedzających 
przyciągały także takie atrakcje, jak: Le-
xus LFA, Calibra Tsunami Bimoto, VW 
Twin-Car oraz kultowe modele marek 
Aston Martin, Ferrari, Dodge, Lambor-
ghini, Audi i Porsche. Można było też 

obejrzeć wyścigowe bolidy zaprojektowa-
ne przez studentów Politechniki Śląskiej 
i Politechniki Rzeszowskiej, a także dzie-
siątki ciekawie tuningowanych samocho-
dów. Mieli też co podziwiać licznie przy-
byli pasjonaci jednośladów. 

Wśród pokazów wyczynowych wiel-
kim uznaniem publiczności cieszyły się 
m.in. easy drift bowling, samochodowe 

kręgle, taxi na dwóch kółkach, drift, 
a także sobotnie show Gladiators Day, 
wypełnione kaskaderskimi akrobacjami. 

Fani motoryzacji tłumnie korzystali 
także z okazji spotkania motoryzacyj-
nych idoli: mistrzyni rajdowej Klaudii 
Podkalickiej i znanych dziennikarzy  
TVN Turbo: Patryka Mikiciuka i Adama 
Klimka.

Dodatkowe emocjeTechnika warsztatowa

Dobre chęci organizatorów polegające na 
przestrzennym i funkcjonalnym wyodręb-
nieniu stoisk branżowych czasopism i por-
tali nie przyniosły zamierzonych efektów. 
Popsuł wszystko wspólny szyld „Strefa 
mediów”, który większość zwiedzających 
uznała za ostrzeżenie typu „Obcym wstęp 
wzbroniony”. Niektórzy dziwili się tylko, 
dlaczego te media w ogóle nie korzystają 
z tak przyjaznej dla nich przestrzeni.

Nieporozumienie...
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Bosch wciąż rośnie!



z nim serwisu internetowego „e-auto-
naprawa.pl” z bogactwa zagadnień po-
ruszanych w trakcie tych obrad wybra-
liśmy jedynie te dotyczące finansowych 
oraz technicznych osiągnięć firmy Bosch 
mających związek z szeroko rozumianą 
motoryzacją.

Wzrost obrotów na świecie i w Polsce 
Wyniki działalności globalnego kon-
cernu w roku 2015 oraz jego aktualną 
strategię i prognozy na najbliższe lata, 
a także dokonania Grupy Bosch w Polsce 
przedstawiła w swym wystąpieniu prezes 
Krystyna Boczkowska. Przypomniała na 
wstępie, iż Bosch jest międzynarodowym 

przedsiębiorstwem działającym w czte-
rech sektorach: Mobility Solutions, Indu-
strial Technology, Consumer Goods oraz 
Energy and Building Technology. W skład 
tej korporacji wchodzi 440 spółek zależ-
nych i regionalnych w 60 krajach, a jej 
sieć dystrybutorów obejmuje 150 krajów. 
Koncern zatrudnia w sumie 375 000 
pracowników. 

Pomimo umiarkowanej koniunktury 
gospodarczej w 2015 roku Grupa Bosch 
osiągnęła rekordowe w swojej historii 
obroty w wysokości 70,6 mld EUR, czyli 
aż o 44% wyższe niż w roku 2014. Tak 
dynamiczny rozwój jest efektem stałego 
doskonalenia dotychczasowej działal-
ności oraz przejęcia całości udziałów 
spółek BSH Hausgeräte oraz Automotive 
Steering. Do pozytywnego wyniku przy-
czyniły się w tym roku również korzystne 
kursy wymiany walut. 

Rozwój poszczególnych sektorów kon-
cernu był w 2015 roku bardzo zróżnico-
wany. Największy, 12-procentowy wzrost 
odnotował sektor Mobility Solutions, osią-
gając obroty na poziomie 41,7 mld EUR. 
Rozwijał się on lepiej niż światowy rynek 
produkcji samochodów, który wzrósł tylko 
o 2%. Mniej zadowalające były wyniki 
sektora Industrial Technology, w szczegól-
ności działu Drive and Control Techno logy, 
gdyż zmalały one o 1,6%, do 6,6 mld 
EUR. Pomyślnie rozwijał się natomiast 
sektor Consumer Goods, który osiągnął 
obroty w wysokości 17,1 mld EUR, czy-
li o 10% więcej niż w roku poprzednim. 
W sektorze Energy and Building Techno-
logy odnotowano wyraźnie większą dyna-
mikę wzrostu niż w latach poprzednich. 
Obroty wzrosły o 11%, do 5,1 mld EUR. 

Największe obroty w wysokości 37,3 
mld EUR koncern wypracował w Euro-
pie, osiągając wzrost na poziomie 3,8%. 
W Ameryce Północnej Bosch, wspierany 
przez dynamicznie rozwijającą się gospo-
darkę, odnotował wzrost w wysokości 
25%. W Ameryce Południowej natomiast 
obroty spadły o 13%, przede wszystkim 
z powodu recesji w Brazylii. W regio-
nie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce obroty 
zwiększyły się o 17%, jednak większość 
wzrostu wynika z różnic kursowych. Przy 
ich pominięciu wzrost wyniósł tylko 3%, 
czego główną przyczyną było spowolnie-
nie dynamiki gospodarki w Chinach. 

EBIT, czyli dochód przed odliczeniem 
podatków i odsetek, wyniósł 4,6 mld 
EUR, czyli wzrósł o 24%w porównaniu 
z rokiem poprzednim. 

Innowacyjność produktów i usług 
Jest ona, zdaniem prezes Boczkowskiej, 
najważniejszym źródłem sukcesu koncer-
nu, a wynika ze stale rosnących nakładów 
na badania i rozwój. W 2015 roku wy-
niosły one rekordowe 6,4 mld EUR. We 
wszystkich 118 ośrodkach badawczo-
rozwojowych Boscha na świecie pracuje 
obecnie 56 000 osób. Największą dumą 
koncernu jest otwarty w ubiegłym roku 
kampus badawczy Bosch w Ren ningen, 
nazywany „Europejskim Standford”. Peł-
ni on rolę centrum łączącego placówki 
badawcze na całym świecie z poszcze-
gólnymi działami firmy. Prowadzone są 
w nim prace nad oprogramowaniem dla 
koncepcji Internetu rzeczy, technologią 
czujników, automatyką, technologią aku-
mulatorową, doskonaleniem układów 
napędowych i wspomagających. 

W sumie w 2015 roku inwestycje 
koncernu wyniosły 4,1 mld EUR, a ich 
wzrost w porównaniu z poprzednimi la-
tami nie jest jedynie wynikiem konsolida-
cji, lecz także świadomą decyzją bizne-
sową, pozwalającą elastycznie reagować 
na zmieniające się warunki rynkowe oraz 
aktualne potrzeby przedsiębiorstwa. 

Najważniejsze elementy strategii
W swym referacie prezes Boczkowska za-
liczyła do nich przede wszystkim dywer-
syfikację działalności wyróżniającą Grupę 
Bosch na światowym rynku. 

Początkowo minimalizowała ona 
ryzyko biznesowe. Teraz, w czasach 
postępującej integracji w sieci, stwa-
rza koncernowi dodatkowe możliwości 
rozwoju poprzez łączenie kompetencji 
różnych działów, od techniki motoryza-
cyjnej, poprzez techniczne wyposażenie 
budynków aż do techniki przemysło-
wej. Ważna jest także wiedza zdobyta 
w dziedzinie oprogramowania i techno-
logii sensorów, a od marca bieżącego 
roku też własna „chmura” obliczenio-
wa o nazwie Bosch IoT Cloud. Umoż-
liwia ona skalowanie zintegrowanych 
usług. W tym roku będzie w niej działać  
50 aplikacji Boscha, a od roku 2017 zo-

Zgodnie z ugruntowaną już tradycją doroczne Spot
kanie Prasowe Grupy Bosch w Polsce odbyło się 25 maja 
w warszawskim Pałacu Sobańskich. Podsumowano na nim 
wyniki finansowe firmy w roku 2015 oraz przedstawiono 
prognozę sprzedaży w roku bieżącym

W konferencji wzięli udział przedstawi-
ciele polskich mediów zainteresowanych 
różnymi technicznymi specjalnościami 
przedsiębiorstw koncernu Bosch, a rolę 
jej gospodarzy referujących poszczególne 
bloki tematyczne pełnili: Krystyna Bocz-
kowska – prezes Robert Bosch sp. z o.o. 
oraz reprezentantka Grupy Bosch w Pol-
sce,  Tomasz Ilkow – dyrektor generalny 
Bosch Rexroth sp. z o.o., Konrad Poku-
tycki – prezes zarządu BSH Sprzęt Gospo-
darstwa Domowego sp. z o.o. i Piotr Pyzio 
– dyrektor techniczny Fabryki Układów 
Hamulcowych Bosch we Wrocławiu. 

Ze względu na typowo branżowy profil 
miesięcznika „Autoprawa” i związanego 

Służy temu, po pierwsze, elektryfika-
cja napędów, po drugie, automatyzacja 
jazdy samochodem, a po trzecie, inte-
gracja samochodów za pośrednictwem 
Internetu poprzez moduły zainstalowane 
na stałe w pojeździe oraz smartfony. 

Konkretne rozwiązania w tej dziedzi-
nie to: usługa zautomatyzowanego par-
kowania, która mogłaby zostać wdrożona 
już w 2018 roku, a także parkowanie on-
line na ulicach miast na podstawie mapy 
miejsc parkingowych aktualizowanej 
w czasie rzeczywistym. 

Wyniki i strategia 
Grupy Bosch w Polsce 
Omówiono je w ostatniej części tego re-
feratu. Silną pozycję Boscha w naszym 
kraju potwierdza osiągnięty w 2015 ro-
ku obrót w wysokości 4,6 mld złotych, 
przejęcie całości udziałów dynamicznie 
rosnącej organizacji BSH Sprzęt Gospo-
darstwa Domowego i status lidera na 
rynku sprzętu AGD. Dzięki temu znacznie 

zwiększyła się skala działalności koncer-
nu i związany z nią rekordowy, 73-pro-
centowy wzrost obrotów. 

Po konsolidacji z BSH, Bosch dołączył 
do największych spółek w Polsce pod 
względem obrotów oraz liczby pracowni-
ków. Zatrudnia obecnie 4 600 osób i na-
leży do najbardziej cenionych polskich 
pracodawców, co potwierdza przyznany 
już po raz trzeci certyfikat Top Employers 
Polska. 

W firmie Robert Bosch dział Mobili-
ty Solutions zajmujący się motoryzacją 
rozwijał się w 2015 roku pozytywnie. 
Ważnym elementem strategii jego eks-
pansji w Polsce jest rozwijanie najwięk-
szych w Polsce sieci warsztatów sa- 
mochodowych Bosch Car Service i Auto 
Crew, zrzeszających łącznie prawie  
400 warsztatów autoryzowanych oraz 
ok. 900 niezależnych. 

Sprzedaż działu Elektronarzędzi, nale-
żącego do sektora Consumer Goods, rosła 
dynamicznie w różnych kanałach dystry-

Konferencja zgromadziła dziennikarzy zajmujących się różnymi dziedzina-
mi nowoczesnej techniki

Gospodarze tegorocznego spotkania: Krysty-
na Boczkowska, Tomasz Ilkow, Konrad Poku-
tycki i Piotr Pyzio
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WYNIKI ZA ROK 2015
OBROTY W PODZIALE NA SEKTORY 1

59%: udział 
w obrotach

25%: udział 
w obrotach

9%: udział 
w obrotach

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Mobility Solutions Industrial Technology Consumer Goods Energy and Building
Technology

+10 %
+11 %

-1,6 %

+12 %

1 Zmiana nominalna; w sektorach Mobility Solutions i Consumer Goods W porównaniu do danych pro forma za rok 2014

7%: udział 
w obrotach

Stopa wzrostu w porównaniu 
do roku poprzedniego w %

37,2
mld EUR

41,7
mld EUR

6,7
mld EUR

6,6
mld EUR

15,6
mld EUR

17,1
mld EUR 4,6

mld EUR
5,1

mld EUR

WYNIKI GRUPY BOSCH 2015
OBROTY WG SEKTORÓW

stanie udostępniona również klientom 
zewnętrznym. 

Bogata oferta produktów jest więc 
uzupełniana atrakcyjnymi usługami, któ-
re stają się częścią innowacyjnych mo-
deli biznesowych koncernu. Ten obszar 
działalności Boscha obrazują przykłady, 
zarówno z dziedziny motoryzacji, jak 
i rozwiązań dla inteligentnych domów czy 
zintegrowanej produkcji. 

W motoryzacji praktycznie każda in-
nowacja musi spełniać podstawowe kry-
teria, jakimi są ochrona środowiska oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa jazdy. 
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bucji, między innymi dzięki nowoczesnym 
i wygodnym rozwiązaniom eCommerce. 
Co roku wprowadzanych jest tu ok. 100 
nowości, co stanowi 35% oferty działu. 

W 2016 roku Bosch w Polsce pla-
nuje zwiększyć o 30% zatrudnienie 
w centrum kompetencyjnym IT, w którym 
obecnie pracuje ponad 100 osób. Świad-
czy ono usługi informatyczne dla spółek 
Boscha na całym świecie, a jego rozwój 
jest związany ze strategią rozwoju apli-
kacji i usług w obszarze Internetu rzeczy, 
dla rozwiązań Smart Home, Connected 
Mobility i Przemysłu 4.0. 

Grupa Bosch w Polsce aktywnie 
wspiera działania mające na celu promo-
wanie nowoczesnej edukacji technicznej, 
między innymi oferując programy edu-
kacyjne dla gimnazjów i szkół średnich 
oraz prowadząc merytoryczną dyskusję 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej 
o możliwościach poprawy szkolnictwa 
zawodowego w Polsce. Od sześciu lat 
gimnazjaliści biorą udział w Akademii 
Wynalazców im. Roberta Boscha, której 
celem jest popularyzacja kierunków tech-
nicznych jako dalszej ścieżki kształcenia. 

Prognozy na rok 2016
Przewiduje się, że rozwój światowej go-
spodarki utrzyma się na umiarkowanym 
poziomie ok. 2,5%, a produkcja samo-

chodów wzrośnie o 2%. Branża produk-
cji maszyn prawdopodobnie nieznacznie 
zmaleje, co stanowi dla nas dodatkowe 
wyzwanie. Konsumpcja prywatna i bu-
downictwo powinny nieznacznie wzro-
snąć. Mimo słabych prognoz dla gospo-
darki światowej, Grupa Bosch planuje 
ponownie zwiększyć obroty w 2016 roku 
o 3 do 5% oraz utrzymać zysk na pozio-
mie roku poprzedniego. 

W Polsce priorytetem dla Grupy Bosch 
jest utrzymanie silnej pozycji na ryn-
ku oraz stabilnego wzrostu. W 2016 r. 
oprócz przejęcia spółki BTS, zajmującej 
się konfekcjonowaniem i dystrybucją sys-
temów szlifowania, planujemy otwarcie 
centrum logistycznego na potrzeby działu 
Termotechnika. 

Innowacje techniczne 
i produkcyjne w Polsce 
Referat na temat produkcji układów ha-
mulcowych w Fabryce Bosch w Mirko-
wie koło Wrocławia wygłosił Piotr Pyzio, 
jej dyrektor ds. technicznych. Zakład 
ten, należący do dywizji Bosch Chassis 
System Control, zanotował w 2015 roku 
dwucyfrowy wzrost obrotów w porówna-
niu z rokiem 2014. W roku bieżącym pla-
nowane jest tam uruchomienie kosztem 
73 milionów złotych produkcji iBoostera 
– innowacyjnego, elektromechanicznego 

systemu hamowania, co przyczyni się do 
dalszego rozwoju i zwiększenia obrotów 
zakładu. Fabryka, począwszy od 2017 r.,  
będzie jedynym, globalnym dostawcą 
tego zaawansowanego technologicznie 
produktu na świecie. 

W porównaniu z rokiem 2014 pro-
dukcja Zespołów Mocy wzrosła tu  
z 1,9 miliona do 2,2 miliona sztuk. Te 
liczby nie uwzględniają produkcji na ry-
nek części zamiennych, w której zakład 
we Wrocławiu jest światowym liderem. 

Prognozy na rok 2016 wynoszą  
2,5 miliona sztuk, jednak wyniki za 
pierwszy kwartał bieżącego roku poka-
zują, że realna produkcja będzie wyższa 
o kolejne 10%. Równolegle ze wzrostem 
wskaźników produkcyjnych rośnie liczba 
pracowników zakładu. Prognozowane 
zatrudnienie na koniec roku wyniesie bli-
sko 760 pracowników, co w stosunku do 
roku 2015 stanowi wzrost o ponad 20%. 

Każdego dnia produkty z Mirkowa 
przyczyniają się do poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach. Zakład współpracuje 
z większością producentów samocho-
dów, takich jak m.in. BMW, Citroën, 
Fiat, Ford, Nissan, Opel/GM, Peugeot, 
Renault, Suzuki, Toyota. 

Do najważniejszych wydarzeń projek-
towych roku 2015 należy zaliczyć uru-
chomienie zespołów mocy typu TR4S dla 
Renault. Platforma R-N CMF1 gromadzi 
segment samochodów osobowych, ta-
kich jak Mégane, Laguna, Scénic. Kolej-
ne projekty dotyczyły wspomnianego już 
iBoostera dla: GM (Delta, Epsilon, Ome-
ga), Audi Q7 oraz jednego z najbardziej 
prestiżowych klientów Tesla (Model X). 

W obszarze części zamiennych firmo-
we portfolio zostało powiększone o ko-
lejne 160 referencji. Dynamiczny wzrost 
produkcji generuje powstanie nowego 
parku maszynowego. Pierwszą nową ma-
szyną w zeszłym roku było nowe, 4-wrze-
cionowe centrum obróbcze SW, wykorzy-
stane do produkcji korpusów pomp dla 
samochodu Mini Cooper produkowanego 
przez koncern BMW. Ważnym procesem 
rozpoczętym w roku 2015 i kontynuowa-
nym obecnie jest projekt uruchomiania li-
nii do anodowania korpusów pomp. Jest 
to kolejny krok milowy w historii zakładu. 
Rozpoczęcie produkcji planowane jest na 
pierwszy kwartał 2017 roku.               n

Przykład wykorzystania informatycznej chmury obliczeniowej Boscha

= 6,30 zł
w IC CASH=

www.icpremiacash.pl

PRACUJ NA SWÓJ
DODATKOWY RABAT

= = 35,70 zł
w IC CASH

Przykład przeliczenia:

WYMIEŃ ZUŻYTE AKUMULATORY NA IC CASH

ICPREMIACASH.PL

MultiKarta
Inter Cars SAMulti

ICPREMIACASH.PL

MultiKarta
Inter Cars SA

1kg - 2,10 zł w IC CASH

= 88,20 zł
w IC CASH=

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

NOWOŚĆ

www.denso-am.pl
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Sachs Roadshow 2016

pracy. Omawiano na przykład kwestie 
związane z prawidłową wymianą dwu-
masowych kół zamachowych i sprzęgieł. 
Na specjalnie przygotowanym samocho-
dzie VW Passat można było obserwować 
wpływ zbyt niskich obrotów biegu jałowe-
go, mechanicznego uszkodzenia zaworu 
recyrkulacji spalin oraz uszkodzeń układu 
zapłonowego na poprawne funkcjonowa-
nie dwumasowych kół zamachowych.

Podczas zajęć prowadzonych przez 
ekspertów ZF Services ich uczestnicy 
uzyskali szczegółowe informacje na te-
mat produktów wszystkich marek kon-
cernu ZF oraz odbyli praktyczne ćwicze-

nia warsztatowe w tym zakresie. W szko-
leniach wykorzystane zostały rozmaite 
elementy układów przeniesienia napędu 
stosowane w pojazdach grupy VW.

Drugi blok szkoleniowy przeznaczo-
ny był dla mechaników zatrudnionych 
w warsztatach i serwisach zajmujących 
się pojazdami użytkowymi. W trakcie za-
jęć omówiono i zaprezentowano trzy ro-
dzaje sprzęgieł dwutarczowych z uwzględ-
nieniem zasad ich właściwej regulacji oraz 
samoregulacyjne sprzęgła typu X-Tend 
produkowane przez koncern ZF. 

Eksperci ze specjalistycznego działu 
ZF Race Engineering przedstawili szcze-
gółowe informacje na temat produktów 
koncernu projektowanych dla różnych 
dyscyplin sportów motorowych. Znacze-
nie tych rozwiązań można było poznać na 
specjalnych symulatorach sportowej jaz-
dy oraz w trakcie przejażdżki po szydło-
wieckim torze na prawym fotelu Porsche: 
991 GT3 i GT3RS o mocy 408 i 500 KM 
oraz 997 GTS. Na lewym fotelu, czyli 
za kierownicą, uczestnicy imprezy mogli 
wykazać się swymi sportowymi umiejęt-
nościami w specjalnie przygotowanych 
samochodach wyścigowych volkswa-
gen scirocco r-cup o mocy 290 KM.  
Pod koniec każdego dnia, 30 najlepszych 
zawodników walczyło tu o trzy pierwsze 
miejsca na podium, nagradzane atrakcyj-
nymi nagrodami. 

w samochodach smart. Ich specylika 
polegała na tym, że zawodnik z lewego 
fotela miał do dyspozycji wyłącznie kie-
rownicę, a wszystkie pedały obsługiwał 
po swojej stronie jego kolega z ekipy. 
Sukces zależał więc przede wszystkim od 
właściwej (lub nie) koordynacji wykony-
wanych czynności.  

Innowacja biznesowa
W trakcie prowadzonych szkoleń Peter 
Rothenhöfer, dyrektor przedstawicielstwa 
ZF Friedrichshafen AG SA w Polsce, pre-
zentował nową koncepcję sieci warszta-
towej o nazwie ZF Services [pro]Tech. 
Zostanie ona zorganizowana w Polsce 
na początku przyszłego roku. W trak-
cie ośmiu dni tegorocznej akcji zebrano 
już ponad 100 deklaracji niezależnych 
warsztatów zainteresowanych uczest-
nictwem w przygotowanym programie. 
Organizatorzy są przekonani, że liczba 
tych zgłoszeń będzie systematycznie ro-
snąć w miarę dalszego propagowania 
nowych rozwiązań biznesowych i korzy-
ści płynących z partnerskiej współpracy  
z ZF Services.

Koncepcja ZF Services [pro]Tech ad-
resowana jest oddzielnie do niezależnych 
warsztatów zajmujących się samocho-
dami osobowymi oraz do serwisujących 
ciężkie pojazdy użytkowe. Dotyczy tech-
nicznego wsparcia w dziedzinie techno-
logii przeniesienia napędu i podwozia, 
rozwijanych przez marki Sachs, Lemför-
der i ZF Parts.

Głównym założeniem tego programu 
jest utworzenie nowoczesnej platformy 
komunikacyjnej pomiędzy producentem 
części ZF Services, ich dystrybutorami 

 
 

W czerwcu br. pod hasłem „Poczuj moc wiedzy i siłę prak-
tyki” odbyła się na torze Jastrząb w Szydłowcu doroczna 
akcja szkoleniowa organizowana przez ZF Services dla 
warsztatów współpracujących z tą firmą 

Impreza o nazwie Sachs Roadshow 
2016 trwała tym razem aż 8 dni, a udział 
w niej wzięło ponad 800 uczestników 
z Polski i innych krajów Europy. Było to 
już czwarte z rzędu spotkanie przedsta-
wicieli niezależnych warsztatów samo-
chodowych, łączące pożyteczne zajęcia 
teoretyczne i praktyczne z bardzo atrak-
cyjną, sportową rekreacją i rozrywką.

Rywalizacja w warsztacie i na torze
Program szkoleniowych spotkań służył 
przekazaniu pracownikom branży warsz-
tatowej szeregu informacji i porad prak-
tycznych przydatnych w ich codziennej 

Pakiet ZF Services [pro]Tech plus zawie-
ra informacje o kampaniach serwisowych 
producentów pojazdów, serie szkoleń 
technicznych na temat sprzęgła, układu 
kierowniczego lub skrzyń biegów, jak 
również stały kontakt z doradcami przez 
portal internetowy. Programy szkolenio-
we ZF Services [pro]Tech są tak kon-
struowane, aby w jak najlepszy sposób 
prze kazywać uczestnikom wiedzę prak-
tyczną. Jak pokazują wyniki podobnych 
działań w innych krajach, koncepcja ta 
jest bardzo dobrze odbierana przez pra-
cowników branży motoryzacyjnej, cze-
go potwierdzeniem jest przeszkolenie 
w 2015 roku 12 000 mechaników.     n

oraz warsztatami, które zyskają dzięki 
temu zupełnie nowe możliwości korzy-
stania ze specjalistycznych porad tech-
nicznych, materiałów informacyjnych 
oraz platformy szkoleniowej. 

Pakiet podstawowy ZF Services [pro]
Tech obejmuje: 
	wskazówki montażowe odnoszące się 

do konkretnych pojazdów w interneto-
wym katalogu części WebCat, 

	serwisowanie skrzyń biegów na tere-
nie całych Niemiec, 

	infolinię dotyczącą zastosowań i mon-
tażu produktów, 

	opcję zamawiania materiałów rekla-
mowych.

Tor Jastrząb w Szydłowcu stwarza odpowiednie warunki do zajęć edukacyj
nych i rekreacyjnych

W namiotowej sali prelekcyjnej 
omawiano tylko te kwestie, któ
rych nie można było pokazać na 
realnych przykładach

Interesujące i niekiedy bardzo za-
bawne okazały się próby zręcznościowe 
wykonywane przez dwuosobowe załogi 

Główny akcent szkoleń położono na pokazy i ćwi
czenia praktyczne prowadzone przez kompetentnych 
ekspertów

Pomiar bicia tarczy sprzęgłowej weryfikujący jej eksplo
atacyjną przydatność

Przejażdżka samocho
dem Porsche o mocy 
kilkuset koni mecha

nicznych nawet  
na prawym fotelu  

jest fascynująca

W tych smartach jeden 
zawodnik kierował, 

drugi hamował i przy
spieszał, a cierpiały na 

tym tylko pachołki 
wyznaczające trasę



Autonaprawa | Lipiec/sierpień 2016

18 | UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU

Autonaprawa | Lipiec/sierpień 2016

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU | 19

Fo
t.

 I
n

te
r

 C
ar

s,
 S

c
h

ae
ff

le
r

Siła w zestawie

W przypadku sprzęgieł oferowanych 
jako samochodowe części zamienne Inter 
Cars na bieżąco monitoruje i bada jakość 
produktów swoich kluczowych dostaw-
ców. Ponadto wielu dostawców posiada 
specyfikację techniczną ISO/TS 16949, 
oznaczającą zaimplementowanie jej 
wymogów w fabrykach. ISO/TS 16949 
zapewnia też ciągłość metrologiczną dla 
wykonywanych pomiarów. 

Specyfikacja ta definiuje również 
wymagania wobec systemu jakości dla 
produktów z zakresu projektowania, 
produkcji oraz kontrolowania procesów 
produkcyjnych. Eliminuje to w dużym 
stopniu występowanie jakichkolwiek 

wad fabrycznych i odchyleń w produkcji 
seryjnej. 

W komplecie czy oddzielnie?
Dlaczego dobór sprzęgła warto powierzyć 
specjalistom? Wśród mechaników obo-
wiązuje zasada wymiany całego zestawu 
sprzęgła, gdy zużyciu uległ jeden z jego 
elementów, np. tarcza. Klient niekiedy 
zaczyna zadawać sobie pytanie „czy me-
chanik chce na mnie zarobić?”. Według 
sposobu kalkulacji klienta, mógłby on 
mniejszym kosztem dokonać wymiany 
wyłącznie zużytej tarczy. Odpowiedź jest 
jedna i znana każdemu, kto jest świa-
domy współdziałania elementów tego 
podzespołu. Najkorzystniejsze jest więc 
przekazanie doboru i związanej z nim 
odpowiedzialności warsztatom. Dopa-
sowując każdy element z osobna, zwy-
kle zaczynamy skłaniać się do wymiany 
sprzęgła w komplecie. Gdy porównamy 
ceny, okazuje się, że zestawy sprzęgieł są 
tańsze od 3% do nawet 60% niż kupo-
wane pojedynczo elementy. 

Przykładem może być tu przedstawio-
ne poniżej porównanie cenowe jednego 
z wybranych indeksów. Koszt zestawu 
sprzęgła, składającego się z docisku, tar-
czy oraz łożyska, to 395 zł brutto. Przy 
doborze każdego z elementów oddzielnie 
wynosi on już 712 zł brutto. Zaoszczę-
dzona kwota w pewnym stopniu rekom-
pensuje klientowi wydatek poniesiony za 
pracę mechanika. W przypadku wymiany 
jednej części musimy mieć świadomość, 
że w niedługim czasie będziemy zmu-

szeni do wymiany kolejnych elementów 
składowych. Przy wymianie zestawu 
zyskujemy dodatkowo pewność, że każ-
dy z elementów będzie współpracował 
z pozostałymi poprawnie przez kolejne 
150-200 tys. km. Kolejnym argumen-
tem jest profesjonalne dobranie sprzęgła 
przez sieci warsztatowe (m.in. Q-Service, 
Perfect Service). Ustalenie, czy dany po-
jazd wyposażony jest w dwumasowe koło 
zamachowe czy też nie, czasami sprawia 
kłopot. Zdarzają się sytuacje, w których 
z pozoru identyczne wersje silnikowe 
mogą różnić się w kwestii dopasowania 
sprzęgła. Sieci warsztatowe rozkodowu-
ją wówczas numer VIN dający dostęp do 
parametrów technicznych, wyposażenia, 
zdjęć i historii pojazdu.

Oferta Inter Cars
Inter Cars posiada szeroko rozbudowaną 
ofertę zestawów sprzęgieł takich pro-
ducentów, jak Luk, Valeo, Sachs, Aisin, 
Exedy i Nexus. Indeksy o statusie indy-
widualnym można zamówić ekspresem. 
Wówczas przewidywany czas dostawy 
wynosi ok. trzy dni. 

Każdy z towarów w ofercie jest opi-
sany w szczegółowy sposób, co pozwala 
na właściwy dobór sprzęgła. Na górnej 
ilustracji przedstawiony został dokładny 
opis jednego z kół zamachowych znajdu-
jącego się w IC Katalog Online. 

Do zadań sprzęgła należą m.in.: prze-
kazywanie momentu obrotowego z wału 
korbowego silnika do skrzyni biegów 
w pełnym zakresie prędkości obrotowych, 
tłumienie drgań w układzie napędowym, 
ułatwianie szybkiej i niezakłóconej zmiany 
biegów, ochrona przed przeciążeniami. 

Negatywny wpływ na żywotność 
sprzęgła ma regulowanie prędkości jaz-
dy przez poślizg jego elementów cier-
nych lub przeładowywanie pojazdu. Do 
przyczyn hałaśliwej pracy sprzęgła na-
leżą np.: zużyty tłumik drgań skrętnych, 
ograniczony moment tarcia na skutek 
zaolejenia bądź zabrudzenia smarem  
(z wysprzęglika) powierzchni ciernych. 
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IC Katalog Online przeznaczony jest 

dla odbiorców hurtowych. Został wzbo-
gacony o moduł wyceny opisany m.in. 
na stronie www.intercars.com.pl/pl/opro-
gramowanie/ic-katalog-online. O szcze-
gółach dotyczących jego działania można 
dowiedzieć się również u przedstawicieli 
handlowych IC. 

Przy wymianie sprzęgła istnieje też 
możliwość wykorzystania platformy Moto - 
integrator. Inter Cars współpracuje w tym  
zakresie z siecią 5000 sprawdzonych 
warsztatów na terenie całego kraju. 
Dolna ilustracja przedstawia jeden 

 
Elżbieta Bilińska
Specjalista ds. produktu
Inter Cars

Szum z okolic skrzyni biegów, nasilające się szarpanie auta, 
trudności ze zmianą biegów? Obroty rosną, a auto nie przy
spiesza? Jeżeli występuje przynajmniej jeden z tych objawów, 
trzeba niezwłocznie wymienić sprzęgło

z kroków zbliżających klienta do fina-
lizacji zakupu.

Wniosek ogólny
Sprzęgło zalicza się do najbardziej obcią-
żonych elementów w układzie przenie-
sienia napędu ze względu na wibracje, 
temperaturę, siły dociskowe i odśrodko-
we. Nie należy lekceważyć oznak jego 
zużycia, ponieważ może to prowadzić 
również do uszkodzenia skrzyni biegów, 
a wówczas koszt naprawy zmieni się 
znacznie, przewyższając niekiedy nawet 
wartość całego auta.                           n

Zasada wymiany pełnych kompletów naprawczych obowiązuje także  
w odniesieniu do suchych sprzęgieł podwójnych
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Podręcznik mechaniki pojazdowej

Nowa generacja 
hydraulicznego wysprzęglania

dawniej systemy półhydrauliczne zostały 
zastąpione w pełni hydraulicznymi. Obie 
te wersje składają się z pompy urucha-
mianej pedałem, przewodów hydraulicz-
nych oraz siłownika wysprzęglającego. 
Różnica polega na tym, że w systemach 
półhydraulicznych siłownik zwalnia do-
cisk powierzchni ciernych sprzęgła za 
pośrednictwem dźwigni, a w całkowicie 
hydraulicznych zadanie to wykonywane 
jest bezpośrednio przez centralny siłow-
nik sprzęgłowy (CSC) umieszczony na 
wałku sprzęgłowym. 

Oprócz kompletnych hydraulicznych 
układów sprzęgłowych dostarczanych 
producentom samochodów Schaeffler 
Automotive Aftermarket dostarcza na nie-
zależny rynek części zamiennych wszyst-
kie elementy używane w tych systemach 
(fot. 1). 

Działanie systemu 
w pełni hydraulicznego
W momencie naciśnięcia pedału sprzęgła 
pompa sprzęgła zamienia siłę nacisku na 
ciśnienie hydrauliczne. Oprócz tego pod-
stawowego zadania spełnia ona też inne, 
polegające na współpracy z przepustnicą, 
czujnikami prędkości jazdy oraz systema-
mi blokady zapłonu, elektrycznego ha-
mulca postojowego, regulacji momentu 
obrotowego, a nawet systemu start-stop. 

Pompa sprzęgła składa się z obudo-
wy, tłoka z tłoczyskiem oraz pierwotne-
go i wtórnego uszczelnienia. Posiada też 
połączenie z przewodem hydraulicznym 
siłownika sprzęgła, najczęściej za pomo-
cą szybkozłączki lub gwintu podobnego 
jak w hamulcach. Zbiornik płynu hydrau-

mechanicznie za pomocą układów linek 
i dźwigni. Tego typu rozwiązania obecnie 
wychodzą z użycia, ponieważ nie dają 
się doskonalić stosownie do rosnących 
wymagań kierowców, a także samocho-
dowych projektantów zmniejszających 
coraz bardziej komory silnika, w których 
prostoliniowe prowadzenie linki staje się 
niemożliwe. 

Rodzaje systemów hydraulicznych
Konstruktorzy marki LuK, należącej do 
firmy Schaeffler, przyczynili się w znacz-
nym stopniu do rozwoju technologii hy-
draulicznego wysprzęglania. Stosowane 

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”

licznego jest często wspólny z układem 
hamulcowym. Pierwotne uszczelnienie 
oddziela zbiornik od komory ciśnienio-
wej, a uszczelnienie wtórne izoluje strefę 
niskiego ciśnienia w pompie. W momen-
cie zwolnienia pedału sprzęgła, sprężyna 
powoduje całkowite cofnięcie się tłoka. 
Połączenie między zbiornikiem a komorą 
ciśnieniową jest wówczas otwarte, aby 
napływać mógł do niej płyn hydraulicz-
ny. Dzięki temu skok pedału pozostaje 
zawsze niezmienny.

Postęp techniczny
Hydrauliczne pompy sprzęgła pierw-
szej generacji wykonywano ze stopów 
aluminium, co wymagało wielu etapów 
produkcji. Wraz z wprowadzeniem pomp 
sprzęgła z tworzywa sztucznego udało 
się ten proces uprościć. Dalsze prace po-
zwoliły nie tylko zmniejszyć masę całe-
go podzespołu, lecz także ograniczyć do 
połowy ilość używanych elementów bez 
użycia części metalowych.

Do hydraulicznych układów sprzęgło-
wych wprowadzane są też nowoczesne 
technologie elektroniczne. Ich przykła-
dem może być system start-stop, który 
wyłącza silnik w momencie zatrzymania 
pojazdu i uruchamia go ponownie po 
wciśnięciu pedału sprzęgła, co w znacz-
nym stopniu przyczynia się do redukcji 
zużycia paliwa oraz emisji CO2. Około 
30% produkowanych dziś pojazdów wy-
posażonych jest obecnie w ten system, 
a do 2020 roku system start-stop stanie 
się wyposażeniem standardowym.

W pojazdach tak wyposażonych pom-
pa sprzęgła (fot. 2) zintegrowana jest 
z czujnikiem położenia pedału sprzęgła, 
przekazującym odpowiednie sygnały do 
sterownika silnika. Jest to rozwiązanie 
wykorzystywane także przez elektrycz-

Płynne przyspieszenie od samego po-
czątku, szybka zmiana biegów, bezawa-
ryjna praca silnika i niższy poziom hała-
su  – takie wymagania muszą spełniać 
tradycyjne sprzęgła w nowoczesnych 
samochodach

Głównym elementem hydraulicznie 
sterowanego sprzęgła jest system wy-
sprzęglający, czyli połączenie lewego 
pedału z tzw. wysprzęglikiem. Układ ten 
decyduje o komforcie jazdy. 

Choć hydrauliczne systemy wysprzę-
glające znane są od czasów między-
wojennych, do lat 80. XX wieku w samo-
chodach dominowały sprzęgła sterowane 
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ny hamulec postojowy, tzw. asystenta 
ruszania pod górę czy systemy kontroli 
prędkości. Zarówno pompa sprzęgła, jak 
i czujnik położenia znajdują się w ofer-
cie Schaeffler Automotive Aftermarket 
jako zestaw naprawczy marki LuK już od 
2010 roku. 

Pomiędzy pompą sprzęgła a siłow-
nikiem (lub CSC) znajduje się przewód  
ciśnieniowy wykonany przeważnie ze 
stali, gumy wzmocnionej oplotem z tka-
niny albo z tworzywa sztucznego. Schaef-
fler Automotive Aftermarket oferuje także 
przewody ciśnieniowe ze specjalnymi 
elementami tłumiącymi drgania (fot. 3), 
takimi jak membrany tłumiące albo 
wkładki antywibracyjne dostosowane 
do częstotliwości drgań. Pomagają one 
tłumić wibracje o niskiej częstotliwości 
(<100Hz) wytwarzane przez wał korbo-
wy i zapobiegają ich przenoszeniu się na 
pedał sprzęgła. 

Kolejnym elektronicznym elementem 
jest ogranicznik ciśnienia. Zmniejsza 
przepływy w systemie hydraulicznym 
podczas intensywnej pracy sprzęgła. 
Jego zadaniem jest zabezpieczenie ukła-
du napędowego przed przeciążeniem 
podczas nagłego załączenia sprzęgła, 
np. przy ześlizgnięciu się stopy z pedału. 
Dzięki zastosowaniu zaworu zwrotnego 
można kontrolować prędkość załączenia 
sprzęgła. 

Siłownik sprzęgła 
Element ten składa się z obudowy, tłoka 
z uszczelnieniem, sprężyny zapewniają-
cej wstępne napięcie oraz odpowietrzni-
ka. Obudowa jest zazwyczaj wykonywa-
na z tworzywa sztucznego. Na trzpieniu 
siłownika znajduje się osłona elastyczna, 
zapobiegająca dostawaniu się zanie-
czyszczeń do jego wnętrza. W systemie 

półhydraulicznym siłownik jest zawsze 
umieszczony na zewnątrz obudowy 
skrzyni biegów. 

W systemie w pełni hydraulicznym 
sprzęgło sterowane jest siłownikiem 
centralnym (CSC), złożonym z łożyska 
oporowego i siłownika hydraulicznego. 
CSC jest łatwy w montażu. Dostosowu-
je się również do zmian pozycji spręży-
ny talerzowej powodowanych zużyciem 
okładzin. Dla dalszej poprawy komfortu 
jazdy można stosować kątowo wychylne 
łożysko oporowe (fot. 4), które pozostaje 
w stałym kontakcie z końcówkami sprę-
żyny talerzowej i dzięki temu zapobiega 
wibracji pedału sprzęgła.

Możliwość automatyzacji
Przyszłym celem technicznego rozwoju 
jest dalsze ograniczenie zużycia paliwa 
przy jednoczesnym zachowaniu obec-
nego komfortu i właściwości jezdnych. 
Oprócz systemu start-stop służy temu  
np. funkcja „zjazd z góry”.

Kolejnym etapem rozwoju będzie 
elektroniczne sterowanie hydraulicznego 
mechanizmu wysprzęglającego. W za-
leżności od konfiguracji może ono całko-
wicie automatycznie dokonywać zmiany 
biegów w każdej sytuacji lub jedynie 
w wybranych sytuacjach. E-sprzęgło fir-
my Schaeffler może zostać zamontowane 
jako dodatkowy element w stosowanym 
już hydraulicznym systemie sprzęgła, 
dostępnym w większości pojazdów na 
rynku. 

Wraz ze swoją marką LuK, Schaeffler 
Automotive Aftermarket nie tylko dostar-
cza rozwiązania przyszłości, ale także 
zapewnia już dzisiaj właściwe produk-
ty i narzędzia, niezbędne dla przepro-
wadzenia diagnostyki i wykonania ich  
naprawy.                                          n

Fot. 1. Układ w pełni 
hydraulicznego 
wysprzęglania 

1. Dwumasowe koło zamachowe
2. Sprzęgło
3. Wałek sprzęgłowy
4. Siłownik centralny (CSC)
5. Wkładka antywibracyjna
6. Ogranicznik ciśnienia
7. Przewód hydrauliczny
8. Zbiornik płynu hydraulicznego
9. Pompa sprzęgła

Fot. 3. Hydrauliczny przewód  
ciśnieniowy z tłumikiem drgań

Fot. 2. Pompa sprzę-
gła z czujnikiem 
położenia

Fot. 4. Łożysko oporowe  
z kątowo wychylnym  

pierścieniem
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Nowoczesne łożyska kół 

Wiodącym producentem systemów ło-
żyskowania kół jest firma SKF i dlatego 
to właśnie na przykładzie jej rozwiązań 
warto prześledzić zmiany konstrukcji 
łożysk i sposobów prawidłowego ich 
montażu.

Łożyskowanie HBU 1 
Jeszcze 20 lat temu najpopularnieszym 
sposobem łożyskowania koła był układ 
dwóch stożkowych łożysk osadzonych 
w piaście koła. Wymiana polegała na 
wyjęciu zużytych łożysk z ich gniazd 
i zamontowaniu nowych, wcześniej 
nasmarowanych odpowiednią ilością 

 
 

Łożyska kół przeszły znaczną ewolucję na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat. W motoryzacji wciąż sto-
sowane są łożyska toczne, ale coraz częściej stanowią 
one tylko jeden z elementów zintegrowanych piast

tażu jest znacznie uproszczony i nie tyl-
ko nie trzeba używać prasy, ale często 
także nie trzeba demontować 
zwrotnicy. Montaż polega 
na przykręceniu śrub 
mocujących do zwrotni-
cy i podłączeniu wtycz-
ki czujnika ABS.

Uwagi końcowe 
W czasie demontażu i mon-
tażu łożysk zdarzają się uszko-
dzenia czujnika prędkości obrotowej 
koła. Dlatego – o ile w samochodzie 
znajduje się oddzielny czujnik – dobrą 
praktyką jest jego wcześniejsze zde-

Niestety, takie rozwiązanie charak-
teryzowało się niską sztywnością, co 
przekładało się na małą trwałość przy 
pracochłonnym montażu. Dlatego in-
żynierowie firmy SKF zaprojektowali 
dwurzędowe łożysko kulkowe HBU 1, 
które fabrycznie jest napełnione smarem 
i uszczelnione na cały okres eksploatacji. 
W idealnych warunkach powinno ono 
zachować sprawność nawet przez kil-
kaset tysięcy przejechanych kilometrów, 
lecz drogowa rzeczywistość 
odbiega od ideału. Dziu-
rawa nawierzchnia, zbyt 
gwałtowne najeżdżanie 

na krawężniki oraz 
błędy w montażu 
znacząco skracają 
żywotność nawet naj-
bardziej zaawansowanej 
konstrukcji. 

Łożysko HBU 1 trzeba wymieniać 
zgodnie z procedurą zalecaną przez 
producenta pojazdu, gdyż ta może 
być różna dla różnych modeli samo-
chodów. Obowiązują jednak również 
zasady uniwersalne, według których 
wciskanie łożyska do gniazda w pia-
ście lub zwrotnicy może się odby-
wać wyłącznie przez przyłożenie 

siły do jego pierścienia zewnętrznego. 
Kolejna zasada to zachowanie osiowe-
go kierunku siły wciskającej, wymaga-
jące użycia prasy hydraulicznej podczas 
montażu i specjalnego ściągacza przy 
demontażu. Odstępstwa od tych reguł 
mogą powodować uszkodzenia uszczel-

nień łożysk i późniejsze ich zatarcia 
na skutek wycieków smaru. Warto też 
przy tych pracach wykorzystywać pastę 
przeciwdziałającą korozji ciernej, która 
jednocześnie ułatwia montaż i eliminu-
je zjawisko „zapieczenia się” łożyska 
w gnieździe. 

Łożyska HBU 1 są przystosowane 
do współpracy z aktywnymi czujnikami 
prędkości obrotowej koła, wykorzysty-
wanymi m.in. przez systemy ABS i ESP. 
Na ich pierścieniach uszczelniających 
znajdują się dpowiednie segmenty ma-
gnetyczne i dlatego ważne jest, by nie 
montować takich łożysk odwrotnie. Dla 
uniknięcia pomyłek warto używać te-
stera SKF, który umożliwia sprawdzenie 
sprawności łożyska oraz jego segmen-
tów magnetycznych, wyklucza uszko-
dzenie w transporcie czy podczas ma-
gazynowania. 

montowanie. Często jednak mocowa-
nie czujnika do zwrotnicy okazuje się 
skorodowane i oznacza konieczność 
wymiany także czujnika. 

UNIWERSALNY KLUCZ 
do profesjonalnej wymiany sprzęgieł DSG
Obsługuje marki: 
FORD, RENAULT, VW, SEAT, ŠKODA, AUDI

www.huzar.biz    tel: 537 470 400

®

smaru. Konieczna była przy tym odpo-
wiednia regulacja luzu bądź naprężenia 
wstępnego. 

Łożyskowanie HBU 2.1 
Jest to łożysko HBU 1 zintegrowane na 
stałe z piastą. Jednak do prawidłowe-
go jej montażu trzeba użyć specjalne-
go narzędzia SKF (VKN 600, VKN 601 
i VKN 602-1), ponieważ przyłożenie siły 
bezpośrednio do piasty koła powoduje 
uszkodzenie łożyska.

Łożyskowanie HBU 3 
To najbardziej zaawansowane rozwiąza-
nie SKF stosowane jest w najnowszych 
samochodach. Pierścień zewnętrzny 
użytego w nim łożyska znajduje się 
w obudowie, którą wystarczy przykręcić 
do zwrotnicy. Dzięki temu proces mon-

Powierzchnie nowych łożysk 
stykające się z innymi elemen-
tami zawieszenia należy smaro-
wać specjalną pastą zapobiega-
jącą korozji ciernej, którą także 
dostarcza SKF (LGAF 3E). 

Wszystkie połączenia gwin-
towane powinny być dokręcane 
kluczem dynamometrycznym, 
zgodnie ze wskazaniem produ-
centa samochodu.

Prawidłowy montaż w połącze-
niu z najwyższą jakością łożysk SKF 
jest najlepszą gwarancją wieloletniej  
bezawaryjnej pracy łożyskowania  
koła.                                              n
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Drgania skrętne 
w układach napędowych 

	obciążenia układu na skutek dyna-
micznego przyspieszania pojazdu;

	równomierności przekazywania mo-
mentu przez sprzęgło.

Drgania te objawiają się hałasami docho-
dzącymi ze skrzyni biegów (uderzenia 
i klekotanie zębów kół zębatych) oraz 
wibracjami generowanymi przez elemen-
ty nadwozia (powstałymi w skutek jego 
drgań wzdłużnych). Hałas zależny jest 
również od luzów pomiędzy kołami zę-
batymi, w łożyskowaniu wału korbowego 
i elementach przeniesienia napędu oraz 
od lepkości oleju przekładniowego. 

Ograniczenie intensywności drgań 
skrętnych jest możliwe pod warunkiem 
rozpoznania przyczyny ich występowania 
oraz ustalenia częstotliwości własnej ca-
łego układu przeniesienia napędu.

Drgania i towarzyszące im hałasy 
osiągają swoje epicentrum w trakcie 
przechodzenia przez zakres drgań rezo-
nansowych. Najważniejszym elemen-
tem, w jaki wyposażona jest tarcza sprzę-
głowa, jest tzw. tłumik drgań skrętnych.

Rezonans drgań własnych (tzw. trzecia 
harmoniczna) przy włączonym biegu wy-
stępuje najczęściej w zakresie 40-70 Hz  
w zależności od typu pojazdu. Oznacza 
to, że są to częstotliwości występujące 
dla prędkości obrotowych towarzyszą-
cych użytkowej prędkości pracy pojazdu. 
Konstruktorzy starają się minimalizować 
występowanie hałasów oraz redukować 
te drgania, tak by pojawiały się poza za-
kresem obrotów użytkowej pracy silnika. 
Zastosowanie tłumika drgań skrętnych 
dla obrotów biegu jałowego w tarczach 
sprzęgłowych, pozwoliło obniżyć wystę-
powanie tych częstotliwości rezonanso-
wych do zakresu 7-15 Hz, czyli znaczą-
co poniżej częstotliwości występujących 
przy obrotach biegu jałowego. 

Jeżeli zastosowanie tłumika w tarczy 
sprzęgłowej nie jest możliwe, wówczas 
tłumienie przenosi się na koło zamacho-
we poprzez zastosowanie jego dwumaso-
wej konstrukcji.

W artykule tym przedstawiona została 
analiza występowania drgań skrętnych 
w pojeździe oraz zasady działania efek-
tywnych układów ich tłumienia.

Samochodowy układ przeniesienia 
napędu składa się z: silnika, sprzęgła 
i skrzyni biegów oraz, zależnie od wer-
sji konstrukcyjnej, z półosi z przegubami 
albo wału i mostu napędowego, a także 
napędzanych kół. Z uwagi na komfort 
podróży oraz ciężar sumy elementów 
układ ten musi być elastycznie zestrojony 
w stosunku do działających w nim mo-
mentów obrotowych. 

Już w latach 30. ubiegłego wieku 
stwierdzono, że drgania o charakterze 
skrętnym oraz towarzyszące im hałasy 
w układzie przeniesienia napędu można 
znacząco zredukować poprzez zmniejsze-
nie sztywności skrętnej połączenia silnika 
ze skrzynią biegów. W kolejnych dziesię-
cioleciach doprowadziło to do opracowa-
nia tłumika drgań skrętnych umieszczane-
go w tarczach sprzęgłowych.

Przyczyny drgań skrętnych 
W układach napędowych współczesnych 
pojazdów należą do nich m.in. zmiany:
	momentu obrotowego zależne od 

nierówności przyspieszeń kątowych 
zapłonu w poszczególnych cylindrach 
lub od ciśnienia w układzie wtrysko-
wym silnika; Fo

t.
 Z
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nawet do 18˚ w przypadku mniejszych 
średnic tarcz sprzęgłowych. Zmiany 
sztywności sprężyn oraz ich wielkości 
umożliwiają osiągnięcie zróżnicowa-
nych charakterystyk tłumienia drgań. 
Wielostopniowe tłumienie pozwala na 
uzyskanie progresywnej charakterystyki 
tłumienia. Dodatkowo, w układzie często 
stosuje się osobne tłumiki drgań (tzw. 
„wstępnych”) obrotów biegu jałowego. 

Grzegorz Fedorowicz
ekspert przedstawicielstwa 
ZF Friedrichshafen AG w Polsce

Zjawisko to objawia się hałaśliwą pracą podzespołów układu 
przeniesienia napędu i przyczynia się do przyspieszonego ich 
zużycia. Przeciwdziałają mu współczesne wielostopniowe tłu-
miki drgań skrętnych

jest wadą, a ich wykorzystanie sprawia, 
że w czasie jazdy nie pojawiają się hała-
sy. Tarcza ustalająca dla sprężyn tłumika 
drgań wstępnych związana jest z piastą, 
a nie z tarczą nośną. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu części układu mogą się prze-
mieszczać kątowo względem siebie.

Koncern ZF poświęca wiele uwagi 
badaniom nad występowaniem drgań 
o charakterze skrętnym oraz projekto-
waniu efektywnych układów ich tłumie-
nia. Zapewnia to z jednej strony komfort 
podróżowania kierowcy i pasażerom,  
a z drugiej – efektywniejsze wykorzystanie 
zakresu pracy nowoczesnego silnika.     n

silnik

1.  rezonans własny  
poprzez zmianę obciążenia

2. rezonans własny – brak 
znaczącego wpływu

3. rezonans własny – klekot, 
hałasy

Rys. 1. Uproszczony model układu 
przeniesienia napędu, składający 
się z czterech drgających mas

Rys. 2. Podstawowym zadaniem, 
jakie spełnia w tarczy sprzęgłowej 
tłumik drgań skrętnych, jest prze-
niesienie częstotliwości drgań 
własnych silnika poza obszar czę-
stotliwości rezonansowej skrzyni 
biegów oraz obniżenie amplitudy 
tych drgań

nierównomierna        tłumik drgań     równomierna
         praca                 skrętnych             praca

brak hałasu

Rys. 3. Przykład filtracji drgań  
w tarczach sprzęgłowych z tłumi-
kiem drgań skrętnych

rozruchowa biegu
jałowego podczas jazdy

zakresy prędkości obrotowej silnika

tradycyjne kolo zamachowe  
i tłumik drgań w tarczy sprzęgłowej

DKZ
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W tarczach sprzęgła stosowane są też 
takie elementy tłumiące, jak pierścienie 
cierne oraz dociskające je sprężyny stoż-
kowe, piórowe lub talerzowe. 

Sprężyny tarcz sprzęgłowych umoż-
liwiają kątowy skręt piasty w granicach 

Rys 4 i 5. W najnowszej ge-
neracji tarcz sprzęgłowych 
stosuje się najczęściej trzy-
stopniowy układ tłumienia 
drgań skrętnych, zawierają-
cy takie elementy, jak: tarcza 
zabierakowa, przeciwtarcza 
oraz sprężyny śrubowe  
o różnych stopniach tłumie-
nia (umiejscawiane w oknach 
ich łożyskowania w obudo-
wie tarczy sprzęgła)

Tłumiki drgań skrętnych mogą być 
konstruowane na wiele sposobów. 

Z reguły w tarczach sprzęgłowych sto-
sownych w pojazdach użytkowych wy-
stępuje sześć, siedem lub osiem sprężyn 
śrubowych o różnych charakterystykach. 

Rys. 6. Nowoczesna konstrukcja tarczy sprzęgłowej z 3-stopniowym 
tłumikiem drgań skrętnych

Tłumik wstępny

3. stopień tłumienia

Pozwalają one na zróżnicowanie kątów 
obrotu nawet do 18˚, w zależności od 
wykonania.

Tzw. luz wstępny występuje na sprę-
żynach tłumika, w gniazdach ich łoży-
skowania lub w zestawie sprężyn tłumika 
drgań obrotów biegu jałowego. Często 
konstrukcji tej przypisywane jest wadliwe 
wykonanie, jednak jest dokładnie odwrot-
nie. Występowanie luzów w układzie nie 

Rys. 7. Konstrukcje współczesnych wielo-
stopniowych tłumików drgań skrętnych  
w tarczach sprzęgłowych często wymagają 
luzu wstępnego 

1. stopień tłumienia

2. stopień tłumienia

tłumik

skrzynia koła
pojazd
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Częściej stać będziemy po jednej stronie

blematyką, jak emisja zanieczyszczeń, 
zagadnienia energetyczne, szkolnictwo 
zawodowe, a także wszelkie aspekty 
techniczne produkcji motoryzacyjnej. 
SDCM będzie brać też udział w konsul
tacjach z resortami odpowiedzialnymi 
za regulacje w tych dziedzinach. Po
może nam w tym know-how od CLEPA. 
Chciałbym przy tym podkreślić, że nasze 
za angażowanie w sprawy aftermarketu 
będzie równie energiczne, jak do tej pory. 
Obie sekcje SDCM: aftermarketowa i OEM 
będą działać równolegle i uzupełniać się.
Co zmieni się teraz w strukturze SDCM?

Przede wszystkim zmianie uległ już 
nasz statut. Obejmuje on teraz kwestie, 
o których przed chwilą mówiliśmy. Po
szerzony został skład zarządu o dwóch 
członków reprezentujących producentów 
części. Pierwszy z nich to Sławomir We
leziński z firmy Delphi. Wkrótce  zostanie 
wyłoniony drugi przedstawiciel produ
centów.
Jaki nowy zakres zadań podejmie teraz 
SDCM?

Będziemy korzystać z wzorców wy
pracowanych przez CLEPA, której dzia
łania podzielone są na trzy główne za
kresy tematyczne: energię i środowisko, 
bezpieczeństwo i nowe technologie oraz 
konkurencyjność. W tych ramach bar
dziej szczegółowo zdefiniowanymi dzie
dzinami zajmą się powołane do tego ze

społy doradcze do spraw: emisji spalin, 
recyklingu, nowoczesnych materiałów, 
telematyki (w tym e-call), pojazdów auto
nomicznych, bezpieczeństwa czynnego 
i biernego, badań i rozwoju, certyfikacji, 
szkoleń i edukacji, finansowania ma
łych i średnich przedsiębiorstw, regulacji 
prawnych... 
Stowarzyszenie będzie więc reprezento-
wać większą część polskiego przemysłu 
motoryzacyjnego stanowiącego jeden 
z filarów naszej gospodarki...

Wartość produkcji części motoryza
cyjnych w Polsce przekroczyła 70 mi
liardów złotych, a zatem jest wyraźnie 
większa niż wartość gotowych samocho
dów, opuszczających polskie montownie. 
Eksport części wart jest 38 miliardów 
złotych. Przy ich produkcji zatrudnionych 
jest 116 000 pracowników, a więc kilka
krotnie więcej niż w montowniach samo
chodów. Należy też pamiętać o wielkich 
inwestycjach, które można liczyć w set
kach milionów złotych rocznie. Wciąż 
powstają w Polsce nowe zakłady produ
kujące części, działa też 20 centrów ba
dawczorozwojowych tworzących nowe 
technologie, z których wiele zostało na
grodzonych prestiżowymi wyróżnieniami.
Czyli SDCM będzie współpracować 
z producentami samochodów, z którymi 
wcześniej nieraz się spierało.

Faktycznie, tak to może wyglądać 
z zewnątrz, ale znajdowaliśmy również 
pola zgodnej współpracy. Na przykład 
dotyczące działalności stacji kontroli po
jazdów, walki z szarą strefą w motoryza
cji, a także finansowania innowacyjno
ści przy realizacji programu Innomoto. 
Teraz tych wspólnych obszarów i inte
resów będzie więcej. Najprościej nasze 
wzajemne relacje można określić w ten 
sposób: producenci samochodów wy
twarzają samochody, te zaś składają się 
z części dostarczanych przez firmy, któ
re reprezentuje SDCM. Oznacza to, że 
mamy wiele wspólnych interesów, choć 
nadal, jak to w życiu bywa, pozostają 
obszary, w których nie będziemy stać po 
jednej stronie.                                  n

 
 Stowarzyszenie Dystrybutorów i Produ-

centów Części Samochodowych (SDCM) 
po przyłączeniu się do Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Części Sa-
mochodowych (CLEPA) poszerza obszar 
swego działania. 

Teraz polska organizacja będzie bar-
dziej kompleksowo reprezentować inte-
resy producentów części między innymi  
w dziedzinie dostaw produktów na tak 
zwany pierwszy montaż. Na pytania  
dotyczące tych kwestii odpowiada  
Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia

Czy wraz z przyjęciem do CLEPA Sto-
warzyszenie zmienia swój profil?

Profil pozostaje ten sam, poszerza
my tylko zakres naszych działań. Wielu 
producentów części opiera swoją dzia
łalność na dwóch filarach. Pierwszy to 
aftermarket – dziedzina ściśle związana 
z dystrybucją części i naprawami oraz 
serwisowaniem samochodów. Drugi to 
rynek OEM związany z produkcją części 
na potrzeby montażu nowych samocho
dów. SDCM jako członek FIGIEFA już 
wcześniej reprezentowało interesy pro
ducentów części w aftermarkecie. Zaj
mowaliśmy się również rynkiem OEM, 
lecz w zakresie spraw polskich. Teraz, po 
przyjęciu nas do jedynej europejskiej or
ganizacji producentów części, będziemy 
aktywnie reprezentować interesy pro
ducentów działających w naszym kraju 
również na szczeblu europejskim.
Konferencje SDCM oraz jego doroczne 
raporty na temat branży motoryzacyj-
nej w Polsce już wcześniej odnosiły 
się do kwestii związanych z produkcją 
części...

Istotnie, nasza współpraca z produ
centami już wcześniej miała szerokie 
spektrum, jednak podejmowanie kwestii 
związanych bezpośrednio z przemysłem 
wykraczało w zasadzie poza nasze za
łożenia statutowe. Teraz będziemy już 
całkiem oficjalnie zajmować się taką pro

Twój specjalista 
w chłodzeniu i klimatyzacji

Oferta ponad 3.000 części 
klimatyzacji do samochodów 
osobowych, dostawczych i 
ciężarowych.  

Sprężarki 
klimatyzacji

• Wysoka jakość, 100% zgodność z OE

• Idealne dopasowanie i łatwa instalacja 

• Zminimalizowany poziom  
  szumów i wibracji podczas pracy

• Sprężarki napełnione fabrycznie właściwym   
   typem i ilością oleju PAG

• O-ringi dostarczone w opakowaniu 
   z produktem

• Elektryczne złącza-przejściówki w opakowaniu   
   z produktem (wybrane modele)

• Warunki instalacji i gwarancji załączone
   w opakowaniu produktu
   
• Solidne i estetyczne opakowanie

105+ Nowych referencji
sprężarek
na sezon 2016

www.nissens.com.pl
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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.

1 3 4 52 komentarze: 0

czytaj dalej...
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Najnowsze wydanie Autonaprawy

  
NAJNOWSZE              WARSZTAT            MOTOSTREFA

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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KONKURS
z nagrodami

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-
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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
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Podręcznik blacharstwa
samochodowego KUP TERAZ

e-autonaprawa.pl
• aktualności i produkty
• sprawozdania z imprez branżowych
• artykuły techniczne i ekonomiczne
• nowe technologie naprawcze
• prezentacje sprzętu warsztatowego
• encyklopedia motoryzacyjna
• najnowsze wydanie Autonaprawy  
   oraz numery archiwalne w bezpłatnej  
   wersji elektronicznej
• księgarnia internetowa WKŁ
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Platforma Team Total Pro
Mikiciuka – dziennikarza i pasjonata mo
toryzacji.

Przedsięwzięcie to wspiera biznesowy 
rozwój warsztatów, zawodowe doskona
lenie mechaników, a pasjonatom pomaga 
w zdobywaniu wiedzy motoryzacyjnej. 
Służy szczegółowymi prezentacjami kon
strukcji samochodów sportowych oraz po
radami ekspertów dotyczącymi profesjo
nalnego usuwania usterek i konserwacji 
pojazdów. Umożliwia też szeroką wymia
nę informacji i doświadczeń, zdobywając 
coraz liczniejsze grono zwolenników. 

Od momentu uruchomienia, czyli od 
października 2015 roku, na Platformie 
Team Total Pro zarejestrowało się pra
wie 2500 zawodowych mechaników. 
Uczestniczą oni aktywnie w tworzeniu 
publikacji i dyskusjach na forum, stając 
się internetowymi ekspertami. 

W ostatnich miesiącach Hubert 
Ptaszek skupił się na zdobywaniu do
świadczenia w rajdach klasy WRC2. Już 
dwukrotnie stanął na podium w Rajdzie 
Meksyku i Argentyny, zdobywając w nich  
drugie miejsca, teraz przygotowuje się do 
Rajdu Polskiego. Jednocześnie Hubert 
traktuje ten start jako kolejną okazję do 
zebrania cennych doświadczeń.

Klaudia Podkalicka miniony rok po
święciła przygotowaniom do startu w naj

trudniejszej rajdowej imprezie świata, 
czyli w Rajdzie Dakar. Doskonałym tre
ningiem będą dla niej tegoroczne starty 
w wybranych rundach Mistrzostw Polski, 
Mistrzostw Europy i Pucharu Świata. 

Adam Klimek współtworzy i doskonali 
pierwszą w Polsce platformę internetową 
dla mechaników – Team Total Pro. Stara 
się przy tym stale podnosić prestiż za
wodu mechanika wśród warsztatowych 
klientów. Jest również gospodarzem te
lewizyjnego show „Samochód marzeń 
– kup i zrób”, gdzie osobiście przywraca 
blask używanym i zniszczonym samo
chodom.

Patryk Mikiciuk przekazuje szerokim 
kręgom internautów swą wiedzę moto
ryzacyjną i doświadczenie z pracy dzien
nikarza sportowego. Każdy, kto szuka, 
zastanawia się, na co zwrócić uwagę 
podczas wyboru samochodu, jakich mo
deli unikać oraz jak przygotować się do 
zakupu pierwszego auta – z pewnością od 
Patryka uzyska wiele cennych porad. 

Ten internetowy serwis rozwija nowe formy interakcyj-
nych kontaktów z mechanikami samochodowymi i pasjo-
natami motoryzacji. Już niebawem pojawią się m.in. nowe 
motoryzacyjne filmy instruktażowe

Koncern Total jest jednym z liderów rynku 
naftowogazowego na świecie. Prowadzi 
działalność w 130 krajach. Firma Total 
Polska istnieje od 1992 roku i dostarcza 
oleje silnikowe dwóch znanych marek: 
Total i Elf. W grudniu 2014 roku urucho
miła swe pierwsze stacje paliw w Polsce. 

Platforma internetowa Team Total Pro 
powstała z inicjatywy Team Total, zrze
szającego znakomitych fachowców i uta
lentowanych kierowców oraz pasjonatów 
motoryzacji: Huberta Ptaszka – jednego 
z najbardziej obiecujących polskich kie
rowców rajdowych, Adam Klimka – me
chanika samochodowego porywającego 
tłumy, Klaudii Podkalickiej – najszybszej 
Polki startującej w rajdach oraz Patryka 

Warszawskie spotkanie Team Total z dziennikarzami mediów motoryzacyjnych

Prezentacji niespełna rocznego do
robku sportowego i edukacyjnego grupy 
Team Total i jej planom na przyszłość 
poświęcone było spotkanie z przedsta
wicielami branżowych mediów, zorgani
zowane 20 czerwca br. W Warszawie. 
Warto było podjąć ten trud! – stwier
dził w trakcie warszawskiej konferencji  

Team Total w pełnym składzie, od lewej: Hubert Ptaszek, Klaudia 
Podkalicka, Patryk Mikiciuk i Adam Klimek

Adam Klimek prezentuje specjalny film instruktażowy na temat 
prawidłowej wymiany dwumasowego koła zamachowego

Thibaud de Lisle, dyrektor generalny To
tal Polska. 

Aby dołączyć do platformy, należy za
rejestrować się na stronie Team Total Pro.  
Członkowie klubu mogą wziąć udział 
w programie lojalnościowym, a zebrane 
w nim punkty wymieniać na atrakcyjne 
nagrody.                                            n
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Turbosprężarki silników 
PSA 1,6 HDI, DV6TED4

Analiza problemu
Konstruktorzy zaprojektowali ten silnik 
do pracy w wysokich temperaturach, 
co wymaga stosowania bardzo dobrych 
olejów silnikowych, które przez cały 
czas eksploatacji muszą utrzymywać 
swą wysoką jakość. Dla właściwego 
smarowania równie ważny jest prawi-
dłowy poziom oleju, jak i czystość filtra 
oraz chłodnicy oleju. Przeprowadzone 
badania wykazały, że praca silnika przy 
niskim poziomie oleju skutkowała po-
jawieniem się w nim węgla, co z kolei 

prowadziło do zablokowania przepływu 
nie tylko w przewodach, ale również 
w filtrach i chłodnicy oleju, a w konse-
kwencji – do szybkiej awarii niedosta-
tecznie smarowanej turbosprężarki. Tego 
typu zanieczyszczenia wpływają też nie-
korzystnie (aż do ewentualnej awarii) na 
pracę pompy podciśnieniowej.

Zdjęcia zamieszczone w tym artyku-
le przedstawiają przeprowadzoną przez 
API, analizę opisywanego problemu sil-
nika 1,6 HDi, DV6 oraz przypadki awarii 
turbosprężarki z powodu węgla nagro-
madzonego w układzie smarowania.

Warunki pracy 
turbosprężarki
Z uwagi na wysokie prędkości obroto-
we (230 000 obr./min) turbosprężarka 
zwykle jako pierwsza wykazuje oznaki 
występujących w silniku nieprawidło-
wości związanych ze smarowaniem. 
Jeżeli nie przestrzegano prawidłowej 
częstotliwości wymiany oleju i jego pra-
widłowego poziomu, pierwsze awarie 
turbosprężarek zdarzały się już po prze-
kroczeniu przez samochód przebiegu  
45 000 km.

W związku z tym producenci pojaz-
dów, w których stosowany jest oma-
wiany model silnika poza normalnymi 
instrukcjami montażu turbosprężarek, 
przygotowali też instrukcję specjalną, 
uwzględniającą specyfikę tej konstruk-
cji, w której tworzący się podczas pracy 
węgiel jest szczególnie trudny do usu-
nięcia.

Ogólnie wiadomo, że awarie turbo-
sprężarek z reguły związane są z nie-
właściwymi parametrami pracy innych 
urządzeń z nimi współpracujących, 
a zwykle dotyczy to zanieczyszczeń 
dostarczanego powietrza oraz oleju. 
Dlatego tak ważne jest, aby przed za-
montowaniem nowej turbosprężarki do 
silnika, znaleźć i usunąć przyczynę tych 

nieprawidłowości. W przeciwnym razie 
szybko dojdzie do zniszczenia kolejnego, 
wymienionego podzespołu.

Specjalna instrukcja montażu 
W przypadku silników PSA 1.6HDi na- 
 leży zwrócić szczególną uwagę na od-
kładający się nagar, czyli zwęglony osad, 
który, gromadząc się w turbosprężarce, 
powoduje jej awarię. Dla zminimali-
zowania ryzyka kolejnej awarii należy 
przeanalizować wszystkie niżej wymie-
nione punkty, co pozwoli maksymalnie 
wpłynąć na likwidację węgla nagroma-
dzonego w silniku. 
	Przy wymianie turbosprężarki trzeba 

też wymienić przewód doprowadzają-
cy do niej olej oraz zastosować śruby 
mocujące nowego typu.

	Pompa olejowa powinna być wymon-
towana i sprawdzona.

	Miska olejowa musi być wymontowa-
na i wyczyszczona.

	Filtr oleju musi być wymieniony
	Chłodnica oleju wraz z filtrami po-

winna być wymontowana i wyczysz-
czona.

	Intercooler należy dokładnie oczyścić 
lub wymienić

	Przewody wlotowe i wylotowe po-
wietrza należy sprawdzić pod kątem 
uszkodzeń i czystości.

	Układ wydechowy wymaga spraw-
dzenia pod kątem zanieczyszczeń 
i blokad (katalizator, DPF itp.)

	Dla pojazdów z filtrem cząstek sta-
łych DPF w przypadku, gdy filtr jest 

Dlatego firma MotoRemo po raz kolejny 
przypomina, co należy robić, aby tego 
rodzaju kłopotów uniknąć. Zniszczenie 
nowej, świeżo zamontowanej turbosprę-
żarki jest bowiem frustrujące nie tylko dla 
właściciela samochodu, lecz także dla 
mechanika dokonującego jej wymiany. 

Wysokoprężny silnik DV6TED4 od-
znacza się dużą mocą przy stosunkowo 
małej pojemności skokowej. Stosowany 
jest w wielu modelach samochodów 
marek: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peu-
geot i Volvo. Fo
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zablokowany, wymagane jest prze-
prowadzenie statycznej regeneracji 
zgodnie z wytycznymi producenta.

	Pompa podciśnieniowa wspomaga-
nia hamulców powinna być zdemon-
towana i sprawdzona, a w przypadku 
nagromadzenia się w niej nagaru – 
dokładnie wyczyszczona.

	Konieczne jest zamontowanie nowe-
go filtra oleju i napełnienie układu 

smarowania do właściwego poziomu 
świeżym olejem o zalecanej specyfi-
kacji

	Uszczelki wtryskiwaczy paliwa wyma-
gają sprawdzenia i ewentualnej wy-
miany.    

	Przewód odprowadzający olej  nie 
może mieć przepływu zmniejszone-
go  przez nagromadzony nagar, więc 
najlepiej wymienić go na nowy.          n

Turbosprężarka wymagająca kompleksowej wymiany

Zablokowany nagarem system zmiennej 
geometrii łopatek turbosprężarki

Pompa układu smarowania  
zanieczyszczona cząstkami węgla

Nagromadzenie węgla w kolektorze dolotowym

 
Jacek Sokołowski
Ekspert MotoRemo

O problemach z turbosprężarką w sil
niku PSA 1,6 HDI zarówno o mocy 90 KM,  
jak i 109 KM już nie raz pisano w prasie 
branżowej. Choć są one ogólnie znane, 
to wciąż spotykamy się z awariami tych 
urządzeń

Książki WKŁ w e-autonaprawie 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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Znaczenie składu 
olejów silnikowych

Należy przy tym uwzględniać i tę dodat-
kową okoliczność, iż wzrost temperatury 
pracy silnika o 10 stopni powoduje dwu-
krotne przyspieszenie procesów starzenia 
się oleju. Dlatego w silnikach ulegających 
z powodu specyficznych warunków eks-
ploatacji okresowemu przegrzewaniu olej 
powinien być wymieniany częściej.

Właściwości baz olejowych
W laboratoriach Liqui Moly przeprowa-
dzone zostały badania porównawcze róż-
nych dostępnych baz olejowych. W tym 

celu wykorzystano je w czystej postaci, 
czyli bez żadnych dodatków uszlachet-
niających do napełnienia układów sma-
rowania wzorcowych silników. 

Baza mineralna zachowuje się w ta-
kich warunkach przez pewien czas sta-
bilnie, zachowując swój charakterystycz-
ny współczynnik tarcia i pozostałe cechy, 
a zwłaszcza naturalną zdolność do silnej 
adhezji. Jej cząsteczki przywierają do 
stali jak namagnesowane, co wpływa 
bardzo korzystnie nie tylko na skutecz-
ność smarowania, lecz także uszczelnia-
nia i przeciwdziałania korozji. Poza tym 
cienki film olejowy pozostający dość dłu-
go na smarowanych elementach, także 
po zatrzymaniu silnika, nie tylko ułatwia 
jego ponowny rozruch, lecz także chroni 
metale przed korozją, którą wywołuje nie 
woda ani tlen atmosferyczny, a kwaśne 
związki powstające podczas procesu spa-
lania mieszanki paliwa i powietrza. 

Jednak te korzystne właściwości stop-
niowo słabną aż do całkowitego zaniku 
w miarę szybkiego starzenia się (utlenia-
nia) oleju. Przyczyną tego zjawiska jest 
przede wszystkim brak homogeniczności 
substancji bazowych, czyli występowa-
nie w nich łańcuchów węglowodorowych 
o różnych długościach. 

W bazowych olejach syntetycznych, 
zwłaszcza grupy PAO, łańcuchy te są 
wręcz idealnie równe, więc utlenianie 
przebiega znacznie wolniej. 

Jednak w porównaniu z mineralny-
mi bazy syntetyczne są zdecydowanie 
droższe. Bardziej kosztowna jest też 
produkcja opartych na nich olejów, 
ponieważ tarcie wewnętrzne w silni-
ku smarowanym wyłącznie bazą syn-
tetyczną nie jest stabilne. Rośnie ono 
wraz z siłą wzajemnego docisku współ-
pracujących ze sobą powierzchni, czyli 
w praktyce proporcjonalnie do rosnącej 
prędkości obrotowej.

Powodem tego zjawiska jest male-
jąca adhezja, czyli przywieranie oleju 
bazowego do smarowanej nim metalo-
wej powierzchni. Właściwość tę ograni-
cza stosowanie specjalnych (i drogich) 
dodatków, niezbędnych w przypadku 
wszystkich baz syntetycznych.

Baza hydrokrakowana, czyli uzyski-
wana z mineralnych olejów bazowych  
poddanych w rafinerii specjalnym pro-
cesom technologicznym, stanowi roz-
wiązanie kompromisowe w stosunku do 
dwóch poprzednich nie tylko pod wzglę-
dem cen, lecz także cech użytkowych, 
ponieważ zapewnia z jednej strony 
dość wysoką odporność na degradację 
w wysokich temperaturach, a z drugiej 
– zadowalającą przyczepność do me-
talowych powierzchni. Potwierdziły to 
przeprowadzane badania laboratoryjne 
i eks ploatacyjne. 

Najlepsze efekty daje korzystanie 
z bazy, w której łączy się materiał hydro-
krakowany (HC) z domieszką syntetycz-
nego. Problem w tym wypadku polega 
tylko na tym, że oleje syntetyczne nie 
mieszają się z dodatkami stosowanymi 
do olejów mineralnych, więc także ich 
mieszanki wymagają użycia całkiem in-
nego, droższego niestety, pakietu uszla-
chetniaczy. Oprócz tego konieczny jest 
także dodatek ustalający lepkość mie-
szanki na zadanym poziomie. 

Dodatki uszlachetniające
W zależności od zastosowanej bazy uzy-
skujemy różne właściwości olejów. Od 
tego zależy bowiem indeks lepkości, od-
porność na utlenianie, zawartość siarki 
oraz składników istotnych dla właściwej 
współpracy z katalizatorami, filtrami czą-
stek stałych itp. Dalszą ich korektę osiąga 
się, stosując rozmaite dodatki uszlachet-
niające. 

Firma Liqui Moly uparcie stara się przy-
pominać o wszystkich pięciu zadaniach, 
do których oprócz smarowania, czyli 
zmniejszania wzajemnego tarcia współ-
pracujących elementów, należą: mycie, 
uszczelnianie, chłodzenie i przeciwdzia-
łanie korozji. Ich zadowalające spełnianie 
zależy w pierwszej kolejności od skła-
du konkretnych produktów olejowych,  
a w następnej od ich stosowania zgodne-
go z zaleceniami producenta pojazdu, tak 
pod względem doboru środka, jak i czę-
stotliwości jego wymiany.
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Rafał Kobza
Liqui Moly Polska

Omawiając cechy i funkcje olejów silnikowych, a także 
dokonując ich doboru, koncentrujemy się zwykle na 
smarowaniu, czyli zmniejszaniu tarcia, jakby pozostałe 
ich właściwości nie były równie istotne

Protokół badania współczynnika tarcia między wzorcową kulką i płytką  
smarowanymi bazą mineralną bez dodatków

Współczynnik tarcia wzorcowej kulki i płytki przy ich smarowaniu bazą  
hydrokrakowaną bez dodatków

Współczynnik tarcia wzorcowej kulki we współpracy z płytką smarowaną 
bazą w pełni syntetyczną bez dodatków

Dodatki stosowane w finalnych pro-
duktach olejowych dzielą się na te, już 
wspomniane, poprawiające właściwości 
bazy i na zmieniające właściwości całej 
mieszaniny składników, a więc myjące, 
dyspergujące, zapobiegające pienieniu 
się, przeciwdziałające chemicznym re-
akcjom oleju z określonymi metalami itp.

Z omawianymi tu wymogami tech-
nicznymi łączą się też ekologiczne, nie-
kiedy dokładnie przeciwstawne. Zwykle 
te drugie spełniane są kosztem pierw-
szych, co wynika wprost z ograniczania 
w produktach ekologicznych liczby oraz 
ilości dodatków uszlachetniających.

Wiele problemów z identyfikacją skła-
du olejów silnikowych wynika z praktyk 
producentów, którzy nie umieszczają na 
etykietach jednoznacznych informacji 
o rodzaju użytych materiałów bazowych. 
Tylko w Niemczech i w Japonii marki 
olejowe są zobowiązane do podawania 
rzeczywistego składu swych produktów. 
Poza tym według tych wymogów nawet 
niewielka domieszka bazy HC do bazy 
syntetycznej sprawia, iż produkt finalny 
nie może być nazywany w pełni synte-
tycznym. W Europie i Ameryce użytkow-
nicy pojazdów nie otrzymują już tak ja-
snych informacji.                                n
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Nowa generacja 
elektronarzędzi Bosch

akumulatorów, a w związku z tym rów
nież osiąganymi momentami obroto
wymi. Ich cechą wspólną są natomiast 
bezszczotkowe silniki typu EC. Zaletą tej 
konstrukcji jest jej bezobsługowość oraz 
dwukrotnie dłuższa żywotność i o 30% 
dłuższy czas pracy pomiędzy kolejnymi 
ładowaniami.

Innowacyjny charakter mają też sto
sowane w tych urządzeniach funkcje do

datkowe. Na przykład system Kickback 
Control wykrywający nieprzewidziane 
zablokowanie wiertła w materiale i powo
dujący w takich wypadkach automatycz
ne wyłączenie zasilania, co zapobiega 
szkodliwym jego przeciążeniom.

O takich zdarzeniach lub o nadmier
nym spadku wydajności akumulatora 
informują użytkowników nowe, koloro
we diody LED. Na uwagę zasługuje też 
zmodernizowana konstrukcja sprzęgieł, 
odznaczająca się większa żywotnością 
i mniejszą hałaśliwością pracy. 

Akumulatorowy klucz udarowy 
Bosch rozszerzył program profesjonal
nych elektronarzędzi akumulatorowych 
z bezobsługowymi silnikami EC (bez
szczotkowymi) o nowy klucz udarowy 
GDS 18 VEC 250 Professional. Wyróż
nia się on o 30% dłuższym czasem pra
cy akumulatora oraz do 100% dłuższą 
żywotnością w porównaniu z kluczami 
udarowymi z tradycyjnymi silnikami. 

Dodatkowo konstrukcja bezszczotko
wa powoduje zmniejszone wydzielanie 
ciepła, co sprawia, że narzędzia się nie 
przegrzewają. Systemem EMP (electro-
nic motor protection) chroni silnik przed 
przeciążeniem, dzięki czemu jego żywot
ność może być nawet dwa razy dłuższa. 
Poza tym narzędzia o takiej budowie są 
lżejsze, a przez to też bardziej poręczne. 
Moedel 18 V GDS 18 VEC 250 Profes
sional waży zaledwie 1,9 kg i zapewnia 
wysoki moment obrotowy 250 Nm przy 
obrotach w prawo i w lewo, czyli jest 
znacznie wygodniejszy w użyciu od kon
kurencyjnych narzędzi pneumatycznych. 
Na jednym cyklu ładowania akumulato
ra 5,0  Ah może on obsłużyć 175 śrub 
o średnicy 12 i długości 35 mm. 

Blokada kulowa uchwytu czworokąt
nego ½ cala umożliwia szybką i łatwą 
wymianę klucza nasadowego. Akumula
torowy klucz udarowy jest ponadto wypo

sażony w oświetlenie LED umieszczone 
w głowicy. 

Do klucza udarowego GDS 18 VEC 
Professional Bosch oferuje także odpo
wiedni osprzęt. Zestaw Diamond Impact 
zawiera końcówki wkręcające Torx, PH, 
PZ i Hex o długości 25 i 50 mm oraz 
uchwyt Anti Shock. Zestaw Impact Con-
trol posiada różnego rodzaju klucze nasa
dowe i wkładki. 

Bezprzewodowe 
ładowanie akumulatorów
L-Boxx Bay – mobilna stacja ładowania 
elektronarzędzi akumulatorowych 18 V pra  
cuje bezprzewodowym systemem Wire-
less Charging. Umożliwia ona równo
czesne ładowanie dwóch akumulatorów 
w walizce, czyli pracę narzędzia bez 
przerw, gdyż podczas jazdy samochodu 
serwisowego naładować można zarówno 
akumulator w narzędziu, jak i dodatko
wy akumulator znajdujący się w walizce. 

Mobilna stacja ładowania Wireless 
Charging L-Boxx Bay umożliwia nałado
wanie akumulatora o pojemności 2,0 Ah 
do 80% w zaledwie 35 minut, a do peł
na – w 45 minut. Akumulator o pojem
ności 4,0 Ah można naładować do 80%  
w 65 minut oraz do pełna w 85 minut. 

Ładowarkę tę można wygodnie za
montować w pojeździe. Składa się ona 
z wytrzymałej obudowy oraz walizki 
L-Boxx 136 o wadze do 10 kg z trzy
częściowym wypełnieniem. Wypełnienie 
absorbuje uderzenia, chroni narzędzie, 
akumulator i osprzęt podczas jazdy, 
a równocześnie zapewnia odpowiednie 
zamocowanie akumulatorów. Wszystkie 
modele walizek L-Boxx z kompatybilnym 
wypełnieniem są oznaczone logo Wire-
less Charging. Ładowanie odbywa się 
z wykorzystaniem gniazda 12 V instalacji 
elektrycznej pojazdu za pośrednictwem 
przetwornicy napięcia. Można podłączać 
ładowarkę także do gniazda 220 V. 

Nowością w systemie Wireless Char-
ging jest także akumulator litowojonowy 
GBA 18 V 4,0 Ah MW-C Professional. 
Jest on częścią systemu Flexible Power 
firmy Bosch, co sprawia, że jest kompa
tybilny ze wszystkimi narzędziami aku
mulatorowymi tej samej klasy napięcia  
(z nielicznymi wyjątkami uwarunkowa
nymi konstrukcją narzędzia). 

 
 

Jest to sprzęt przeznaczony do profesjonalnego użytku  
i dlatego jego prasowa premiera odbyła się w warszawskim 
salonie Bosch Serwis Mitcar – autoryzowanego dealera 
marki Mitsubishi, czyli w zwykłych, roboczych realiach. 
Serwis ten, dysponujący 30-letnim doświadczeniem  
w branży samochodowej, oferuje szeroki wachlarz usług 
mechanicznych i blacharsko-lakierniczych oraz sprzedaż 
części zamiennych

W skład nowej linii elektronarzędzi aku
mulatorowych wchodzą wiertarkowkrę
tarki, klucze udarowe i szlifierki kątowe. 
Ofertę uzupełnia szeroka gama siecio
wych myjek ciśnieniowych.

Wiertarko-wkrętarki
Poszczególne modele tworzące nową li
nię tego rodzaju elektronarzędzi różnią 
się napięciem zasilania i pojemnością 

ność od 500 do 560 l/h. Wszystkie są 
wyposażone w metalowe uchwyty tele
skopowe i dwa duże, wytrzymałe gumo
we koła. W modelach GHP 565 X i GHP 
575 X zastosowano dodatkowo zintegro
wany bęben z wężem o długości 10 m. 
Myjki GHP 575 i GHP 575 X posiadają 
komfortową regulację ciśnienia. Model 
GHP 575 X wyposażono także we wbu
dowany manometr.

Wszystkie pompy Bosch korzystają 
z technologii AutoStop, która odcina sil
nik po zwolnieniu włącznika, pomagając 
zmniejszyć zużycie energii i wody.        n

Profesjonalne myjki wysokociśnieniowe
Program myjek wysokociśnieniowych 
GHP rozszerzony został przez Boscha  
o  nową linię Prima. W jej skład wchodzi 
5 kompaktowych urządzeń, zapewniają
cych maksymalną skuteczność czyszcze
nia dzięki wysokiej jakości pomp z tło
kami wykonanymi ze stali nierdzewnej 
i silnikom indukcyjnym o mocy od 2200 
do 2600 W. Głowice cylindra, wlot i wy
lot wody są w tych modelach wykonane 
z mosiądzu, co zwiększa ich trwałość. 

Myjki Prima wytwarzają ciśnienie od 
115 do 140 barów oraz osiągają wydaj

Praktyczne pokazy i próby poprzedziła zwięzła prelekcja

Wszystkie urzą-
dzenia z nowej 
linii profesjo-

nalnych narzę-
dzi akumulato-

rowych

Z lewej:  
Akumula torowy 
klucz udarowy 
z powodzeniem 

zastępuje podob-
ne narzędzie 

pneumatyczne 

Z prawej:
w warunkach 

serwisu Mitcar 
można było  

wy próbować  
także myjki  

ciśnieniowe

Szeroka oferta myjek wysokociśnieniowych



36 | WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW | URZĄDZENIA

Autonaprawa | Lipiec/sierpień 2016

URZĄDZENIA | WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW | 37 

Warsztatowe 
urządzenia stacjonarne 

obsługowego. Doradztwo ze strony do
stawcy powinno obejmować odpowied
nie przygotowanie posadzki oraz zapew
nienia dostępu do wymaganych mediów, 
czyli energii elektrycznej oraz ewentual
nie sprężonego powietrza. 

Umowy związane z dostawami tego 
rodzaju wyposażenia warsztatowego 
mogą być zawierane w dwu alterna
tywnych wersjach: z montażem reali
zowanym przez dostawcę sprzętu albo 
z montażem organizowanym przez na
bywcę. W praktyce większość zakupów 
podnośników samochodowych realizo
wana jest wraz z ich montażem przez 
dostawcę. Ma to istotne znaczenie dla 
jakości i trwałości zakupionego sprzętu, 
ponieważ zakup podnośnika i zlecenie 
montażu innej firmie lub wykonywanie 
go we własnym zakresie w zdecydowanej 
większości przypadków kończy się pro
blemami w trakcie eksploatacji. Istotne 
jest również zapewnienie przez dostaw
cę odpowiednich dokumentów monta
żowych, niezbędnych do dopuszczenia 
podnośnika do eksploatacji przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 

Stanowiska do pomiarów geometrii
Inną grupą urządzeń warsztatowych wy
magającą istotnej współpracy przy dobo
rze przyrządu do konkretnych wymagań 
i warunków lokalowych warsztatu sa



Fo
t.

 L
au

n
c

h

mochodowego są urządzenia do kontroli 
i pomiaru parametrów geometrii usta
wienia kół i osi pojazdów. Współ praca 
dostawcy tego typu sprzętu z zama
wiającym go warsztatem polega przede 
wszystkim na doradztwie w zakresie do
stosowania odpowiedniej wersji techno
logicznej przyrządu do indywidualnych 
warunków lokalowych warsztatu, czyli 
powierzchni stanowiska kontrolno 
pomiarowego, wymiarów pomieszczenia, 
w którym stanowisko ma być umieszczo
ne, rodzaju stanowiska (diagnostyczny 
podnośnik najazdowy lub stanowisko 
kanałowe). 

W większości przypadków zakup tego 
typu urządzenia wiąże się z jego dowo
zem i montażem na miejscu przeznacze
nia. W przypadku urządzeń pracujących 
w technologii kamer CCD ma to mniej
sze znaczenie, lecz przy technologii trój
wymiarowego modelowania parametrów 
podwozia jest to wręcz nieodzowne. Fo
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h

Andrzej Kowalewski
Prezes Zarządu
Launch Polska

Niektóre urządzenia wykorzystywane w warsztatach samo-
chodowych wymagają specjalnej obsługi ze strony ich do-
stawcy. Dotyczy to zarówno doboru konkretnego sprzętu, 
jak i późniejszych czynności serwisowych

Konieczne jest tu bowiem kalibrowanie 
przyrządu bezpośrednio na stanowisku 
kontrolnopomiarowym. 

Serwis i szkolenia personelu
Zarówno przy zakupie podnośnika, jak 
i urządzenia do kontroli i pomiaru geome
trii zdecydowanie wskazane jest przepro
wadzenie przy dostawie i montażu (insta
lacji) urządzeń odpowiedniego szkolenia 
w zakresie ich eksploatacji. Ma to istotny 
wpływ na trwałość użytkowanego sprzę
tu oraz bezpieczeństwo obsługujących 
go pracowników, a także na dokładność 
wykonywanych pomiarów (w przypadku 
urządzeń pomiarowych). 

Obydwie omawiane grupy urządzeń 
warsztatowych wymagają również za
pewnienia sprawnego serwisu, i to za
równo gwarancyjnego, jak i pogwarancyj
nego. Ważne jest także natychmiastowy 
dostęp do części zamiennych oraz szyb
kość ewentualnej naprawy. Chodzi tu zwłaszcza o tzw. urządzenia 

stacjonarne, o znacznej masie i rozmia
rach, na stałe mocowane na stanowisku 
obsługowym. Należą do tej grupy pod
nośniki oraz specjalistyczne urządzenia 
i przyrządy pomiarowe do kontroli geo
metrii ustawienia kół i osi pojazdów. 

Dźwigniki warsztatowe
Podnośniki samochodowe, bez względu 
na ich konstrukcję i przeznaczenie, cha
rakteryzują się znacznymi wymiarami 
oraz masą własną. Wymaga to zarówno 
od dostawcy tego rodzaju sprzętu, jak 

również i od jego odbiorcy właściwej 
koordynacji, nie tylko w zakresie doboru 
odpowiedniego rozwiązania konstrukcyj
nego, lecz także optymalnej organizacji 
dostawy i montażu. 

Dobór wersji podnośnika do wykony
wanych na danym stanowisku czynności 
obsługowych, diagnostycznych i napraw
czych wymaga zarówno od kupującego, 
jak i od sprzedającego rzetelnej współ
pracy w tym zakresie. Nowe urządze
nie musi być prawidłowo usytuowane 
w przestrzeni całego obiektu warsztato
wego oraz w obrębie samego stanowiska 

Urządzenia do kontroli geometrii 
muszą być dostosowywane do warun-
ków lokalowych warsztatu i usytu-
owania stanowiska pomiarowego

PYTANIA KONKURSOWE
I Zaletą bezszczotkowych silników typu EC jest m.in.:
   ❏ a. niższe napięcie zasilania
   ❏ b. bezobsługowość i trwałość
   ❏ c. niższa cena zakupu
   ❏ d. większa szybkobieżność

II Klucz udarowy GDS 18 V-EC 250 Professional osiąga maksymalny moment obrotowy:
   ❏ a. 18 Nm            ❏ b. 80 Nm             ❏ c. 125 Nm              ❏ d. 250 Nm

III Mobilna stacja ładowania elektronarzędzi akumulatorowych L-BOXX Bay może być zasilana napięciem:
   ❏ a. DC 12 V lub AC 230 V    ❏ b. DC 12 V lub AC 24 V
   ❏ c. AC 230 V lub AC 400 V    ❏ d. DC 18 V

IV Akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 4,0 Ah MW-C Professional jest kompatybilny z:
   ❏ a. wszystkimi elektronarzędziami Bosch
   ❏ b. wszystkimi elektronarzedziami 18V
   ❏ c. elektronarzędziami linii Bosch 18V li-ion    
   ❏ d. większością elektronarzędzi bezszczotkowych

V Czym różnią się akumulatory litowo-jonowe od niklowo-kadmowych?

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

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

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

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

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

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

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

Autonaprawa

pl. Parkowa 25

51-616 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

✁

Możesz wygrać jeden z pięciu zestawów upominków zawierających okulary ochronne, 
rękawice, maskę oraz zatyczki do uszu ufundowanych przez firmę Bosch,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz niektórych 
od powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Nowa generacja elektronarzędzi Bosch”, następnie wypełnij kupon zamieszczony 
poniżej i wyślij go na adres redakcji do 31 sierpnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

Podnośniki 
warsztatowe 
wymagają  
profesjonalnie 
wykonanego 
montażu  
w konkretnych 
warunkach 
użytkującego  
je warsztatu
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S Nagrody: pięć zestawów upominków, 

a w każdym okulary ochronne, rękawice, maska 
oraz zatyczki do uszu
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nej kalibracji urządzenia na specjalnej 
wzorcowej ramie kalibracyjnej. Jednak 
dla ograniczenia oczekiwania na przyjazd 
serwisu do warsztatu coraz częściej prak-
tykuje się przesyłanie samych głowic po-
miarowych do serwisowania w siedzibie 
dostawcy i odsyłanie ich do warsztatu po 
wykonanej usłudze.

Modernizacja sprzętu 
Ze względu na stały postęp technologicz-
ny w dziedzinie urządzeń i przyrządów 
warsztatowych wprowadzane są co jakiś 
czas na rynek nowe, ulepszone ich wer-
sje. W przypadku podnośników nie ma 
to większego znaczenia, bardziej istotne 
jest to w przypadku urządzeń do kontroli 
geometrii. W większości rozwiązań kon-

strukcyjnych tej grupy urządzeń zakupio-
ny przyrząd może być modernizowany do 
poziomu uzyskanego przez jego nowsze 
wersje. Wykorzystywane są zwykle obrot-
nice, zaciski na koła oraz szafka jednost-
ki centralnej z komputerem ze starszej 
wersji przyrządu, a wymianie podlegają 
głowice pomiarowe i oprogramowanie 
zarządzające pracą urządzenia. 

Bardzo istotne jest przy wyborze 
dostawcy sprzętu warsztatowego jego 
doświadczenie w zakresie oferowanych 
urządzeń i przyrządów. Z punktu widze-
nia użytkownika, czyli warsztatu, ogrom-
ne znaczenie ma ewentualna fachowa 
pomoc dostawcy w zakresie rozwiązy-
wania praktycznych problemów warszta - 
towych.                                          n

Przy serwisowaniu podnośników sto-
sowane są dwie metody rozwiązywania 
problemów. Jeśli wymiana uszkodzonych 
elementów może być przeprowadzona 
przez pracowników warsztatu, praktycz-
niejsza i szybsza jest wysyłka sprawne-
go podzespołu w miejsce uszkodzonego 
i wymiana realizowana przez warsztat. 
Ogranicza to w zdecydowany sposób 
zarówno czas oczekiwania na naprawę, 
jak również koszty jej przeprowadzenia. 
Z kolei wykorzystywanie do tego celu ser-
wisowych ekip dostawcy zmniejsza ryzy-
ko popełniania błędów. 

W przypadku urządzeń do kontroli 
geometrii sprawa jest bardziej skompliko-
wana, ze względu na konieczność prze-
prowadzenia po każdej naprawie ponow-

✁

Głowice pomiarowe mogą być naprawiane i modernizowane  
u dostawcy osobno 

Najazdy i obrotnice zwykle nie wymagają 
żadnej specjalistycznej obsługi
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Zakład Delphi w Błoniu



dzenia oszczędnych procesów produkcyj-
nych, umożliwiających bezbłędną reali-
zację programów klientów. 

Zakład w Błoniu jest wspierany przez 
wiele centrów technicznych Delphi dzia-
łających na całym świecie, włączając 
w to zlokalizowany w Krakowie zespół 
inżynierów działu Powertrain. Wszystkie 
przyczyniają się do opracowywania no-
wych projektów dla przyszłych generacji 
produktów. 

Niezależnie od bieżącej działalności 
w Błoniu rozpoczęto ostatnio produk-
cję nowych technologii GDi, które będą 
montowane w pojazdach wprowadza-
nych na rynek w przyszłości. Te techno-

logie zostały opracowane jako odpowiedź 
na zobowiązanie Delphi do dostarczania 
produktów, które w dalszym stopniu będą 
pomagać w poprawie ekonomiki jazdy 
i obniżeniu poziomów emisji CO2. 

Kierując się wartościami, takimi jak 
uczciwość, bezpieczeństwo, szacunek 
i odpowiedzialność, zakład Delphi w Bło-
niu kontynuuje nawiązywanie i rozwój 
współpracy z lokalnymi społecznościami 
i samorządami. 

– Poprzez tę lokalną współpracę 
chcielibyśmy przyczynić się do sukce
su i rozwoju całego regionu, w którym 
działamy, poprzez przyciąganie utalen
towanych ludzi, którzy będą pracować 
nad nowoczesnymi i wyrafinowanymi 
technologiami dostarczanymi naszym 
klientom – stwierdziła Lilianna Płoskon-
ka, dyrektor zakładu w Błoniu. – Nadal 
rozwijamy nasze możliwości, jeśli chodzi 
o odwdzięczanie się lokalnym społeczno
ściom i inwestowanie w wiedzę i doświad
czenie, z których korzystać będą przyszłe 
pokolenia. 

Spośród obszarów, na których kon-
centruje się lokalny zespół, są działania, 
takie jak: wspieranie miejscowych insty-
tucji edukacyjnych i organizacji charyta-
tywnych czy bezpośrednie zaangażowa-
nie w działania na rzecz ochrony środo-
wiska naturalnego oraz umowy o współ-
pracy z uniwersytetami technicznymi. 

Portfolio produktów zakładu 
w Błoniu obejmuje: 
I Wielootworowe wtryskiwacze paliwa 
Multec® GDi – systemy GDi to kluczo-
wa technologia umożliwiająca down
sizing i turbodoładowanie silników spa-
linowych. Ta technologia stała się ważna 
z uwagi na swój potencjał w dziedzinie 
obniżania poziomów emisji gazów wyde-
chowych oraz obniżenia zużycia paliwa 
– wszystko to w odpowiedzi na wprowa-
dzane coraz bardziej rygorystyczne prze-
pisy dotyczące poziomów emisji. 

Dzięki systemom GDi Delphi silniki 
benzynowe stają się coraz bardziej wy-
dajne i czystsze, oferując lepszą o 15% 

Zakład, który posiada certyfikaty jakości 
ISO/TS 16949, ISO 9001 oraz certyfi-
katy środowiskowe ISO 14001 i OHSAS 
18001, został wyróżniony przez kluczo-
wych klientów, producentów wyposaże-
nia fabrycznego, za swoją jakość i osią-
gnięcia. W 2014 roku zakład Delphi 
w Błoniu zwyciężył w  regionalnym kon-
kursie „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej”. 

Nowa, zbudowana od zera fabryka 
została uruchomiona w 2012 roku, za-
pewniając nowe stanowiska pracy w re-
gionie, między innymi także nowe profile 
zatrudnienia dla inżynierów. Udostępniła 
także infrastrukturę niezbędną do prowa-

Arkadiusz Wojciechowski
menedżer działu wdrożeń nowych  
programów w zakładzie Delphi w Błoniu

Firma Delphi rozpoczęła swoją 
działalność w Błoniu niedaleko 
Warszawy w 1998 roku i obecnie 
jej tamtejszy zakład produkuje 
komponenty do systemów ob-
sługi układów paliwowych oraz 
systemów sterowania silnikiem, 
zatrudniając ponad 500 osób

Nowy, zbudowany od podstaw, zakład Delphi w Błoniu uruchomiony 
w 2012 roku
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w silnikach zasilanych benzyną lub pa
liwami alternatywnymi, co pomaga pro
ducentom samochodów w spełnieniu ak
tualnie obowiązujących i zaplanowanych 
do wprowadzenia w przyszłości norm 
emisji spalin.                                     n

Zautomatyzowane stanowisko montażu, spawania oraz 
testu wtryskiwacza

Wielostanowiskowa stacja testowania i kalibracji wtryskiwaczy (z prawej: spraw
dzanie ustawienia zaworów)

Z lewej: kontrola 
wizualna produ
kowanych kompo
nentów przy użyciu 
mikroskopu

Z prawej: auto
matyczne podajniki 
transportujące  
części pomiędzy  
poszczególnymi  
etapami montażu

Uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska do montażu 
części

sterującego pracą silnika zmieniają usta
wienie zamontowanego w głowicy za
woru kontrolującego przepływ oleju do 
hydraulicznego aktuatora regulującego 
wyprzedzenie, opóźnienie lub utrzymanie 
pozycji wałka rozrządu (względem wału 
korbowego). 

Regulator zmiennych faz rozrządu po
maga zwiększyć wydajność silnika (moc 
i moment obrotowy), stabilizuje jego 
pracę na biegu jałowym, poprawia eko
nomikę spalania i redukuje poziom emisji 
węglowodorów. 
V Pochłaniacze par paliwa ograniczają 
emisję oparów benzyny i zapobiegają 
ich przedostawaniu się do  atmosfery. 
Molekuły węglowodorów znajdujące się 
w oparach benzyny zatrzymywane są 
przez filtr węglowy zainstalowany we
wnątrz pochłaniacza, a następnie zasy
sane do cylindrów przez układ dolotowy 
silnika i tam spalane. Zdaniem eksper
tów Delphi, pochłaniacz par paliwa sta
nowi integralną część sprawnego i sku
tecznego systemu kontroli gazów spali
nowych. Dlatego firma ta oferuje szereg 
pochłaniaczy par paliwa przeznaczonych 
do różnych modeli silników. 
VI Silniki sterujące przepustnicami 
powietrza w układach dolotowych. Po
magają osiągnąć lepszą synchronizację 
napędów spalinowych z elektronicznymi 
systemami zarządzania. 
VII Czujnik amoniaku. Wykorzystuje on 
unikalną technologię Delphi do  bezpo
średnich pomiarów poziomu amoniaku 
w gazach wydechowych silników Diesla, 
wyposażonych w system selektywnej 

redukcji katalitycznej (SCR) w celu opty
malizacji procesów redukcji emisji tlen
ków NOX. 
VIII Planarne czujniki tlenu (sondy 
lambda). Zapewniają stechiometryczny 
skład mieszanki paliwowopowietrznej Fo
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ekonomikę spalania – w porównaniu z tra
dycyjnymi systemami wtrysku paliwa. 

Rozwiązania GDi Delphi tworzą 
w przemyśle motoryzacyjnym wzorce 
niezrównanej precyzji. Delphi produkuje 
wtryskiwacze, stosując jedyny w swoim 
rodzaju proces nawiercania laserowego, 
zapewniający lepszą kontrolę nad wtry
skiwanym paliwem poprzez wyjątkowe, 
linearne sterowanie jego przepływem. 

cych się do wewnątrz solenoidowych 
wtryskiwaczy Delphi, zdolnych do wy
tworzenia ciśnienia dochodzącego do 
400 barów stanowi rozwiązanie obniża
jące poziom emisji CO2 oraz poprawia
jące ekonomikę spalania bez szkody dla 
osiągów pojazdu czy satysfakcji klien
tów z jazdy.  
II Bezszczotkowe pompy paliwa to ro
dzina pomp zanurzanych w zbiornikach, 
a zaprojektowanych tak, by można je było 
zastosować w wielu różnych rodzajach 
i modelach pojazdów. Zapewniają one 
niezawodny, nieprzerwany dopływ pa
liw przy założonym dla danego systemu 
ciśnieniu, wysoką wydajność, większą 
trwałość i kompatybilność z szeregiem 
różnych paliw (także agresywnych) oraz 
zredukowane ich zużycie. Bezszczotko
we pompy Delphi są wyposażone w  in
nowacyjny silnik trójfazowy. Eliminuje on 
konieczność stosowania mechanicznych 
szczotek, będących najczęściej ulegają
cym awarii elementem w standardowych 
pompach paliwowych. 

Rozwiązanie to obniża zużycie pali
wa dzięki zmiennym parametrom pra
cy pompy i wyższej sprawności silnika. 
Może pomóc producentom samochodów 
w spełnieniu coraz bardziej rygorystycz
nych norm emisji CO2. 
III Moduły paliwowe. Bezszczotkowe 
pompy paliwa są dostarczane w komple
cie, jako kompaktowe i łatwe w monta
żu moduły. W ich skład wchodzić mogą 
czujniki poziomu paliwa, filtry paliwa, 
regulatory ciśnienia oraz elektronicz
ne, zasilane prądem stałym, sterowniki 
pomp. Bezczujnikowy sterownik pom
py bez szczotkowej odczytuje polecenia 
dostarczane z modułu sterowania ukła
dem napędowym, przesyłając informację 
zwrotną i dane diagnostyczne. 
IV Regulator zmiennych faz rozrządu 
(VCP) zastępuje standardowe wałki, po
pychacze lub przekładnie w mechani
zmach zaworowych. Umożliwia on zmia
nę synchronizacji czasu ruchu krzywki 
wałka w stosunku do położenia wału 
korbowego podczas pracy silnika i w za
leżności od parametrów jego pracy. Po
łożenie kątowe krzywki lub jej zależność 
kątowa (od położenia wału) są kon
trolowane poprzez wewnętrzny wirnik 
mechanizmu VCP. Komendy z układu 

Efektem tych technologii jest:
cicha praca – wysokociśnieniowa pom
pa paliwowa GDi Delphi zaopatruje sil
niki naszych klientów w paliwo dostar
czane przy znacznie niższym poziomie 
hałasu w porównaniu z pompami zapro
jektowanymi i wykonanymi w sposób 
tradycyjny;   
poprawa osiągów – sprawdzona tech
nologia wielootworowych, otwierają

W zakładzie Delphi  
w Błoniu produkowa
ne są urządzenia  
służące do obsługi 
systemów paliwo
wych, a także kompo
nenty do sterowania 
silnikami benzynowy
mi przeznaczone  
dla wiodących  
producentów  
samochodów

Wytwarzane w Bło
niu elementy syste
mów zasilania silni
ków benzynowych

Z lewej: wielo
otworowe wtryski
wacze paliwa   
Multec GDi

Z prawej: pompy  
paliwowe z fabryki 
Delphi w Błoniu  
– DC szczotkowe 
(benzyna) i EC bez
szczotkowe (diesel)
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Montaż sprężarki 
klimatyzacyjnej 

	wizualna inspekcja i ocena stanu 
technicznego układu klimatyzacji, 
w tym ocena stanu skraplacza (chłod-
nicy klimatyzacji). 

W przypadku znacznego zniszczenia 
korozyjnego i  ubytków żaluzji (lamel-
li) skraplacza zaleca się jego wymianę. 
Należy pamiętać, że usunięcie tylko jed-
nego rzędu żaluzji może zmniejszyć wy-
dajność całego wymiennika ciepła o nie-
mal 3%! Wraz ze spadkiem wydajności 
skraplacza wzrasta obciążenie sprężarki 
– ciśnienie oraz temperatura pracy, co 
skutkuje jej przyśpieszonym zużyciem 
lub zatarciem.

Po zatarciu sprężarki, w celu wyelimi-
nowania opiłków z całego układu zaleca 
się wymianę skraplacza, zwłaszcza gdy 
ma on trudną do płukania konstrukcję 
równoległą (komorową) lub wykonaną 
w technologii mikrorurek.

Przed demontażem starej sprężarki 
należy zabezpieczyć dochodzące do niej 
węże, aby do obiegu czynnika chłodni-
czego nie dostały się żadne zanieczysz-
czenia.

Zanim przystąpimy do instalacji nowej 
sprężarki. należy przepłukać cały układ 
klimatyzacji. Nissens rekomenduje zasto-

dławiącą oraz skraplacz (w przypadku 
zatarcia starej sprężarki lub jego złego 
stanu technicznego).

Sprawdzenia wymaga ilość oleju obec-
nego w nowej sprężarce. Jeśli jest niedo-
stateczna, trzeba ją uzupełnić do poziomu 
wymaganego przez instrukcję producenta 
samochodu. Należy do tego celu zastoso-
wać olej odpowiedniego typu, o właściwej 
lepkości i zgodny ze specyfikacją produ-
centa auta. W następnej kolejności obraca 
się ręcznie wał sprężarki o ok. 10 obro- 
tów w celu wstępnego rozprowadzenia 
oleju w jej wnętrzu. Eliminuje to szkodli- 
we zjawisko tzw. „suchego startu”.

W trakcie montażu nowej sprężarki 
należy uważać, aby do niej i pozostałej 
części układu nie przedostały się jakie-
kolwiek zanieczyszczenia. Zaślepki na 
króćcach sprężarki należy zdjąć bez-
pośrednio przed montażem węży. Ko-
nieczne jest także zastosowanie nowych 

Awaria sprężarki oznacza konieczność 
jej wymiany, lecz pierwotne przyczyny 
uszkodzenia występują często w innych 
elementach układu AC lub w niepra-
widłowym jego serwisowaniu. Dlatego 
przed zamontowaniem nowej sprężarki 
trzeba koniecznie ustalić przyczyny awa-
rii starej. 

Zasady poprawnego montażu
Wymianę sprężarki klimatyzacyjnej mu-
szą poprzedzać następujące czynności 
diagnostyczne:
	ustalenie przyczyny uszkodzenia sta-

rej sprężarki;
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o-ringów i uszczelek w połączeniach, 
które były rozmontowywane.

Po zmontowaniu obiegu czynnika nale-
ży sprawdzić stan napinacza paska napę-
du sprężarki, stan sprzęgiełka alternatora 
oraz stan sprzęgiełka jednokierunkowego 
stosowanego w bezpaskowych napędach 
sprężarek. Potem ustawia się poprawne 
położenie i naciąg paska napędzającego 
sprężarkę. Zepsute sprzęgiełka jedno-
kierunkowe należy wymienić na nowe. 

Układ klimatyzacji należy napełnić, 
zgodnie z procedurami technicznymi 
napraw klimatyzacji samochodowej, od-
powiednią ilością czynnika roboczego 
według specyfikacji producenta pojazdu. 

Po wykonaniu tej operacji auto należy 
pozostawić na kilka minut z uruchomio-
nym silnikiem, na biegu jałowym, z włą-
czonym układem klimatyzacji oraz załą-
czoną sprężarką, by sprawdzić popraw-
ność działania instalacji klimatyzacyjnej.n

 
Dariusz Białowąs
Product Manager
Chłodnice Nissens Polska

Na prawidłowe działanie oraz trwałość 
tego podzespołu ma wpływ zarówno 
poprawny jego montaż, jak i poprawny 
stan techniczny pozostałych elementów 
samochodowego układu klimatyzacji

Zawór rozprężny (z lewej) stosowany  
w układach alternatywnie z dyszami  
rozprężnymi (z prawej)

Budowa typowej 
sprężarki klimaty-
zacyjnej napędza-
nej paskiem wielo-
rowkowym

sowanie do tego celu specjalnych środ-
ków, gdyż tylko one zapewniają likwida-
cję niedrożności w układzie, usunięcie 
opiłków z zatartej sprężarki oraz pozbycie 
się starego, zużytego oleju. 

Następnie należy się upewnić, czy 
w układzie nie pozostał płyn płuczący 
oraz osuszyć układ azotem pod ciśnie-
niem. Jest to konieczne, by usunąć 
z układu wilgoć zagrażającą prawidłowe-
mu działaniu sprężarki.

Płukaniu podlegają przewody, parow-
nik oraz skraplacz (jeśli pozwala na to 
jego konstrukcja i stan techniczny). Nie 
płucze się sprężarki, osuszacza oraz ele-
mentu rozprężnego.

Wraz ze sprężarką należy wymienić: 
osuszacz, zawór rozprężny lub dyszę 

Korozyjne uszkodzenie skraplacza 
(chłodnicy) kwalifikujące go do 
wymiany

Chłodnice klimatyzacyjne z oferty firmy Nissens

Sprężarka klimatyzacyjna dostarczana 
przez firmę Nissens na rynek części 
zamiennych

Zestaw elementów układu klimatyzacyj-
nego wymienianych zwykle wraz  
ze sprężarką   

• aktualności i produkty
• sprawozdania z imprez branżowych
• artykuły techniczne i ekonomiczne
• prezentacje firm
• encyklopedia motoryzacyjna
• bieżący i archiwalne numery Autonaprawy
• księgarnia internetowa WKŁ

www.e-autonaprawa.pl
Odwiedź stronę:

Zamów bezpłatną 
prenumeratę e-wydań 

miesięcznika
Autonaprawa
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Dyrektywa się ukrywa?
Zenon Majkut
Wimad

Majowa konferencja „Dyrektywa UE nr 45 
– czas na zmiany” zorganizowana w Za
kopanem przez Polską Izbę Stacji Kontroli 
Pojazdów zapowiadała się interesująco  
i to z kilku bardzo istotnych powodów

ryzowanych warsztatów. Wszystkie kon-
trolowane auta posiadały ważne badanie 
techniczne; numery VIN były odczytywa-
ne z dowodów rejestracyjnych (rys. 2).

Niezależne badania potwierdziły po-
wszechnie znaną prawdę o rażąco niskiej 
jakości pracy stacji kontroli pojazdów. 
Czas zatem najwyższy na systemowe 
zmiany. Jednak na zakopiańskiej kon-
ferencji zarówno jej organizatorzy, jak 
i przedstawiciele zainteresowanych służb 
nie powiedzieli ani słowa o procedurach 
zachowania sprawności technicznej i po-
miarowej urządzeń diagnostycznych (ka-
libracje przez autoryzowany serwis), choć 
kilkakrotnie mówcy uznali nasze stacje za 
najlepiej wyposażone w Europie. Przy tym 
znacznie więcej uwagi poświęcono kwe-
stii montażu blokad antyalkoholowych 
w pojazdach, jakby samochody z ważnym 
przeglądem technicznym i równocześnie 
z usterkami geometrii kół i złym stanem 
zawieszeń (amortyzatorów) nie stanowiły 
istotnego zagrożenia bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. 

Sztandarowy program koordynują-
cy dane pojazdów, kierowców i pomia-
rów nie może u nas nawet wystartować 
(wprowadzenie wersji 2.0 przesunięto 
o rok), ale i tak nie będzie on w stanie 
zapobiec manipulacjom i fałszerstwom 
wyników pomiarów oraz jednoznacznej 
identyfikacji pojazdów na SKP. Wciąż też 
„działają” stacje, gdzie pieczątkę w dowo-
dzie rejestracyjnym można otrzymać „bez 
konieczności wizyty” pojazdu w miejscu 
przeglądu. Fałszerstw wyników pomiarów 
nie da się natomiast wyeliminować lub 
choćby ograniczyć bez połączenia urzą-
dzeń diagnostycznych (pomiarowych)  
w łatwą do kontrolowania sieć. Sprzyjają 
również nadużyciom finansowe powią-
zania diagnostów z ich pracodawcami 
i jednocześnie właścicielami SKP. Na ten 
jednak temat nie mówiono nic. 

Ciekawe na tym tle, chociaż wzajem-
nie niespójne, wydawały się wystąpienia 
przedstawicieli policji oraz Inspekcji Trans-
portu Drogowego. Policja w poprzednich 

dwóch latach zatrzymywała po niecałe 
ćwierć miliona dowodów rejestracyjnych 
rocznie, czyli, średnio licząc, tysiąc w każ-
dym roboczym dniu roku. Ta skuteczność 
cieszy, ale zastanawia odnotowany w tej 
samej statystyce udział samochodów nie-
sprawnych technicznie w wypadkach 
drogowych. Wynosi on w Polsce podob-
no 0,5%, podczas gdy np. w Niemczech 
– 15%. W tym roku nasza policja nie  
zanotowała ani jednego wypadku, któ-
rego przyczyną byłaby niesprawność 
pojazdu! Po prostu z różnych względów 
wygodniej jest stwierdzać „niedostoso-
wanie prędkości do warunków panują-
cych na drodze”, niż wikłać się w jakieś 
zawiłości techniczne.

Z kolei Inspekcja Transportu Drogowe-
go zatrzymała tylko w tym roku 160 ty-
sięcy dowodów rejestracyjnych wyłącznie 
z przyczyn technicznych! 

W kwestii nadzoru nad SKP przedsta-
wiono na konferencji koncepcję, by od 
starostów powiatowych przejął go Trans-
portowy Dozór Techniczny. Rozwiązanie 
to wydaje się słuszne, skoro i tak staro-
stwa zlecały TDT ocenę tych placówek. 
Jednak ministerstwo wspólnie z TDT 
mają w tej materii jeszcze inny pomysł. 
Otóż, analogicznie do 1-złotowej opłaty 
na CEPiK, która już obowiązuje, zamie-
rza się wprowadzić dodatkowe opłaty 
w wysokości 4 zł od badanego pojazdu 
na nowy fundusz nadzoru nad SKP. Fun-
duszem rzędu 50-70 mln złotych rocz-
nie miałby zarządzać TDT. Jednak forma 
sprawowania tego nadzoru zaskoczyła 
wszystkich i dla samego jej poznania 
warto było przyjechać na konferencję. 
Niech nikt nie sądzi, że zajmą się tym 
groźni inspektorzy kontrolujący SKP 
w trybie live, podczas pracy. Nie. Po-
wstanie 16 okręgowych SKP stanowią-
cych własność TDT, wybudowanych od 
nowa i z nową kadrą. Działać będą one 
w trybie arbitrażowym, jeśli jakiś klient 
zwróci się ze skargą na stację niższego 
szczebla. Ciekawe, na co miałby się skar-
żyć, bo przecież nie na odmowę przybicia 
nienależnej pieczątki. 

Na tym, jak łatwo przewidzieć, te 
nowe stacje nie zarobią. Pozostaje im 
kontrola samochodów „z łapanki”, czyli 
skierowanych przez policję, ITD, Służ-
bę Celną etc. Jednak i to nie zapewnia 

jeszcze rentowności, więc wymyślono, 
że będą one obsługiwać spóźnialskich 
powyżej 30 dni przekroczenia terminu 
przeglądu i pojazdy „pod specjalnym 
nadzorem”, czyli np. z koniecznością tzw. 
badania ADR. Klientela pewna, gdyż co 
roku na przegląd spóźnia się ok. 6 mln 
samochodów, ale nie wiadomo, ile jest 
tych do 30 dni, a ile powyżej. Wiadomo 
za to, że przegląd dla spóźnialskich bę-
dzie kosztował 200 złotych, jeśli w ogóle 
się na nim pojawią. 

Tak zamiast poprawy poziomu badań 
przez ich kontrolę wprowadza się na ry-
nek dodatkową konkurencję dla stacji 
istniejących, których podobno już mamy 
za dużo. A przecież lepsze efekty mogła-

by przynieść zmiana statusu diagnostów, 
czyniąca z nich pracowników państwo-
wych, rozliczających się z właścicielami 
stacji tylko w zakresie kosztów ich użyt-
kowania. 

Opłata 4 złotych jest już wyliczona na 
jakichś niejasnych podstawach i pewnie 
zostanie wdrożona dość szybko, nato-
miast urzędowa tabela opłat obowiązuje 
bez zmian od ponad dekady, tak jakby 
nie było inflacji i wzrostu wynagrodzeń. 
A co z tytułową „Dyrektywą 45”? Na  
jej krytyczne omówienie i propozycje 
krajowych poprawek po prostu nie star-
czyło czasu. Skończy się pewnie na jej 
przyjęciu w obecnym, niedoskonałym 
kształcie.                                         n

Właśnie w połowie maja firma Wimad 
zakończyła kolejne badania dotyczące 
stanu geometrii ustawienia kół i głęboko-
ści bieżników opon w 4474 pojazdach 
przyjeżdżających do dziesięciu autoryzo-
wanych serwisów jednego z wiodących 
polskich importerów samochodów. Wy-
niki były zbieżne z uzyskanymi w podob-
nej akcji prowadzonej na przełomie roku 
2013 i 2014 w kilku serwisach oponiar-
skich. Kontrolowano zbieżność całkowitą 
przednich i tylnych kół, ich kąty pochyle-
nia oraz głębokość bieżników we wszyst-
kich oponach. 

Podsumowanie ujawniło, iż ponad 
76,5% samochodów wykazywało para-
metry geometrii znacznie wykraczające 
poza pola tolerancji ustanowione przez 
ich producentów (rys. 1).

Tekst wspomnianej Dyrektywy budzi 
wiele interpretacyjnych i merytorycznych 
wątpliwości, które choć w części starałem 
się przedstawić w tegorocznym, lutowym 
wydaniu „Autonaprawy”. Ich wyjaśnieniu 
służyć powinien zapowiedziany udział 
w zakopiańskich obradach ministra i wi-
ceministra infrastruktury i budownictwa, 
czyli urzędników najbardziej kompetent-
nych w zakresie spraw związanych z im-
plementacją tego unijnego dokumentu do 
polskiego prawodawstwa. Do spotkania 
z nimi jednak już po raz kolejny nie do-
szło, a w zamian zostały odczytane ich 
listy z usprawiedliwieniami i przeprosi-
nami typu, że zatrzymały ich ważniejsze 
sprawy i w ogóle bla, bla… 

Zupełnie nie rozumiem takiej, coraz 
bardziej powszechnej dygnitarskiej prak-
tyki. Czy rozwój polskiego systemu kon-
troli technicznej pojazdów drogowych od 
początku uważany jest w nadzorującym 
go ministerstwie za problem marginalny, 
czy też dopiero w ostatniej chwili mu-
siał ustąpić miejsca nie spodziewanym 
problemom jeszcze większej wagi? 
W pierwszym wypadku należało w ogó-
le zrezygnować z wcześniejszych za-
powiedzi, a w drugim – poinformować 
oczekujących o konkretnych powodach 
nieobecności. Uparcie przy tym twierdzę, 
iż bezpieczeństwo na polskich drogach 
powinno mieć dla polskich ministrów 
infrastruktury znaczenie priorytetowe  
i w odniesieniu do naszych stacji kontroli 
pojazdów oburącz podpisuję się pod kon-
ferencyjnym hasłem: „Czas na zmiany”.  

Co ciekawe, aż 30% niesprawnych 
samochodów miało mniej niż trzy lata 
i małe przebiegi – do 20 tys. km. Ba-
danie dotyczyło samochodów, o które 
ponadprzeciętnie dbają ich właściciele, 
gdyż przyjeżdżają do droższych – auto-

Rys. 2

Rys. 1
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl
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Klimatyzacja w ofercie firmy Polcar
Polcar powiększył asortyment 
z zakresu klimatyzacji o ponad 
250 produktów. Nowością są 
sprężarki marki SRLine, któ-
rych obecnie Polcar sprzedaje 

ponad 60 modeli. Ponad 100 
nowych produktów stanowią 
skraplacze. Powiększa się też 
oferta parowników, zaworów 
rozprężnych, czujników, wen-

Firma Würth stara się o dobre 
relacje ze swoimi klientami 
i co pewien czas w sklepach 
firmowych na terenie całej 

Dni otwarte Würth Polska

Polski organizuje Dni Otwar-
te. We wrocławskiej placówce 
przy ul. Armii Krajowej 62 
takie spotkanie odbyło się  

Części zamienne i zestawy naprawcze do układów kierowniczych

Podzespoły do hydraulicznych i elektrycznych pomp wspomagania 
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Narzędzia do naprawy i regeneracji układów kierowniczych

Profesjonalne stoły testowe i aparatura diagnostyczna

Szkolenia techniczne dla początkujących i zaawansowanych

WWW.EMMETEC.COM
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23 czerwca. Klientów obsługi-
wali pracownicy firmy w szer-
szym niż zwykle składzie oraz 
oferowali im gratisowe usługi 
i próbki produktów oraz po-
częstunek. Była możliwość 
testowania wielu produktów 
i ich zakupu w promocyj-
nych cenach, a także poroz-
mawiania o ich cechach ze 
specjalistami. Z asortymentu 
motoryzacyjnego zaprezento-
wano m.in. szpachle, wkłady 
do wycieraczek, profesjonalne 
sposoby czyszczenia samo-
chodów, preparaty antykoro-
zyjne, a także nowości w ofer-

Klientów obsługiwał personel  firmy w szerszym niż zwykle składzie

cie do polerowana lakierów 
z serii Würth Perfection Line.

Takie spotkania w skle-
pach Würth Polska są w tym 
roku organizowane od kwiet-
nia. Kolejne odbędą się 
w Olsztynie (28 czerwca), 
Gdyni (30 czerwca), Gdań-
sku (6 września), Poznaniu  
(8 września), Warszawie 
(Aleje Jerozolimskie, 13 wrze-
śnia), Bielsku-Białej (15 wrze-
śnia), ponownie w Warszawie  
(ul. Modlińska, 4 październi-
ka) i w Bydgoszczy (6 paź-
dziernika).
www.wurth.pl

ferencji. Podobnie jak w po-
przedniej wersji zachowana 
została klasyfikacja pojazdów 
zgodna z katalogiem TecDoc. 

Odświeżono również inter-
netowy katalog pod adresem  
www.bremboparts.com – dla 
każdego wyszukiwanego mo-
delu wyświetlane są wszyst-

kie produkty Brembo, w tym 
komponenty hydrauliczne 
i nowa linia płynów hamul-
cowych.

Dostępna jest ponadto 
aplikacja katalogowa Brembo 
Parts dla właścicieli urządzeń 
z systemami Android i OS.
www.brembo.com/pl

Katalog Brembo 2016
Wydanie to ma całkowicie 
odnowioną szatę graficzną, 
jest uzupełnione o najnowsze 
produkty i przedstawia ofertę 
tarcz oraz klocków zawie-
rającą niemal 3000 pozycji  
(ok. 1500 tarcz i 1400 kloc-
ków) oraz bębnów i szczęk 
mających ponad 1000 re-

Asortyment oferowanych pro-
duktów tej marki powiększo-
no o 17 alternatorów i 17 
rozruszników. Odpowiadają 
one 99 numerom części OE 
i mają 286 zastosowań (m.in. 
w pojazdach BMW, Toyota, 
Lexus i Jaguar). Program ten 
obejmuje również rozruszniki 

Rozruszniki i alternatory Denso
z zaawansowanym zazębie-
niem (AE) oraz z podwójną 
cewką (TS). 

Cały asortyment na rynek 
wtórny obejmuje 238 alterna-
torów i 91 rozruszników, które 
mają łącznie 3934 zastoso-
wania.
www.denso-am.pl

Firma Texa opracowała nową 
wersję oprogramowania dia-
gnostycznego do ciężarówek. 
IDC4E Truck 39 zawiera 
nowe funkcje diagnostyczne 

Aktualizacja oprogramowania IDC Truck

tylatorów wnętrza, osuszaczy, 
regulatorów wentylatora oraz 
wentylatorów chłodnic i kli-
matyzacji.
www.polcar.com

Na początku czerwca firma 
Liqui Moly Polska rozpoczęła 
akcję promocyjną dla warsz-
tatów niezależnych. W jej 
ramach sprzedawane są ole-
je silnikowe: Top Tec 4100  
5W-40, Top Tec 4200 5W-30,  
Top Tec 4300 5W-30, Top 
Tec 4400 5W-30, Top Tec 
4500 5W-30 i Top Tec 4600 
5W30.

Promocja Liqui Moly
Warsztat kupujący 3 beczki 

o pojemności 60 l lub 1 becz-
kę o pojemności 205 l wymie-
nionych produktów otrzymuje 
za złotówkę kombinezon Spar-
co. Promocja jest prowadzona 
przez dystrybutorów marki Li-
qui Moly. Akcja będzie trwać 
do końca września 2016 r. lub 
do wyczerpania zapasów.
liquimoly.pl

związane z najpopularniej-
szymi markami pojazdów 
dostawczych, ciężarowych 
i autobusów (m.in. Mercedes- 
Benz, DAF, Scania, Iveco,  

Freightliner, Kenworth). Apli-
kacja TPMS Repair App po-
zwala monitorować ciśnienie 
w oponach.
 www.texa.com

W ofercie firma AD znalazły 
się produkty japońskiego kon-
cernu Aisin Seiki, stosowane 
m.in. przy pierwszym mon-
tażu w samochodach Toyo-
ta i Suzuki. Firma dostarcza 
także części zamienne na ry-
nek wtórny. W przypadku AD 
Polska są to dwie linie pro-
duktów: sprzęgła oraz pompy 
układu chłodzenia, dostarcza-

Produkty marki Aisin w AD Polska
ne jako kompletne zestawy. 
Asortyment obejmuje ponad 
80 sprzęgieł do najpopular-
niejszych w Polsce japońskich 
samochodów osobowych oraz 
30 referencji pomp układu 
chłodzenia. Mniej popularne 
części firma AD Polska może 
sprowadzić na indywidualne 
zamówienie.
www.adpolska.pl
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FORMULARZ PRENUMERATY MIESIĘCZNIKA AUTONAPRAWA
Zamawiam	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	61,50	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................
	 ❏  6	kolejnych	wydań	w	cenie	43,05	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	..........................
	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	36,90	zł	brutto	w	prenumeracie	dla	szkół	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................
Czasopismo	jest	bezpłatne.	Cena	obejmuje	umieszczenie	prenumeratora	w	bazie	danych	i	realizację	wysyłek.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO (PŁATNIKA):																										❏  nowa	prenumerata																						❏  kontynuacja	prenumeraty
Nazwa	firmy	......................................................................................................................................................................................................................
NIP	(ewentualnie	PESEL)	...........................................	imię	i	nazwisko	zamawiającego	................................................................................................
ulica	i	numer	domu	...................................................................................	kod	pocztowy	...................	miejscowość	.....................................................
telefon	do	kontaktu	.................................,	e-mail	.................................................................................................

ADRES DO WYSYŁKI	(należy	podać,	jeśli	jest	inny	niż	podany	wyżej	adres	płatnika):
Odbiorca	...........................................................................................................................................................................................................................
ulica	i	numer	domu	..................................................................................	kod	pocztowy	...................	miejscowość	......................................................
Faktura	VAT	zostanie	dołączona	do	najbliższej	wysyłki	zamówionych	czasopism.	Upoważniam	Wydawnictwo	Technotransfer	do	wystawienia	faktury	VAT	bez	podpisu	od-
biorcy	oraz	umieszczenia	moich	danych	w	bazie	adresowej	wydawnictwa.

.......................................................																																																																																				....................................................................
                           data                                                                                                                                                        podpis               

Wypełniony	formularz	należy	przesłać	faksem	na	numer	71 348 81 50	lub	pocztą	na	adres	redakcji.	Prenumeratę	można	też	zamówić	ze	strony	
internetowej	www.e-autonaprawa.pl,	mailowo	autonaprawa@technotransfer.pl	oraz	tele	fonicznie	71	715	77	95	lub	71	715	77	98

Firma Osram oferuje cztery 
nowe modele lamp warszta-
towych. 

Lampy warsztatowe marki Osram

LEDinspect PRO Bon-
net 1400 charakteryzuje się 
smukłym kształtem i wytrzy-

małą konstrukcją. Dzięki 168 
diodom LED wytwarza jasne 
jednolite światło o łącznej 
wartości strumienia 1400 lu-
menów. Lampa jest zasilana 
kablem o długości 5 m.

W lampach LEDinspect 
PRO Penlight 150 i LEDin-
spect PRO Penlight 150 
UV-A sześć diod LED wytwa-
rza światło o łącznej wartości 
strumienia 150 lumenów. 
Oba modele mają lekką 
i kompaktową konstrukcję, 
umożliwiającą doświetlanie 
wąskich przestrzeni i trud-
no dostępnych powierzchni. 

Źródłem zasilania jest litowo-
polimerowy akumulator o po-
jemności 800 mAh. Czas pra-
cy akumulatora wynosi 2,5 h  
(główne światło), a można 
go doładowywać przez port 
USB.

LEDinspect PRO Pocket 
korzysta z sześciu diod LED 
o łącznej wartości strumienia 
świetlnego 280 lumenów. 
Może służyć jako latarka za-
silana litowo-polimerowym 
akumulatorem o pojemności 
2000 mAh, doładowywanym 
przez port USB.
www.osram.pl

Firma Delphi Product &  Se-
rvice Solutions przygotowała 
nawą wersję katalogu filtrów. 
Publikacja zawiera 82  no-
wości, w tym: 68 numerów 
katalogowych w gamie filtrów 
paliwowych i 14 w gamie fil-
trów kabinowych. Asortyment 

Katalog filtrów Delphi
obejmuje ponad 600 pozycji 
(filtry paliwa, filtry kabinowe 
oraz filtry cząstek stałych), po-
krywających zapotrzebowanie 
najbardziej popularnych mo-
deli pojazdów (m.in. Peugeot 
308, Citroën C4 Cactus, Fiat 
500X, Opel Corsa, BMW 4 

series, BMW X4). Nowy ka-
talog zawiera dane na temat 
zastosowań filtrów, informacje 
techniczne oraz ilustracje pro-
duktów. Najbardziej aktualną 
jego wersję można znaleźć na 
stronie:
delphicat.com

Asmet oferuje nowe elemen-
ty układów wydechowych do 
aut marek Opel, Suzuki, Ford 
i Honda. Osiem nowych pro-

Nowości marki Asmet
duktów jest przeznaczonych 
do samochodów Opel Agila B,  
Suzuki Splash i Honda Ci-
vic VII. Kolejne 8 elementów 

znajduje zastosowanie w po-
jazdach Ford Transit. Katalog 
można znaleźć pod adresem:
 www.asmet.eu
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Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE niesie 
wiele obustronnych niedogodności przy co 
najmniej jednej, ewidentnej korzyści, jaką 
będzie eliminacja brytyjskich samocho-
dów z kontynentalnego ruchu drogowego. 

Wiąże się z tym konieczność od-
powiedniej modyfikacji unijnych i kra-
jowych przepisów, które nie tak dawno  
(w Polsce od 2015, a na zachodzie 
Europy o rok wcześniej) zmienialiśmy 
w dokładnie przeciwnym kierunku, do-
puszczając w krajach o obowiązującym 
ruchu prawostronnym rejestrację pojaz-
dów osobowych z odwrotnie umieszczo-
ną kierownicą. Zezwolenie na poruszanie 
się po całej Unii miały one już wcześniej, 
co stanowiło wyraźną niekonsekwencję 
prawną, więc ją usunięto w imię rów-
nania uprawnień krajów członkowskich, 
a z obrazą zdrowego rozsądku. Dlatego 
wielu ekspertów i polityków, ze względu 
na bezpieczeństwo, próbowało tę decyzję 
zablokować lub maksymalnie ją opóźnić. 
Unijne dyrektywy muszą jednak obowią-
zywać i w Polsce. Dopiero teraz jest szan-
sa na powrót do normalności.

Zasada ruchu lewostronnego obowią-
zuje dziś nie tylko w Wielkiej Brytanii 
oraz w krajach wywodzących się z daw-
nego Brytyjskiego Imperium, lecz także  
m.in. w   Japonii, Indonezji i Tajlandii. 
Oznacza to, że jedna trzecia ludności 
świata porusza się lewą stroną dróg, 
a jedna czwarta globalnie eksploatowa-
nych pojazdów ma kierownice po prawej 
stronie nadwozia. I niech tak będzie na-
dal, byle na tych samych szosach nie mie-
szać ze sobą odmiennych pod tym wzglę-
dem konstrukcyjnych wersji samochodów, 
gdyż zagraża to bezpieczeństwu ruchu 
i zakłóca jego sprawne funkcjonowanie. 
W większości współczesnych „lewo-
stronnych” krajów zapobiega podob-
nym kolizjom konieczność uzupełniania 
połączeń lądowych długimi odcinkami 
kosztownej żeglugi. W przypadku wysp 
brytyjskich nie są podobną przeszkodą 
łatwo dostępne i krótkie trasy promowe. 
Zniechęcać mogą najwyżej różne zagro-
żenia i niewygody towarzyszące podróży 
kontynuowanej już na drugim brzegu. 

Nie rozwiązują tego problemu drob-
ne techniczne modyfikacje w rodzaju 
wymiany asymetrycznych reflektorów, 
zmiany umieszczenia tylnego światła 
przeciwmgłowego, przeróbki lusterek 
bocznych i zastosowania innej skali pręd-
kościomierza (kilometry zamiast mil lub 
na odwrót). Przede wszystkim bowiem 
kierowca powinien siedzieć na miejscu 
właściwym w danej sytuacji. 

Wprowadzenie ścisłej terytorialnej se-
gregacji lewo- i prawostronnych aut po-
winno obecną sytuację poprawić, choć 
też nie do końca, bo zawsze jakaś część 
kierowców zmuszona będzie w zamor-
skich wyjazdach przesiadać się na fotel 
mniej zgodny z ich przyzwyczajeniami. 
Radykalnym rozwiązaniem byłoby przy-
jęcie jednolitych przepisów na wszyst-
kich drogach świata, lecz niełatwo jest 
rozstrzygnąć, który miałby to być z alter-
natywnych wariantów. Globalnie niższe, 
choć też ogromne koszty, powodowałby 
powszechny zjazd lewostronnych w pra-

Lewą marsz?

wo, gdyż są mniej liczni. Z drugiej jednak 
strony, jeśli już zmieniać, to na lepsze, 
a według obiektywnych kryteriów ruch 
lewostronny jest w wielu konkretnych sy-
tuacjach drogowych bardziej bezpieczny 
i szybciej rozładowuje drogowe zatory na 
skrzyżowaniach...

Hubert Kwarta

Dzień, w którym Szwedzi przeszli z ruchu lewostronnego na prawostronny

Autobus Fiat 682 produkowany w latach 60.  
zeszłego wieku przeznaczony do ruchu 
prawostronnego miał kierownicę po prawej 
stronie dla ułatwienia manewrów w cias-
nych zaułkach
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Pigmalion czy Golem?

„Traktuj człowieka według tego, jak wyglą-
da, a uczynisz go gorszym. Ale traktując 
go według tego, kim mógłby być, napraw-
dę takim go uczynisz”. Tak widział Goethe 
znaczenie wzajemnych ludzkich ocen

Stygmatyzacja, etykietowanie to rodzaj 
samospełniającej się przepowiedni, po-
nieważ ma ona swoje konsekwencje dla 
samooceny, motywacji i – niejednokrotnie 
– rozwoju ocenianego człowieka. 

W latach 60. minionego wieku dwójka 
badaczy przeprowadziła w jednej z amery-
kańskich szkół interesujący eksperyment. 
Prowadzący poinformowali nauczycieli, że 
na podstawie wyników testu sprawdza-
jącego intelektualny potencjał podzielili 
uczniów na trzy grupy: ponadprzeciętnych, 
przeciętnych i pozostałych. Dzieci z pierw-
szej grupy zostały dodatkowo opisane jako 
„uczniowie z przyszłością”, którzy w tym 
roku szkolnym poczynią wyjątkowe po-
stępy w nauce. W  rzeczywistości dobór 
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do grup miał charakter losowy i nie wy-
nikał z testu, a szansa na nagłe polepsze-
nie wyników nauczania zaistniała tylko 
w wyobraźni nauczycieli. Osiem miesięcy 
później jeszcze raz przeprowadzono ten 
sam test ze wszystkimi dziećmi. „Ucznio-
wie z przyszłością” poprawili swoje wyniki 
w stosunku do innych średnio o 4 punkty. 
Efektu tego nie zaobserwowano już u dzie-
ci z etykietką „przeciętnych”, nawet jeśli 
dysponowały one wysokimi możliwościa-
mi intelektualnymi i talentami. Wniosek 
z eksperymentu był prosty i jednoznaczny. 
To przekazywane przez nauczycieli w rela-
cjach z uczniami przekonania o ich „wy-
bitnych możliwościach”, „przeciętności” 
czy „intelektualnych ograniczeniach” mia-
ły moc kształtowania uczniów  w zgodzie 
z tymi sugestiami. Ten, kto został zaklasy-
fikowany jako „obiecujący”, robił postępy 
w porównaniu z innymi, i to obojętnie w ja-
kim przedmiocie. Wyniki tego i innych eks-
perymentów dotyczących wpływu dokony-
wanej oceny i związanych z nią oczekiwań 
w stosunku do innych osób wykraczają 
daleko poza poletko stricte edukacyjne. 
Dowodów na to, że siła naszych oczeki-
wań może wpływać na zachowania innych 
ludzi, nie brakuje. Pracując w otoczeniu 
osób pełnych wiary w nasze możliwości, 
nie mamy problemów z brakiem energii, 
entuzjazmu, znalezieniem wystarczającej 
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motywacji do zrealizowania licznych pro-
jektów ani z pokonywaniem przeciwno-
ści. To wszystko buduje naszą pozytywną  
samoocenę i sprawia, że „rośniemy”, roz-
wijamy się. Taka jest siła Efektu Pigmalio-
na – starożytnego rzeźbiarza, który ożywił 
wykonywany posąg. Przeciwieństwem 
tego jest Golem – gliniana figura tylko 
zewnętrznie przypominająca człowieka. 
Sklasyfikowani jako „osobnik nierokujący 
nadziei”, z którym nie wiąże się żadnych 
istotnych oczekiwań (może poza kolejną, 
nieuchronną „wpadką”), stopniowo popa-
damy w pewien rodzaj letargu. Wycofu-
jemy się z aktywności, nie przejawiamy 
inicjatywy, brakuje nam motywu do pod-
jęcia jakiejkolwiek akcji. W efekcie zamiast 
rozwoju popadamy w trwanie, regres lub 
poważne problemy psychologiczne.

Efekt Pigmaliona lub Golema jest rów-
nie powszechny w firmach, jak w klasach 
szkolnych. Gdy menedżer wierzy, że ma 
w  zespole uzdolnionych podwładnych, to 
ich wyniki nawet przy porównywalnych 
talentach przewyższą osiągnięcia grupy, 
której przełożony myśli odwrotnie.

Pamiętajmy, iż „każdy człowiek nosi 
w sobie mieszaninę dobra i zła, ambicji 
i znużenia, mocnych stron i słabości. Mo-
żemy wybierać: czy budować na mocnych 
stronach czy wpaść w obsesję na punkcie 
słabości”.



Zwiększaj produktywność z każdą nałożoną warstwą lakieru. 
Aplikuj mokro na mokro, nie tracąc czasu na odparowanie 
międzywarstwowe. Wystartuj z innowacyjnymi podkładami 
ValueShade® oraz uniwersalnymi, szybkimi lakierami bazowymi, 

kończąc na ultraszybkich lakierach bezbarwnych. Produkty marki 
Cromax® zmienią każdą kabinę lakierniczą w super wydajną maszynę.  
www.cromax.pl

The Axalta logo, Axalta™, Axalta Coating Systems™, Cromax®, the Cromax® logo and Five Star logo and all other marks denoted with ™ or ® are 
trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and its affiliates. Copyright © 2015 Axalta Coating Systems. All rights reserved.

PRODUKTYWNOŚĆ 
NA NAJWYŻSZYCH 
OBROTACH

CRO_PL_Fast Lane General_210x297_master.indd   1 07/06/16   11:56


