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Okresowej konserwacji co 150-200 godzin pracy wymagają też same urządzenia warsz-
tatowe przeznaczone do serwisowania samochodowych instalacji klimatyzacyjnych. 
Oznacza to, że w sezonie – kiedy obsługuje się średnio pięć pojazdów dziennie – raz na 
45 dni konieczna jest między innymi wymiana filtrów i oleju w pompie próżniowej, gdyż 
zanieczyszczenia dostające się do serwisowej butli z czynnikiem chłodniczym przenikają 
potem do wszystkich obsługiwanych pojazdów.                                       str. 32

Niedoświadczony mechanik naprawę samochodowej klimatyzacji zaczyna z reguły  
od wymiany sprężarki, nie zdając sobie sprawy, iż rzeczywista przyczyna usterki leży 
gdzie indziej. Bywają nią błędy popełnione przy ich uprzednim serwisowaniu. W efek-
cie klient wraca z reklamacją, ponieważ dochodzi do ponownej, identycznej awarii.
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Spowszedniała już, nie osiągając międzynarodowego rozgłosu, polska wakacyjna sensacja 
z zakopanym gdzieś pod ziemią pociągiem pełnym złota. Udało się bowiem wykopać tylko 
rzekomych odkrywców owego skarbu z jakiejś mało znanej organizacji podobnych poszu-
kiwaczy. Nie zmienia to jednak odwiecznej zasady, iż jeden człowiek zawsze jest w stanie 
odkopać, to co drugi przed nim zakopał. „Przed nim” oznacza tu zarówno, wcześniej,  
jak i w celu ukrycia.

Odbiorcy medialnych doniesień nie musieli jednak długo czekać na nowe rewelacje, 
tym razem globalne i o znacznie większym finansowym wymiarze. Otóż VW – największy 
(od niedawna i pewnie nie na długo) samochodowy koncern świata – poniósł miażdżącą 
klęskę w elektronicznej walce z EPA, czyli amerykańską agencją ochrony środowiska. 
Podobno w milionach pojazdów tej marki zainstalowano dyskretne systemy reagujące na 
urzędowe testy emisji spalin natychmiastowym jej dostosowaniem do rygorystycznych 
norm. Te właśnie instalacje wykryli amerykańscy inspektorzy i zrobiła się afera.

Dla przeciętnego czytelnika, telewidza, radiosłuchacza lub internauty techniczno- 
-ekologiczny aspekt sprawy to absolutnie czarna magia. Z pomocą, jak zwykle, przyszli 
dziennikarze, tworzący bardziej przystępne wizje motoryzacyjnego horroru. Zamiast znie-
chęcać odbiorców mętnymi informacjami o jakichś tlenkach i dwutlenkach, zaczęli wprost 
mówić o truciznach sączonych do atmosfery w stężeniach kilkudziesięciokrotnie większych 
od dopuszczalnego, o wielomiliardowych karach grożących niemieckiemu producentowi. 
Ktoś w Wielkiej Brytanii obliczył nawet, iż te skrytobójcze volkswageny, audi, seaty i škody 
są bardziej szkodliwe dla naszej planety niż cały brytyjski przemysł. 

Producenci szwajcarscy, austriaccy i szwedzcy wypadają w takich porównaniach za-
pewne jeszcze bardziej korzystnie, gdyż sprawa nie polega na zaniechaniu lub radykalnym 
ograniczeniu „brudnej” działalności, lecz na jej przekazaniu zagranicznym kooperantom, 
m.in. w Stanach Zjednoczonych, które w związku z tym stronią od globalnych konwencji 
ekologicznych niczym przysłowiowy diabeł od święconej wody, a równocześnie zadziwiają 
świat szczytowymi osiągnięciami ochrony środowiska w… Kalifornii.

Nie w tym rzecz jednak, by licytować się w wymianie zasadnych przeważnie oskar-
żeń lub usprawiedliwiać inicjatywy już z założenia oszukańcze. Problem jest powszechny 
i znacznie poważniejszy, Gdzieś w rewelacjach dotyczących afery VW przemknęła infor-
macja: „Auta na drodze miały nawet o 40% lepsze osiągi niż podczas testów” i tu właśnie 
liegt der Hund begraben! Nie chodzi przecież o bolidy F1, lecz o zwykłe samochody, które 
z powodu ekologicznych rygorów tracą już prawie połowę swej potencjalnej użyteczności. 
Co z tego, że niemiecki gigant wycofał się ze swego „wynalazku” i gromko go potępia, skoro 
tylko czekać na tysiące naśladowców wśród zdolnych elektroników w lokalnych warszta-
tach. Coraz wyraźniej bowiem jawi się dylemat: albo ekologia, albo motoryzacja. Można 
tylko łudzić się, iż trzecią, tą optymalną możliwością są elektryczne i hybrydowe prototypy, 
kokietujące publiczność wielkich motoryzacyjnych targów.   

                                                 Marian Kozłowski     

Autonaprawa | Październik 2015

NOWE OLEJE CASTROL EDGE  
Z TECHNOLOGIĄ TITANIUM FSTTM

CASTROL EDGE 5W-30 LL I CASTROL EDGE 5W-30 C3 
TERAZ DOSTĘPNE Z TECHNOLOGIĄ TITANIUM FST™
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PIM zaprasza 
na Forum Ubezpieczeń
1. grudnia. 2015. roku. w. Air-
port.Hotel.Okęcie.odbędzie.się.
X. Dyskusyjne. Forum. Ubez-
pieczeń. Komunikacyjnych..
Jest. to. cykliczne. spotkanie.
całego. rynku. warsztatowe-
go:. . pracowników. serwisów.
mechanicznych. i. blacharsko-
lakierniczych,. dealerów. sa-
mochodów,. rzeczoznawców,.
likwidatorów. szkód,. towa-
rzystw. ubezpieczeniowych,.
wypożyczalni. samochodów,.
firm. flotowych. oraz. firm. do-
starczających. narzędzia,. ma-
teriały. i. oprogramowanie. dla.
serwisów.
Podczas. tegorocznego,.

jubileuszowego. spotkania,.
odbywającego. się. pod. patro-
natem. Rzecznika. Ubezpie-
czonych. i. Ministerstwa. Go-
spodarki,. zostaną. poruszone.
następujące.tematy:

	Jak. wytyczne. KNF. odbi-
ły. się. na. rynku. napraw.
–. podsumowanie. ośmiu.
miesięcy. funkcjonowania.
nowych. zapisów.. Stawki,.
części.i.kierowalność.

	Atrakcyjne. oferty. usług.
i.efektywne.rabaty.–.jak.je.
przygotować,.aby.skutecz-
nie. przełożyły. się. one. na.
zysk.dla.firmy.

	Stosowanie. używanych.
części. zamiennych. w. na-.
prawach. samochodów,.
czyli. co. trzeba. wiedzieć.
w.warsztacie.

	Prezentacja. najnowszych.
danych. rynku,. wskazanie.
aktualnych. trendów. i. pró-
ba.prognozy.na.najbliższą.
przyszłość.

	Najlepsze.praktyki.z.zarzą-
dzania.serwisem,.czyli. jak.
robią.to.inni.

	Serwis.w.nowych. realiach.
rynkowych:. co. jeszcze.
można. zmienić,. by. zaosz-
czędzić. (Orange. Energy,.
energia.dla.warsztatów).

	Jeszcze. raz. o. profesjonal-
nej. obsłudze. klienta..Wie-
my,.ale.nie.stosujemy.–.co.
i. dlaczego. musimy. zmie-
nić.

Podczas. Forum. tradycyjnie.
zostanie. wręczona. nagroda.
„Złoty. Zderzak”,. którą. otrzy-
ma.najbardziej.przyjazne.pod.
względem. likwidacji. szkód.
komunikacyjnych. towarzy-
stwo. ubezpieczeniowe.. No-
wością. zaś. będzie. konkurs.
„Złota. Lakiernia”,. w. którym.
do. rywalizacji. staną. lakiernie.
wyróżniające. się. .podejściem.
do. klienta,. jakością. napraw.
i.postawą.proekologiczną.

Zaprosili nas
Koalicja Prawo do Naprawr R2RC – na konferen-
cję prasową poświęconą problematyce pokładowych 
systemów telematycznych (Warszawa, 8 września)
Siemens – do wzięcia udziału w internetowej konfe-
rencji SPS IPC Drives (15 września) 
Firmy: Johnson Controls, NRF i Tenneco – na swe 
konferencje prasowe podczas International Motor 
Show (IAA Frankfurt, 15-16 września)
Firmy: Federal-Mogul, Hella, Niedźwiedź-Lock – 
na swe stoiska podczas XV Targów Inter Cars (War-
szawa, 18-20 września)
ZF Friedrichshafen AG SA –  na uroczyste Śniada-
nie Bawarskie podczas XV Targów Inter Cars (War-
szawa, 19 września)
Grupa APP – na prezentację nowego systemu do 
bezlakierowego usuwania wgnieceń NTools (Wrze-
śnia, 29  września)
Lewis PR wraz z japońskim miastem Takasaki – 
na targi Japan Business Expo – Takasaki Day (War-
szawa, 8 października)
Sogefi – na happy hour na swym stoisku firmowym 
podczas targów Equip Auto (Paryż, 13 października)
Continental –  na konferencję prasową poświęconą 
technologiom wykorzystywanym dla bezpieczeństwa 
na drogach (Warszawa, 13 października)
Federal-Mogul – na konferencję prasową podczas 
targów Equip Auto (Paryż, 14 października)
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Zostały.przyznane.mecha-
nikom. biorącym. udział.
w. konkursie. Axone. S,.
zorganizowanym. podczas..
XV. Targów. Inter. Cars..
Uczestnicy. musieli. odpo-
wiedzieć. na. kilka. pytań.
oraz.przetestować.najnow-
szy.produkt.Texa.CARe.na.
specjalnym. symulatorze..
Nagrody. w. postaci. zesta-

Nagrody firmy Texa
wów. diagnostycznych. Axo-.
ne.S.z.oprogramowaniem.do.
obsługi. samochodów. osobo-
wych.i.motocykli.wraz.z.rocz-
ną. aktualizacją. oraz. bazą.
danych. Info. Plus. trafiły. do.
Mateusza.Ostrowskiego.z. fir-
my. Wróblex. (Krasna. Dąbro-
wa). i. Wojciecha. Szczechura.
reprezentującego.firmę.Moto-
Szpera.z.Chorzowa.

GG. Profits. –. producent. prze-
wodów.wysokiego.napięcia.do.
wszystkich.samochodów.o.sil-
nikach.z.zapłonem.iskrowym,.
cewek.zapłonowych.i.żarówek.
Sentech. –. organizuje. bezpłat-

Sentech zaprasza szkoły
ne. szkolenia. dla. szkół. samo-
chodowych..W.trakcie.szkole-
nia.młodzież.otrzyma.nie.tylko.
wiedzę.teoretyczną,.ale.przede.
wszystkim. praktyczną.. Kon-
takt:..marketing@sentech.pl.

kątne. obiektywy. typu. „rybie.
oko”. są.umieszczone.w.atra-
pie.chłodnicy,.z.tyłu.i.w.pod-
stawach. lusterek. bocznych.

i. rozpoznają. nawet. ukośne.
miejsca. parkingowe.. Kamery.
wykrywają.też.białe. linie.roz-
graniczające.stanowiska,.cze-
go. nie. rozpoznają. tradycyjne.
czujniki.ultradźwiękowe..Auto.
parkuje.dzięki.mapie.z.siatką.
współrzędnych,. przygotowa-
ną.na.podstawie.obrazu.z.ka-
mer.. Kierowca. może. przejąć.
kontrolę. nad. parkowaniem,.
na. przykład. podczas. parko-
wania. w. pobliżu. większego.
pojazdu.

Surround View do parkowania

Ferodo jest zarejestrowanym znakiem handlowym 

8 Z 10
VW
GOLF

1

RENAULT
CLIO (RS)

3

OPEL
CORSA

5

NISSAN
QASHQAI

8

VW
POLO

4

FORD 
FIESTA

2

BMW
3 SERIES

9

OPEL
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10
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7

Na dziesięć najlepiej sprzedawanych samochodów w Europie w 2013 roku w ośmiu fabrycznie 
zastosowano klocki Ferodo. Nasze doświadczenie w produkcji na pierwszy montaż gwarantuje 
najwyższą kontrolę i skuteczność podczas hamowania w każdych warunkach.

*Żródło: JATO - strona internetowa www.jato.com

ferodo-8outof10advert-PL-185x131.indd   1 3/09/2015   15:48:23

3.grudnia.w.Ministerstwie.Go-
spodarki.odbędzie.się.10..Kon-
ferencja. Niezależnego. Rynku.
Motoryzacyjnego. poświęcona.
analizom. polskiego. i. europej-

Continental. pokazał. pojazd,.
który. automatycznie. parkuje.
dzięki.obrazowi.z.kamer.Sur-
round. View.. Cztery. szeroko-

Konferencja SDCM
skiego. rynku. części. motory-
zacyjnych. dla. sektora. osobo-
wego. i. ciężarowego.w. Polsce.
i. w. Europie.. Podczas. debaty.
ekspertów. zostaną. poruszone.

tematy. konsekwencji. błędów.
w. CEP,. zagrożeń. dla. branży.
po. wprowadzeniu. systemów.
telematycznych. oraz. zmiany.
w.prawie.o.ruchu.drogowym.
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Podczas targów IAA 2015 
we Frankfurcie nad Me-
nem, które odbyły się  
w dniach 17-27 września, 
Bosch zaprezentował kilka 
innowacji. Pokazano między 
innymi, że ciśnienie paliwa 
w silnikach wysokopręż-
nych może być zwiększone  

do 2700 barów. Jest to 
klucz do redukcji emisji tlen-
ków azotu i cząstek stałych, 
ponieważ im wyższe ciśnie-
nie, tym dokładniej paliwo 
się rozpyla i lepiej miesza 
z powietrzem w cylindrze.

Kolejna technologia – Di-
gital Rate Shaping – pozwa-
la jednocześnie znacznie 
zmniejszyć emisję, zużycie 
paliwa i poziom hałasu spa-
lania w silnikach Diesla. 
W odróżnieniu od stosowa-
nego dotychczas wtrysku 
wstępnego i głównego, pro-
ces podawania paliwa jest 
tutaj podzielony na wiele 
drobnych iniekcji. Wynikiem 
tego jest łagodny proces spa-
lania.

Bosch zwiększa też ciś-
nienie paliwa w silnikach 
benzynowych – do 350 ba- 
rów. Rezultatem jest bar-
dziej efektywne przygoto-
wanie mieszanki i krótsze 
czasy wtrysku. W porówna-
niu z systemem o ciśnieniu  
200 barów środki te znacz-
nie obniżają emisję cząstek 
stałych.

Bosch Mahle Turbo Sys-
tems opracował nową ge-
nerację zmiennej geometrii 
dolotu w turbosprężarkach 
(VTG). Zasadniczym prze-
łomem jest uzyskanie mniej-
szej skłonności wirników 
turbosprężarek do deforma-

cji w temperaturze 900°C, 
a prototypowe egzemplarze 
radzą sobie już z tempera-
turami do 980°C. Silniki wy-
posażone w nowe turbosprę-
żarki będą rozwijały większą 
moc lub staną się oszczęd-
niejsze. To samo odnosi się 
do silników wysokoprężnych, 
w których mniejsza szczelina 
łopatek kierownicy zwiększa 
dodatkowo sprawność turbi-
ny o zmiennej geometrii.

Filtr cząstek stałych moż-
na połączyć z nawigacją. 
Pozwala to na regulowanie 
regeneracji filtra cząstek sta-
łych za pomocą elektronicz-
nego horyzontu, to znaczy 
na podstawie danych z na-
wigacji, przewidujących tra-
sę przejazdu. Przykładowo: 
filtr regeneruje się wcześniej 
podczas jazdy na autostra-
dzie, aby był w pełni funk-
cjonalny, gdy pojazd powróci 
do ruchu miejskiego.

Z kolei inteligentny sys-
tem kontroli temperatury 
w samochodach elektrycz-
nych umożliwia zwiększe-
nie zasięgu pojazdu o 25% 
w trybie jazdy miejskiej 
w okresie zimowym, i to bez 
modyfikacji akumulatora. 
Wykorzystuje on niewiel-
ką ilość ciepła powstającą 
w akumulatorze, silniku 
i hamulcach samochodu 
elektrycznego. 

Targowe nowości Boscha
Propozycja Boscha do-

tycząca zarządzania parko-
waniem ułatwia kierowcom 
znajdowanie miejsca parkin-
gowego i pomaga operatorom 
parkingu poprawić wykorzy-
stanie powierzchni. Zainsta-
lowane w nawierzchni czuj-
niki wskazują, czy miejsce 
jest zajęte czy wolne. Czuj-
niki przekazują te informacje 
bezprzewodowo do serwera, 
gdzie dane są w czasie rze-
czywistym nanoszone na 
mapę. Kierowcy mają dostęp 
do tej mapy na smartfonach 
i mogą skierować się do do-
stępnego miejsca.

Inteligentny system par-
kowania przyczepy oferuje 
wygodny dla kierowców spo-
sób sterowania pojazdem 
i przyczepą z zewnątrz przy 
użyciu smartfona lub table-
tu. Jest to możliwe za po-
mocą interfejsów łączących 
się z układem kierowniczym 
o elektrycznym wspomaga-
niu, układem hamulcowym, 
układem sterowania silnika, 
automatyczną skrzynią bie-
gów oraz z funkcją pomiaru 
kąta złamania. Korzystając 
z aplikacji, kierowca może – 
stojąc na chodniku – wstęp-
nie wybrać kierunek i pręd-
kość jazdy. Później palcem 
steruje kątem złamania przy-
czepy i bezpiecznie parkuje 
zestaw.

Firma Werther International 
Polska otrzymała certyfikat ITS 
uprawniający do stosowania 
na stacjach kontroli pojazdów 
urządzeń Munster 9000 3D.
 Certyfikat uzyskały wersje: 
uniwersalna (Lift) oraz dwie 
mobilne (Mobile i Motion). 

Munster pozwala przepro-
wadzić ciągły pomiar kątów 
poziomych i pionowych usta-
wienia kół pojazdów, rozsta-
wu osi, rozstawu kół, różnicy 
kątów skrętu i innych (łącznie  
33 parametrów). Zasada po-
miaru bazuje na przetwarza-

Certyfikat ITS dla urządzenia Munster 9000 3D

Wszystko co nasz portal oferuje, służy ułatwieniu pracy 
wykwalifikowanych mechaników.
Rozwijany przez specjalistów dla fachowców, dążący do 
perfekcji – tak jak nasze produkty. Szybki, prosty 
i przystępny. Dokonaj bezpłatnej rejestracji już teraz!

 › Instrukcje: łatwa diagnostyka uszkodzeń i montaż 
 › Części zamienne: wszystkie informacje “od ręki”
 › Szkolenia: online lub na miejscu u klienta
 › Informacje: najnowsze aktualizacje informacji 
serwisowych i dotyczących produktów
 › Zakres produktów: wszystkie produkty LuK, INA, FAG 
i Ruville

SPECJALIŚCI DLA FACHOWCÓW
repxpert.pl@schaeffler.com
www.repxpert.pl

REPXPERT – marka 
Schaeffler Automotive Aftermarket

PRAKTYKA. 
WIEDZA. 
INFORMACJE.

SAAM_REPXPERT-Teaser-Ad_90x266mm_PL.indd   1 31.08.2015   15:08:32

Podczas wrześniowych targów 
Inter Cars Delphi zaprezento-
wało produkty z grupy zawie-
szenia i układów kierowni-
czych, klimatyzacji, układów 
hamulcowych oraz systemów 
Diesla i zarządzania silnikiem 
wraz z najnowszymi rozwiąza-
niami diagnostycznymi i urzą-
dzeniami testującymi. 

Pokazano między innymi 
testery DS150 i DS650 z naj-
nowszą aktualizacją oprogra-

Targowe nowości Delphi

mowania diagnostycznego 
dla samochodów osobowych 
i ciężarowych, oferujące dia-
gnostykę wszystkich systemów  
elektronicznych. Inną nowo-
ścią był wprowadzony niedaw-
no do oferty tester wtryskiwa-
czy common rail YDT-35, czyli 
urządzenie opracowane przez 
Hartridge dla punktów napraw 
i autoryzowanych serwisów 
Diesla do szybkiej identyfikacji 
wadliwych wtryskiwaczy.

Podczas targów firma wy-
stawiła najnowsze produkty 
i technologie. Znalazły się 
wśród nich marki: Fero-
do – produkty do układów 
hamulcowych, montowane 
fabrycznie w ośmiu spośród 
dziesięciu najlepiej sprze-
dających się aut w Europie; 
Jurid – ceramiczne klocki 
hamulcowe; Beral – klocki 
i okładziny hamulcowe oraz 
tarcze do samochodów cięża-

Federal-Mogul na targach Inter Carsu

rowych i dostawczych; Moog 
– do układów zawieszenia 
i kierowniczych oraz łożyska; 
Beru – układy zapłonowe; 
Champion – wycieraczki, 
świece i filtry; Goetze – pier-
ścienie tłokowe i uszczelnie-
nia silnikowe; tłoki Nutral; ło-
żyska Glyco, a także uszczel-
ki i uszczelnienia Payen. 

Firma ostatnio otworzyła 
nowe laboratorium w belgij-
skim Kontich.

niu obrazu z kamer cyfrowych 
metodą Truth 3D, dzięki cze-
mu diagnosta uzyskuje wyniki 
w przeciągu 3-4 minut. Urzą-
dzenie spełnia przyszłe wyma-
gania dyrektywy 2014/45/UE, 
które będą obowiązywały od 
2018 roku.
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Uczestniczyli w niej przedstawiciele do-
stawców współpracujących z tą firmą 
oraz mediów branżowych. Obrady po-
święcone były zarówno jubileuszowym 
podsumowaniom, jak i planom na przy-
szłość.

25-letni dorobek Inter Carsu to przede 
wszystkim awans małej, początkowo 
rodzinnej formy do pozycji największe-
go dystrybutora motoryzacyjnych części 
zamiennych w Polsce i Europie Środko-
wo-Wschodniej, piątego w Europie i dzie-
siątego na świecie. Przyszłość oparta na 
strategii dalszego samodzielnego wzrostu 
uzależniona jest w znacznej mierze od 
rozwoju całej polskiej branży warszta-
towej, a zwłaszcza od systematycznego 
podnoszenia kwalifikacji zatrudnianych 
w niej kadr.

Dlatego w trakcie konferencji przed-
stawiciele Inter Carsu podpisali listy in-

Targowa konferencja zarządu Inter Cars

100 tysięcy gości na Stadionie Narodowym

sprzęt warsztatowy. Ta część konferen-
cji, w której uczestniczyli – poza zarzą-
dem Inter Carsu – przedstawiciele part-
nerów strategicznych programu Młode 
Kadry (Krystyna Boczkowska, prezes 
zarządu firmy Robert Bosch, i Paweł 
Mastalerek, szef Działu Technicznego 
Castrol), pracodawcy, nauczyciele szkół 
samochodowych i uczniowie, miała for-
mę debaty. 

Wszyscy zgodzili się z poglądem pre-
zes Krystyny Boczkowskiej, podkreślają-
cej potrzebę gruntownej reformy szkol-
nictwa zawodowego w Polsce, poprzez 
odbudowę jego prestiżu, modernizację 
programów nauczania i ścisłą współ-
pracę z potencjalnymi pracodawcami. 
Dotychczasowe dokonania akcji Młode 
Kadry, choć bardzo cenne w lokalnej ska-
li, nie są bowiem w stanie rozwiązać tego 
ogólnopolskiego problemu. W tym celu 
konieczne jest stworzenie wspólnej plat-
formy współpracy ministerstw:  edukacji, 
pracy i gospodarki z przedsiębiorstwami, 

jak to ma miejsce w takich krajach, jak 
Austria, Szwajcaria i Niemcy, gdzie szkol-
nictwo zawodowe objęte jest szczególną 
opieką państwa.  

Zwieńczeniem debaty  było  wręczenie 
nagród w konkursie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej Master Mechanic, przezna-
czonym dla mechaników uczestniczących 
w szkoleniach technicznych organizowa-
nych przez Inter Cars oraz dla uczniów 

szkół objętych programem Młode Kadry. 
Ostatnim akcentem konferencji była za-
powiedź nowego konkursu na najlepszy 
polski „Warsztat Roku 2015”, którego 
współorganizatorem jest SDCM, a który 
według inicjatorów akcji  przyczyni się do 
podniesienia w warsztatach standardów 
obsługi klientów i tym samym  korzystnie 
wpłynie na wizerunek całej branży.

Bogusława Krzczanowicz

tencyjne z partnerami strategicznymi, fir-
mami Robert Bosch i Castrol, w sprawie 
dalszego zacieśniania współpracy w za-
kresie koncepcji serwisowych i handlo-

wych oraz realizacji wspólnych projektów 
sponsorskich, marketingowych i  eduka-
cyjnych. Jednym z nich jest program Mło-
de Kadry, mający na celu stałe doskona-
lenie edukacji technicznej w szkołach za-
wodowych i technikach poprzez transfer 
wiedzy i wyposażanie szkół w najnowszy 

W konferencji inaugurującej XV Targi Inter Cars uczestniczył cały 
zarząd firmy. Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Soszyński, Robert Kierzek, 
Wojciech Twaróg, Witold Kmieciak, i Krzysztof Oleksowicz

Podczas debaty 
poświęconej pro-
gramowi Młode 
Kadry Krystyna 

Boczkowska, 
prezes zarządu 

firmy Robert 
Bosch (pierwsza 

od lewej) mówiła 
o potrzebie grun-

townej reformy 
szkolnictwa 

zawodowego  
w Polsce

rok 2020 planuje się uzyskać 10 miliar- 
dów zł obrotu, między innymi poprzez 
internetową platformę Motointegrator.pl. 

Oferta Inter Cars
W halach wystawowych obok licznych 
ekspozycji dostawców firmy Inter Cars 
znalazły się też jej własne stoiska. Po-
czesne miejsce wśród nich zajmował 
dział Wyposażenie warsztatu. Prezento-
wano tam bogatą ofertę sprzętu, w tym 
produkty przygotowane specjalnie na 
jubileusz ćwierćwiecza firmy. Dla małych 
i średnich firm usługowych – klientów 
IC – zaoferowano jedną z najświeższych 
innowacji, czyli wypożyczalnię narzędzi.

Do strategicznych bieżących projek-
tów Inter Cars należy wsparcie warsz-
tatów w gospodarowaniu odpadami. 
Certyfikowana grupa przedsiębiorców 
przejmuje na siebie odbiór i utylizację 
wszelkich odpadów warsztatowych, 

a dodatkowo obsługę prawną tej strony 
działalności. Warsztat dostaje pojemniki, 
korzysta z pomocy w wypełnieniu do-
kumentów i pośrednictwa w kontaktach 
z Inspektoratami Ochrony Środowiska. 
Ponadto warsztaty biorące udział w tej 
współpracy będą też miały refinansowa-
ne koszty utylizacji odpadów. Sprzyja jej 
obowiązujące i przyszłe prawo, ponieważ 
w 2016 roku ma powstać specjalny pro-
gram narzucony przez Unię, który będzie 
archiwizował wszelkie dane warsztatów 
na temat odpadów. To zaś oznacza dużo 
papierów, częste kontrole i wysokie kary,  
których pozwala uniknąć korzystanie ze 
sprawnych i stosunkowo tanich usług 
specjalistycznej firmy Bio Service.

Inter Cars chce też zmienić nawyki 
kierowców, którzy zbyt często i zupełnie 
niepotrzebnie samodzielnie wymienia-
ją akumulatory. Robi to w Polsce 70% 
potencjalnych klientów warsztatów. Tę 

właśnie grupę opłaca się przejąć. Inter 
Cars chce zatem przeprowadzić społecz-
ną kampanię informacyjną, a przy okazji 
dać zarobić warsztatom, kierując do nich 
zainteresowanych właścicieli i użytkow-
ników pojazdów. Warsztat przystępu-
jący do tej akcji dostanie baner rekla-
mowy, stojak na akumulatory i miejsce  
w Motointegratorze.

Jubileusz był świętowany  
w dniach 18–20 września  
w Warszawie podczas XV Tar- 
gów części zamiennych, na-
rzędzi i wyposażenia warsz-
tatów. Na 40 tys. metrów 
kwadratowych ekspozycyjnej 
powierzchni prezentowało 
się 250 wy stawców

Podczas konferencji prasowej zarządu In-
ter Cars, która miała miejsce pierwszego 
dnia imprezy, omówiono dotychczasowe 
osiągnięcia firmy i zaprezentowano stra-
tegię na najbliższe pięciolecie. Strategia 
ma pozostać niezmienna: Inter Cars chce 
być firmą przewidywalną i stale się roz-
wijającą. Liczba jego filii zostanie zwięk-
szona o 300 nowych placówek, a na Fo
t.
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Oferty wystawców
Nie ma możliwości opisania stoisk 
wszystkich 250 wystawców w tak krót-
kim artykule. Wybraliśmy zatem kilka 
firm i sprawdziliśmy, z czym ich przed-
stawiciele przyjechali na targi.

Firma Exide pokazała oczywiście 
swoje najnowsze akumulatory. Były tam 
produkty do samochodów osobowych 
z formułą Carbon Boost, specjalne linie 
do pojazdów z systemami start-stop, do 
motocykli oraz do ciężarówek, w tym 
gama Exide Heavy HVR. Pokazano też 
nowe obciążeniowe testery diagnostycz-
ne: EX600 (do 600 A) i EX150.

Na stoisku Hitachi oraz na oddziel-
nym szkoleniu zaprezentowano nową 
ofertę turbosprężarek wprowadzanych 
na rynek polski, zwiększoną gamę alter-
natorów i rozruszników, a także tradycyj-
ne produkty OE firmy: przepływomierze 
powietrza, zawory biegu jałowego oraz 
pompy wysokiego ciśnienia do silników 
TSI. Koncern Hitachi przejął firmę Hüco 
i stąd w jego ofercie mostki prostownicze, 
regulatory napięcia i inne podzespoły 
elektryczne. W porównaniu z minionym 
rokiem oferta zwiększyła się o 10–15%, 
przede wszystkim w odniesieniu do sys-
temów zarządzania silnikiem, dostarcza-
nych już w oryginalnych opakowaniach 
Hitachi.

CRU.2R to produkt z oferty Magneti 
Marelli. Jest to komputer z oprzyrządo-
waniem mechanicznym do komplekso-
wego demontażu i ponownego montażu 
zgodnie z wymaganiami producentów. 
Urządzenie to raczej nie zainteresuje ma-
łych warsztatów uniwersalnych, ale może 
być atrakcyjne dla zakładów wyspecjali-
zowanych w naprawach wtryskiwaczy. 
Cały zestaw sygnowany marką Bosch 
kosztuje ok. 60 tys. zł, a po rozbudowie 

dodatkowymi systemami Denso i VDO 
staje się droższy o jeszcze 100 tysięcy. 
Do tego dochodzi koszt stołów probier-
czych…

Nissens zaprezentował między innymi 
swą nową linię produktową – dmucha-
wy kabinowe. Firma ma w ofercie ponad  
3 tysiące części zamiennych do wszyst-
kich typów pojazdów i co roku wprowa-
dza ponad 500 nowości.

Konkurencyjną ofertę przedstawiła 
działająca od 1927 roku firma NRF, pro-
dukująca między innymi chłodnice i pod-
zespoły klimatyzacji. Na szkoleniu dla 
mechaników omówiono diagnozowanie 
systemów klimatyzacyjnych i przestrze-
gano przed zakupem czynników chłod-
niczych o niepewnym pochodzeniu (jest 
już 15 ofiar śmiertelnych na świecie!), 
pokazano też przykłady nieprawidłowo 
przeprowadzonych napraw i ich konse-
kwencje.

Philips wprowadza na rynek dwie 
nowe lampy warsztatowe. Model RCH21 
ma stację dokującą, wbudowany akumu-
lator, zaczep haczykowy i magnetyczny 
oraz regulowaną głowicę, która pozwala 
na ustawienie kąta oświetlenia. Lampa 
ma też czerwoną diodę sygnalizacyjną 
w systemie Find Me. Z kolei RCH31 to 
następca modelu RCH30. Lampa ta jest 
mocniejsza niż RCH21 (dostarcza 350 
lumenów) i może też świecić światłem 
UV potrzebnym do badania wycieków 
z klimatyzacji. Inną nowością jest lampa 
Xenon WhiteVision ze światłem o tempe-
raturze barwowej 6000 K. Produkt ten 
jest przeznaczony dla kierowców, którym 
oprócz bezpieczeństwa zależy na stylu 
i dobrym wyglądzie auta.

Firma Ravenol zaprezentowała meto-
dę dynamicznej wymiany oleju w auto-
matycznych skrzyniach biegów. Jest to 

już powszechnie zalecana metoda, po-
nieważ umożliwia ona wymianę całego 
oleju, a nie tylko jego części. Poza tym 
maszynowa, dynamiczna wymiana po-
zwala zachować procedury producenta 
i skrócić czas pracy mechanika. Do koń-
ca roku na rynku powinna się pojawić 
specjalna maszyna Ravenol, przeznaczo-
na do wykonywania tej usługi. Na stoisku 
pokazano też ofertę płynów ATF do prze-
kładni manualnych i automatycznych.

SKF działa nie tylko w branży moto-
ryzacyjnej, w której współpracuje między 
innymi z Ferrari, ale również naftowo-
gazowej, okrętowej i wielu innych. Na 
targowym stoisku pokazano kompletne 
zestawy do wymiany łańcucha rozrządu 
wraz z napinaczami. Można było się też 
przeszkolić z wymiany piast i przegubów.

Na stoisku marki Snap-on oraz na 
jej firmowym szkoleniu zaprezentowano 
tester diagnostyczny umożliwiający gra-
ficzną prezentację wyników pomiarów. 
Urządzenie jest szczególnie przydatne 
w sytuacji, gdy silnik szwankuje z niezna-
nych powodów, a nie są zgłaszane kody 
błędów. Po wyświetleniu obok siebie wy-
kresów kilku parametrów łatwo można 
odszukać skok na wykresie, np. obrotów 
silnika, i porównać go ze wskazaniami 
sondy lambda lub czujnika temperatury 
płynu chłodzącego. Wyszukiwanie takich 
zależności w danych liczbowych zazwy-
czaj jest trudne, a niekiedy wręcz niewy-
konalne.

Szkolenia 
Przez dwa weekendowe dni odbyło się 
kilkadziesiąt szkoleń produktowo-tech-
nicznych, prowadzonych przez dostaw-
ców Inter Cars. Podczas szkoleń oma-
wiano nowe produkty w ofertach firm 
lub procedury związane z wybranymi 

naprawami i usługami. Jedyny szkopuł 
polegał na tym, że o tej samej godzinie 
w sześciu salach odbywało się sześć róż-
nych szkoleń, więc trzeba było dokony-
wać trudnych niekiedy wyborów. Sam or-
ganizator udostępnił  zwiedzającym swą 
obwoźną salę szkoleniową – Show Car 
– którą jest truck zawierający duży ekran 
LCD, kilkanaście krzeseł dla słuchaczy 
i szafy z eksponatami do prezentacji. Re-
gularne szkolenia odbywały się również 
na stoiskach wystawców, między innymi 
Boscha i NTN-SNR, a poza tym na każ-
dym stoisku można było zadawać pytania 
i oczekiwać fachowych odpowiedzi.

Hale wystawowe były podzielone na 
strefy: wyposażenia warsztatów, ogólną 
i ciężką. Wszędzie panował tłok, co nie 
powinno dziwić przy stutysięcznej fre-
kwencji. Zjechali mechanicy, uczniowie 
szkół samochodowych i całe rodziny 
z dziećmi. Honorowym gościem targów 
był wicepremier i minister gospodarki Ja-
nusz Piechociński, od dawna żywo inte-
resujący się branżą motoryzacyjną i czę-
sto goszczący na imprezach Inter Cars.

Oprócz zwiedzania stoisk można było 
między innymi zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z dobrze napompowaną maskot-
ką Michelin. Dopisała pogoda – było cie-
pło i słonecznie.

Rozrywka dla dorosłych i dla dzieci
Organizatorzy zadbali też o część rozryw-
kową. Gwiazdą drugiego dnia imprezy 
był zespół Roxette, poprzedzony wystę-
pami m.in. Bajmu i Kombi oraz lasero-
wym show Castrola. 

Przy okazji targów odbyła się też 
tego roczna Gala Mistrzów Warsztatu. 
Dziesięciu laureatów poprzedzającego ją 
konkursu zakupowego uhonorowano na-
grodami pieniężnymi po 25 tys. zł.

EXIDE Philips Ravenol SKF Snap-on Federal-Mogul

Hitachi

Magneti Marelli

Nissens

NRF

Ciekawym widowiskiem, rozgrywa-
nym przy tłumach widzów, był konkurs 
wymiany opon, zorganizowany przez 
firmy Goodyear i Bosch. W systemie 
pucharowym rywalizowały pary mecha-
ników z całego kraju. Opony fruwały 
w powietrzu, publiczność biła brawo 
i kręciła filmy, a surowi sędziowie przy-
znawali karne sekundy za każdy błąd – 
źle od łożone narzędzia, nieprawidłowo 
dokręcone śruby, a nawet niepoprawne 
ułożenie wymienionych kół w bagażni-
ku. Z czasem niespełna 5:48 minuty 
zwyciężył zakład wulkanizacyjny Krzysz-
tofa Szopy z Libiąża. Nagrodą był zestaw 
Boscha o wartości ok. 48 tys. zł, skła-
dający się z wyważarki i montażownicy 
do opon. 

Ostatni dzień targów – niedziela – to 
Family Day, czyli impreza z atrakcja-
mi dla najmłodszych. Dzieci bawiły się 
na płycie stadionu. Oczywiście niemal 
wszystkie zabawy i zabawki musiały ko-
jarzyć się z motoryzacją.

Na następne targi Inter Cars zaprasza 
za dwa lata.

Romuald Gnitecki

Emocjonujący konkurs wymiany opon  
zorganizowany przez firmy Goodyear i Bosch
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O olejach  
trzeba wiedzieć więcej

Składają się na nie: rzadsze wymiany 
oleju w cyklach serwisowych i coraz 
mniejsze pojemności samochodowych 
układów smarowania. Dla modeli wypro-
dukowanych w ostatnich czterech latach 
ich producenci zalecają wymiany oleju 
co 30, 40 lub 50 000 km przebiegu 
pojazdu, a dawniej co 10-15 000 km,  
czyli ponad dwukrotnie częściej. Przy 
tym przeciętna pojemność układu sma-
rowania wynosi obecnie cztery litry,  
a w starszych samochodach osobowych 
wynosiła aż dziesięć litrów, czyli 2,5-krot-
nie więcej. Skutki tych zmian nie przekła-
dają się proporcjonalnie na spadek pozio-
mu ogólnego zużycia olejów silnikowych, 
ponieważ cały park samochodowy w Eu-
ropie i w Polsce eksploatowany jest coraz 
bardziej intensywnie, przejmując w ro-
snącym stopniu zadania innych środków 
masowej komunikacji.

Profesjonalizacja dystrybucji 
Już ponad 50% sprzedaży olejów silni-
kowych w Polsce odbywa się za pośred-
nictwem niezależnych warsztatów i ser-
wisów. Jest to zjawisko dla firmy Liqui 
Moly korzystne, bo zgodne z przyjętym 
przez nią głównym modelem dystrybucji. 
Następne w kolejności pod względem 
wielkości rynkowych udziałów są skle-
py i hurtownie, trzecią pozycję zajmują 
potraktowane łącznie ASO, stacje paliw Fo
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Dlatego jako producenci i użytkownicy 
olejów silnikowych nie powinniśmy ich 
utożsamiać z samym smarowaniem ani 
nawet uważać smarowania za ich głów-
ną funkcję. Zmniejszanie wzajemnego 
tarcia współpracujących elementów sil-
nika jest bowiem tylko jednym z równo-
rzędnych zadań oleju silnikowego, któ-
rych liczba rośnie w miarę technicznego 
postępu konstrukcji. Obecnie za najważ-
niejsze z nich uważa się: smarowanie, 
płukanie, chłodzenie i konserwację. 
Oznacza to w praktyce, iż nowoczesny, 
właściwie dobrany olej musi oprócz 
smarowania: 
	skutecznie odprowadzać 20-30% nad-

miaru ciepła z układu korbowo-tłoko-
wego silnika i rozrządu;

	szybko zmywać z metalowych po-
wierzchni i przenosić do filtrów zanie-
czyszczenia stałe będące produktami 
tarcia i procesów spalania;

	uszczelniać połączenie: cylinder – tłok 
– pierścienie tłokowe;

	zapewniać ochronę silnika przed ko-
rozją;

	prawidłowo współpracować z takimi 
elementami nowoczesnego osprzętu 
silnika, jak turbosprężarki, katalizato-
ry wydechowe i filtry cząstek stałych. 

Paradoksalnie, wraz z rozwojem speł-
nianych funkcji maleje zapotrzebowanie 
światowej motoryzacji na ten rodzaj pro-
duktów olejowych.

Rynkowe trendy  
Według danych firmy Motodata z 2013 r.  
w zachodniej Europie ogólna sprzedaż 
olejów silnikowych spada mimo rosnące-
go parku eksploatowanych samochodów 
osobowych. W Polsce ich liczba osiągnę-
ła już 13,4 mln egzemplarzy i nadal się 
zwiększa, a poziom zużycia olejów ce-
chuje stagnacja. Zmieniają się rynkowe 
udziały poszczególnych dostawców, lecz 
łączne zakupy nie rosną. W przyszłości 
będą nawet maleć, ponieważ przyczyny 
tego regresu mają charakter techniczny. 

i markety. Nie ma jeszcze danych doty-
czących sprzedaży internetowej, wiado-
mo tylko, że ona dynamicznie rośnie.

Powyższą strukturę kształtują, jak wy-
nika z badań, preferencje ostatecznych 
konsumentów (właścicieli i użytkowników 
pojazdów) w zakresie kryteriów wyboru 
oleju. Najwyżej ceniona jest tutaj jakość 
(wymienia ją 55% ankietowanych re-
spondentów), ale potwierdzające ją opinie 

kształtowane są przede wszystkim przez 
bezstronnych profesjonalistów. Dla kie-
rowcy amatora są to bowiem zagadnienia 
zbyt skomplikowane i nie do końca jasne. 
Świadczą o tym choćby stosunkowo rzad-
kie, wręcz marginalne, głosy w ankietach, 
odwołujące się do aspektów technicz-
nych produktów olejowych (oszczędność 
paliwa, szczególna ochrona silnika itp.). 
Rzadko też w tego rodzaju badaniach wy-

mienia się konkretną olejową markę, choć 
preferowana jakość jest zwykle pośrednio 
z nią właśnie kojarzona.

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że marka Liqui Moly, która jest obecna 
w ponad stu krajach, to niekwestionowa-
ny lider na rynku niemieckim. Natomiast 
w strukturze sprzedaży eksportowej Pol-
ska jest dla nas bardzo ważnym, dyna-
micznie rozwijającym się rynkiem. Na 

Piotr Kasprzak
Prezes 
Liqui Moly Polska

Kto smaruje, ten jedzie – zwykło się mówić w czasach, 
gdy drewniane piasty wozów konnych napełniano 
dowolnymi tłuszczami zwierzęcymi, by lżej się toczyły. 
Dziś, zwłaszcza w silnikach pojazdów, nie jest to  
tak proste…  

 Potencjał rynku olejów silnikowych w Polsce
Oleje silnikowe (ogółem) 2013 2014
Park samochodów osobowych 12 900 000 13 400 000
Odsetek kierowców, którzy dokonali wymiany lub uzupełnienia 89,60% 86,60%
Liczba kierowców, którzy dokonali wymiany lub uzupełnienia 11 557 420 11 604 936
Łączna ilość zużytego oleju na wymiany w litrach 52 721 209 54 347 945
Łączna ilość zużytego oleju na uzupełnienie w litrach 5 173 987 4 949 550
Łączna ilość zużytego oleju 57 898 196 59 297

 Potencjał wg kanałów dystrybucji

 ASO              4 256 392

 WARSZTAT NIEZALEŻNY                                                                             30 823 332

 SKLEP/HURTOWNIA                                                         18 180 332

 STACJA PALIW        2 404 414

 HIPERMARKET/DYSKONT          2 914 762

 INNE   718 167

1%
7%

52%31%

5%
4%

Wymiana oleju 
z Magneti Marelli.
Zaufaj profesjonalistom!

www.magnetimarelli-chcekstar.pl

Urządzenia  
do obsługi i wymiany  
płynów eksploatacyjnych 10

0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI

10
0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

WYMIANA PŁYNU ATF

Sprawdź nas

www.denso-am.pl
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podstawie badań wiemy, że w Polsce na-
sze produkty zna i kupuje 17% mężczyzn 
oraz 5% kobiet. Są to w przeważającej 
większości osoby młode, o wyższych 
dochodach, mieszkańcy dużych miast. 
Równocześnie, rozwijając od lat sprzedaż 
poprzez warsztaty niezależne, umacnia-
my naszą pozycję w Polsce powiatowej.

Kluczowe cechy produktów 
W doborze rodzaju oleju do konkretnego 
silnika trzeba przede wszystkim uwzględ-
niać zalecenia jego producenta. Odpowia-
da im przeważnie kilka równorzędnych 
produktów różnych olejowych koncernów. 
Liczy się więc zgodność ich parametrów 
technicznych z instrukcją serwisową pojaz-
du, a także tzw. aprobaty samochodowych 
marek, poświadczające przydatność dane-
go oleju do określonych modeli pojazdów.

Obecnie oleje samochodowe produko-
wane są w oparciu o pięć grup baz ole-
jowych. Zalicza się do nich: bazy mine-
ralne, mineralne uszlachetnione, tzw. hy-
drokraki, PAO oraz w niewielkim stopniu 
estry. W przyszłości rosnąć będzie udział 
olejów hydrokrakowanych ze względu na 
stosunkowo niski koszt ich produkcji.

W szczegółowym doborze oleju silni-
kowego podstawowe znaczenie ma jego 
lepkość, czyli zdolność płynięcia mierzona 
w mm2/s. Jej wartość dominująca dziś 
na serwisowym rynku to 10W-40, ale 

przyszłość należy do niższych lepkości 
5W-30, 5W-20, 0W-20, 0W-30. Prze-
mawia za tym upowszechnianie się takich 
rozwiązań technicznych, jak downsizing, 
wymagający zdolności tworzenia cienkich 

i mocnych filmów olejowych, większej 
prędkość krążenia i wyższego ciśnienia 
oleju w obiegu bez pogorszenia efektyw-
ności odprowadzania zanieczyszczeń 
i ciepła. Podobne wymogi lepkościowe 
wiążą się z turbodoładowaniem. 

Dodatkowe oczekiwania konstruk-
torów nowoczesnych silników dotyczą 
kompatybilności olejów z filtrami cząstek 
stałych (DPF/FAP) albo z zastosowaniem 
paliw alternatywnych, wymuszających 
jeszcze skuteczniejsze neutralizowanie 
ryzyka korozji. 

Liqui Moly szybko reaguje na zmia-
ny trendów techniczno-konstrukcyjnych, 
wprowadzając nowe receptury olejów 
odpowiadające w pełni najnowszym 
oczekiwaniom czołowych producentów 
samochodów. Nie prowadzi natomiast 

reklamujących je kampanii wizerunko-
wych. Wychodzi bowiem z założenia, 
iż więcej w tak skomplikowanej materii 
osiągnąć można poprzez kompetentne 
działania edukacyjne.                           n Fo
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 Kryteria przy wyborze oleju

 DOBRA JAKOŚĆ ZA DOBRĄ CENĘ                                                21%

 DOBRA OCHRONA SILNIKA                                                  18%    55%

 WYSOKA JAKOŚĆ                                                 16%

 OLEJ ODPOWIEDNI DO MOJEGO SAMOCHODU                                       14%

 ZALECENIE PRODUCENTA SAMOCHODU                          9%

 ZALECENIE MECHANIKA, SPRZEDAWCY                       8%

 NISKA CENA            4%

 MARKA OLEJU         3%

 OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA         3%

 POPRAWA OSIĄGÓW SILNIKA         3%

 OLEJ ZAAWANSOWANY TECHNOLOGICZNIE    1%

  Zmiany w zastosowaniu baz olejowych dla olejów do sam. osobowych

  Zmiany udziału klas SAE dla olejów do samochodów osobowych
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Olej silnikowy po upalnym lecie



Paweł Mastalerek 
Castrol  

Wpływ warunków  
klimatycznych jest wyraźny
To wręcz oczywiste. Upalne lato wpływa 
na przyśpieszenie utleniania baz olejo-
wych i składników pakietu dodatków, 
a to prowadzi do szybszego wyeksploato-
wania oleju. Szczególnie sprzyja takim 
procesom wysoka temperatura pracy wy-
stępująca przez długi czas, na przykład 
podczas podróży z dużymi prędkościami 
po autostradach i drogach ekspresowych. 
Auta wyposażone w układy chłodzenia 
oleju są mniej wrażliwe na takie warunki 
jazdy, natomiast w pojazdach bez takich 
układów wysokie temperatury zewnętrz-
ne mają większy wpływ na olej. 

Warto zauważyć, iż jazda w warun-
kach miejskich wiąże się najczęściej 
z temperaturą oleju na poziomie 80-
100oC, a jazda z dużą prędkością przez 
długi czas najczęściej rozgrzewa olej 
w silniku do 110-130oC. Jednak na 
samą temperaturę oleju oraz szybkość 
jego degradacji szczególnie wpływa kon-
strukcja silnika, czyli m.in. obecność 
turbo sprężarki, natrysk oleju na denko 
tłoka czy choćby pojemność miski olejo-
wej i poziom oleju w misce. Znaczenie 
ma także, co jest oczywiste, rodzaj zasto-
sowanego oleju.

Szczególnie narażone na utlenianie są 
oleje mineralne. Ich budowa charaktery-
zuje się bowiem występowaniem „wol-
nych miejsc” w łańcuchach węglowodo-
rowych związanych z ich nienasyceniem. 
Te „wolne miejsca” podczas występo-
wania wysokich temperatur są wypeł-
niane reagującym tlenem, co powoduje 

utlenianie (czyli starzenie i degradację) 
bazy olejowej, z której zbudowany jest 
olej silnikowy. Oleje mineralne nasycone  
(np. hydrokrakowane) są mniej czułe na 
te zjawiska, a najbardziej odporne na 
działanie wysokich temperatur i tlenu są 
oleje syntetyczne.

Możliwości stosowanego oleju zawsze 
musimy łączyć z wymaganiami produ-
centa pojazdu. Jeśli producent dopuszcza 
zastosowanie tylko jednej lepkości oleju, 
np. 5W-30 (często spotykane w pojaz-
dach VW, Audi, Škoda, Ford, Seat, Fiat), 
to niestety nie mamy wyboru i bez wzglę-
du na temperatury pracy zawsze należy 
stosować olej w zalecanej lepkości. Jeśli 
jednak producent dopuszcza stosowanie 
więcej niż jednej lepkości oleju, może-
my dobierać środek smarny stosownie 
do wymagań właściciela pojazdu. Marki 
BMW lub Mercedes-Benz często dopusz-
czają stosowanie czterech lepkości oleju 

(0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40). Spo-
śród nich właściciel auta lub serwisujący 
je warsztat wybiera najbardziej w danych 
warunkach odpowiednią. 

Poszczególne lepkości mają swoje 
zalety i wady. Tak więc oleje 0W-X mają 
mniejsze opory płynięcia w niskich tem-
peraturach, dzięki czemu lepiej chro-
nią silnik podczas zimnych rozruchów. 
Oleje XW-30 dzięki niższej lepkości po 
rozgrzaniu silnika zapewniają mniejsze 
opory pracy, a co za tym idzie – umoż-
liwiają wygenerowanie większej mocy 
przez silnik i/lub ograniczenie ilości 
spalanego paliwa. Większa lepkość 
olejów XW-40 pozwala im w wyższej 
temperaturze zachowywać lepsze zdol-
ności doszczelniania silnika, co oznacza 
też ograniczenie ilości oleju spalanego 
w silniku, choć opory pracy silnika będą 
większe niż w przypadku stosowania 
olejów XW-30. 

Minione lato zapisało się  
w naszej pamięci rekordo
wymi temperaturami i wielo
tygodniową suszą.  
Czy takie nietypowe czynni ki 
mogą wpływać na funkcjonowa
nie samochodowych systemów 
smarowania? Jeśli tak, to może  
wskazane jest teraz skrócenie  
cyklu wymiany oleju silnikowe
go, a częstsze niż zwykle do
lewki mogą być spowodowane 
wyłącznie upałami i niską wil
gotnością powietrza? Opinie 
ekspertów są w tych kwestiach 
podzielone…

O ile przy niskich temperaturach wy-
bór jest dość prosty, gdyż oleje 0W prze-
wyższają 5W i 10W, to w wysokich tem-
peraturach (po rozgrzaniu silnika) musi-
my wybrać parametr uważany przez nas 
za ważniejszy.

Konieczność uzupełniania oleju w sil-
niku jest najczęściej powodowana jego 
parowaniem i spalaniem. Wysoka tempe-
ratura pracy powoduje parowanie lekkich 
frakcji, a to powoduje ubytki oleju w sil-
niku, gdyż pary są odprowadzane do at-
mosfery poprzez odpowietrzenie silnika. 
Zjawisko to ma wymiar istotny podczas 
pracy w wysokich temperaturach, czyli 
przekraczających 100ºC. Jeśli podróżu-
jemy autostradą kilkaset kilometrów, zu-
życie oleju znacząco wzrasta w stosunku 
do pracy silnika w mieście. 

Spalanie oleju przez silnik zależy od 
szczelności komory spalania. Koniecz-
ność smarowania m.in. tulei cylindrowej 

powoduje przetłaczanie małych porcji 
oleju z przestrzeni pod tłokiem do komo-
ry spalania znajdującej się nad tłokiem. 
W przypadku pracy silnika pod dużym 
obciążeniem przez długi czas (np. poko-
nanie 500 km autostradą z prędkością 
140 km/h) powoduje silne rozgrzanie 
oleju, spadek jego lepkości i tworzenie 
dość cienkiego filmu olejowego, który 
będąc na tulei cylindrowej, dostaje się 
do komory spalania i jest spalany razem 
z paliwem. Jeśli praca silnika w wysokiej 
temperaturze i pod dużym obciążeniem 
występuje sezonowo, to może mieć ona 
wpływ na konieczność częstszego uzu-
pełniania poziomu oleju.

Nie widzę natomiast negatywnych 
związków pomiędzy niską wilgotnością 
powietrza a starzeniem się oleju bądź 
jego parowaniem. Znacznie większy 
wpływ ma temperatura. Występowanie 
wysokiej wilgotności powietrza w zimie 
będzie miało większy wpływ na silnik 
i olej, gdyż jest ono jedną z przyczyn wy-
stępowania tzw. masłowatej substancji 
na korku wlewu, czyli oleju zemulgowa-
nego z wodą. 

Lech Lasek
Fuchs Oil Corporation

Przy normalnej eksploatacji samo-
chód i olej są na upały odporne 
Jeżeli chodzi o jazdę po drogach pu-
blicznych nieco bardziej agresywną niż 
powszechnie uznawana za normalną, 
to nawet przy znacznie podwyższonych 
temperaturach zewnętrznych skrócenie 
okresu pomiędzy wymianami oleju nie 
jest konieczne, o ile układ chłodzenia 
silnika działa prawidłowo. Jeżeli nato-
miast przez intensywną eksploatację 
samochodu rozumiemy użytkowanie 
pojazdu zbliżone do takiego, jakie wy-
stępuje podczas wyścigów czy rajdów, 
to przy bardzo wysokich temperaturach 
otoczenia olej może ulec przyspieszo-
nemu utlenieniu, a zatem utracić swo-
je parametry. W takim razie może być 
korzystne skrócenie okresów pomiędzy 
wymianami. 
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Niska wilgotność względna powietrza 
jest korzystna z punktu widzenia trwa-
łości parametrów oleju, gdyż ryzyko sy-
tuacji, w której woda ulegnie skropleniu 
i dostanie się do oleju, jest w tym przy-
padku mniejsze.

Cezary Wyszecki 
Shell Polska

Istotna zmiana warunków pracy
W przypadku jazdy w systemie start- 
-stop wzrost temperatury otoczenia 
o 10-15ºC istotnie wpływa na zmianę 
warunków pracy silnika i oleju. W kon-

stywanego oleju. Najbardziej narażone 
na skutki wyższych temperatur są oleje 
mineralne i pół syntetyczne, więc w od-
niesieniu do nich skrócenie przebiegu 
między wymianami o 20-30% jest jak 
najbardziej wskazane.

Należy zawsze obserwować i wycią-
gać wnioski z tego, jak w różnych tem-
peraturach zachowuje się silnik. Symp-
tomem, który zmuszałby do rozpatrzenia 
wyższej lepkości z uwagi na wysoką 
temperaturę otoczenia jest konieczność 
częstszych dolewek oleju. W takiej sytu-
acji wskazane jest podniesienie lepkości 
oleju w zakresie letniej charakterystyki. 
Należy jednak pamiętać o tym, że musi 
to być olej nie gorszej klasy niż zalecany 
przez producenta pojazdu. 

nie powinny być znaczne, chyba że ja-
kość używanego oleju jest niska.

Niska wilgotność względna powie-
trza praktycznie nie ma związku ze sta-
rzeniem się lub odparowywaniem oleju  
silnikowego, z wyjątkiem sytuacji kiedy 
silnik nie jest używany przez dłuższy 
okres, np. 2-3 miesiące. W tym czasie 
tworzy się emulsja wodno-olejowa, co 
prowadzi do przyspieszenia starzenia 
oleju i korozji silnika.

Piotr Pyrka
Motul

Syntetyki są bardziej odporne
Przebiegi i czas pomiędzy wymianami ole-
ju są zawsze bardzo jasno określone przez 
producentów samochodów. Stosowane są 
przy tym dwa sposoby ich ustalania, jeden 
tradycyjny, z na stałe wyznaczonym cza-
sem i przebiegiem, oraz drugi, wprowa-
dzony już w latach 90., z płynnymi prze-
biegami i czasem wymiany oleju wyzna-
czanymi przez jednostkę sterującą silnika. 

Oczywiście zarówno w jednym, jak  
i w drugim przypadku przebieg i czas za-
leży od warunków eksploatacji samocho-
du, a wysoka temperatura zewnętrzna 
i wysoka temperatura oleju silnikowego 
są jednym z parametrów, które w bezpo-
średni sposób na to wpływają. Wynika to 
przede wszystkim z szybszego starzenia 
się oleju silnikowego, a przede wszystkim 
– szybszego jego utleniania. Szybkość 
procesów utleniania zależy bowiem od 
temperatury, w jakiej one zachodzą. Im 
wyższa temperatura, tym utlenianie i sta-
rzenie oleju jest szybsze, a zatem należy 
wcześniej wymienić olej, aby mógł on 
optymalnie chronić silnik.

Należy także stosować wówczas oleje 
silnikowe o bardzo wysokiej odporności 
na utlenianie, czyli wyprodukowane na 
bazie w 100% syntetycznej, wykazującej 
równocześnie dużą odporność na utlenia-
nie. Na przykład syntetyczne oleje Motul 
serii 8100, Specific czy 300 V są nawet 
18-krotnie bardziej odporne na procesy 
utleniania niż podstawowe bazy olejowe 
używane do produkcji olejów mineral-
nych, tzw. półsyntetycznych czy nawet 
uznawanych przez niektórych producen-
tów za syntetyczne. 

Przy metodzie stałych przebiegów, 
producenci samochodów dzielą warunki 
ich eksploatacji na: standardowe, czyli 
łagodne, oraz trudne lub ciężkie. Użyt-
kowanie samochodu w bardzo wysokich 
temperaturach zewnętrznych i z wyso-
ką temperaturą oleju w silniku wymaga 
stosowania przebiegów dwukrotnie krót-
szych od standardowych. Na przykład 
w samochodach Renault sprzed kilku 
lat w standardowych warunkach mak-
symalny przebieg pomiędzy wymianami 
wynosił 30 000 km lub maksymalnie  
24 miesiące, a w warunkach trudnych – 
15 000 km lub 12 miesięcy.

Przebiegi ustalane przez jednostkę 
sterującą silnika uwzględniają aktualne 
warunki eksploatacji, w tym uzyskiwane 
zużycie paliwa, temperaturę oleju i płynu 
chłodzącego. W przypadku intensywnego 
eksploatowania pojazdu w bardzo wyso-
kich temperaturach komunikat informu-
jący o konieczności wymiany oleju poja-
wia się wcześniej. 

Klasy lepkości oleju silnikowego są 
w ostatnich latach określane przez pro-
ducentów samochodów bardzo precyzyj-
nie. Jeśli pozwalają oni na stosowanie 
olejów o różnych poziomach lepkości, 
trzeba wybrać taki, który zapewni opty-
malne smarowanie silnika zarówno 
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– zaawansowane technologicznie oleje
silnikowe do samochodów osobowych

Najwy˝sze osiàgi. Oszcz´dnoÊç paliwa. Ochrona przed zu˝yciem.

Oleje Titan stosowane sà 
w monta˝u fabrycznym 
przez BMW, Mercedes,
grup´ Volkswagen.www.TITAN.pl

Przyczyną tego jest degradacja bazy 
oleju, w wyniku której olej zwiększa 
swoją lepkość i powstają w nim osady. 
Wytwarzane przy tym produkty utleniania 
zaczynają działać korozyjnie na elementy 
silnika. Dotyczy to olejów o niskiej odpor-
ności na utlenianie, to znaczy o bazach 
olejowych niskiej klasy oraz niezawiera-
jących bądź zawierających bardzo małe 
ilości antyutleniaczy.

Jeżeli chodzi o zależność: lepkość 
a temperatura otoczenia w zakresie pa-
rametrów oleju wielosezonowego zaleca-
nego przez producenta, to przy normalnej 
eksploatacji, żadne jej modyfikowanie nie 
jest konieczne, gdyż przy prawidłowym 
działaniu układu chłodzenia temperatura 
rozgrzanego do nominalnej temperatury 
silnika będzie w lecie i w zimie podobna.

Ubytki oleju są związane ze zbyt małą 
jego lepkością oraz z tendencją do od-
parowywania. Im wyższa temperatura, 
tym bardziej lepkość ulega obniżeniu 
oraz odparowalność jest większa. Moż-
na stwierdzić, że ryzyko przegrzewania 
silnika, w sytuacji zaniedbań lub uszko-
dzeń związanych z układem chłodzenia 
lub ekstremalnym użytkowaniem samo-
chodu, jest nieco większe latem niż zimą  
i z tego względu może zaistnieć zależność 
pomiędzy koniecznością dolewek a użyt-
kowaniem samochodu w określonym 
sezonie.

sekwencji olej osiąga wyższe temperatu-
ry w misce olejowej, ponieważ nie jest 
w stanie ulec dostatecznemu schłodze-
niu. Zjawisko to jest charakterystyczne 
zwłaszcza dla nowszych samochodów 
o obniżonych pojemnościach miski 
olejowej. Warto podkreślić, że na czas 
eksploatacji wpływa także typ wykorzy-

Jednak uzasadnianie potrzeby uzupeł-
niania stanu oleju w silniku latem wyłącz-
nie wysokimi temperaturami otoczenia 
jest ryzykowne. W ten sposób możemy 
przeoczyć pierwsze objawy problemów 
z silnikiem, choćby wycieki spod uszczel-
ki. Liczba dolewek może być związana 
z sezonem, jednak ubytki z tego powodu 

w warunkach zimowych, jak i letnich 
bez konieczności sezonowej wymiany. 
Bardzo często jednak dopuszcza się tylko 
jedną klasę lepkości. Na przykład w sil-
nikach VAG przeważnie można używać 
tylko oleju klasy VW 504 00/507 00  
o lepkości wg. SAE 5W-30. Podobne 
wymagania stosują np. Ford dla naj-
nowszych silników EcoBoost (tylko oleje 
klasy Ford WSS M2C 948B o lepkości  
SAE 5W-20), Volvo (do najnowszych sil-
ników benzynowych i Diesla olej 0W-20 
klasy RBS0-2AE). 

We wszystkich tych przypadkach 
można znaleźć odpowiednie oleje mar-
ki Motul za pomocą strony internetowej  
www.dobierz-olej.pl .

Zużycie oleju zależy między innymi od 
jego lepkości kinematycznej i dynamicz-
nej, czyli pośrednio od temperatury. Im 
jest ona wyższa, tym bardziej lepkość spa-
da, czyli, mówiąc potocznie, olej staje się 
rzadszy. Dzięki temu szybciej przepływa 
przez wszelkie nieszczelności, co może 
powodować ubytki. Pamiętajmy jednak 
i o innych przyczynach zużywania się ole-
ju, np. jak choćby przez odparowywanie. 
Dotyczy to w najmniejszym stopniu olejów 
syntetycznych. Na przykład w 100% syn-
tetyczny olej Motul w porównaniu z pro-
duktami o mniejszym udziale składników 
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syntetycznych i tej samej lepkości kinema-
tycznej może wykazywać nawet kilkakrot-
nie niższe eksploatacyjne zużycie. 

Poza tym badania wykazują, iż niska 
wilgotność względna powietrza zmniej-
sza szybkość procesów starzenia olejów 
silnikowych, a wysoka je przyspiesza. 
Wilgoć wpływa bowiem niekorzystnie na 
jakość i przydatność olejów silnikowych, 
więc przy jej zwiększonym oddziaływaniu 
należałoby wymian dokonywać częściej. 
W tych samych badaniach nie stwierdzo-
no istotnej zależności odparowywanie 
oleju od wilgotności względnej powietrza.

Tomasz Piergies
Orlen Oil

Nie ma z tym problemów
Wysoka temperatura wpływa na zmianę 
lepkości olejów. Im wyższy wskaźnik lep-
kości posiada olej, tym bardziej jest on 
odporny na zmiany lepkości.

W przypadku najnowszych rozwiązań 
w technologii olejów silnikowych nie 
ma problemu z dostosowaniem się do 
zmiany temperatury, są to zwykle oleje 

syntetyczne o wysokich wskaźnikach 
lepkości. 

Producenci samochodów, decydując 
o zaleceniach względem oleju (pozio-
mach jakości i lepkości), biorą pod uwa-
gę zmianę warunków atmosferycznych, 
w tym możliwość pojawienia się ekstre-
malnych dla danej strefy klimatycznej 
temperatur.

W przypadku starszych silników i tych, 
do których stosuje się sezonowe rozróż-
nienie klas lepkościowych przy wyższych 
temperaturach, zaleca się aplikację ole-
jów o wyższych klasach lepkościowych.

Przemysław 
Szczepaniak
ExxonMobil Poland 

Odporność z zapasem
Wysokie temperatury zawsze generują 
większe obciążenie dla silnika i wielu 
innych podzespołów. W przypadku oleju 
silnikowego, który odpowiada także za 

mowanych producentów zawsze z zapa-
sem są przygotowane do pracy w skraj-
nych warunkach. Na przykład nasz 
produkt syntetyczny Mobil 1 New Life 
0W-40 jest używany przez Porsche na 
całym świecie, bez względu na miejsce 
i warunki eksploatacji. Nie wprowadza-
my zmian do formulacji ze względu na 
strefy klimatyczne – to jeden i ten sam 
produkt do silników Porsche na każdą 
szerokość geograficzną. Wysokie tempe-
ratury to oczywiście większe obciążenie, 
jednak w przypadku wysokiej jakości 
produktów jazda w miejskich korkach 
i w dużych upałach to nie powód do 
obaw. Chociaż częstsza wymiana oleju 
silnikowego zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta jeszcze nikomu nie zaszkodziła, 
to nie ma uzasadnienia jej wcześniejsze-
go wykonania przy normalnej eksploata-
cji pojazdu.

Olej silnikowy należy zawsze wy-
bierać zgodnie z zaleceniami produ-
centa pojazdu. Rekomendowane klasy 
lepkości – letnia i zimowa – na pewno 
sprawdzą się w naszych warunkach 

odprowadzanie nadmiaru ciepła, ważne 
jest przede wszystkim stosowanie wy-
sokiej jakości produktów. Najlepiej, jeżeli 
są to oleje w pełni syntetyczne, ponie- 
waż są one najbardziej odporne na skraj-
nie trudne warunki eksploatacyjne. 

W bardzo wysokich temperaturach 
pracy silnika, które może potęgować 
wysoka temperatura otoczenia, film ole-
jowy staje się cieńszy i jest bardziej po-
datny na zerwanie. To może prowadzić 
do uszkodzenia silnika. Rozwiązanie jest 
proste: wysokiej jakości oleje od reno-

klimatycznych, a jedyne pytanie może 
dotyczyć bazy olejowej. Produkty mine-
ralne w niskich temperaturach szybko 
gęstnieją i tracą zdolność łatwego dotar-
cia do punktów smarowania. Olejów wy-
produkowanych na bazie syntetycznej te 
problemy nie dotyczą i dlatego zapew-
niają one łatwy rozruch w miesiącach 
zimowych. Z kolei w wysokich tempera-
turach i przy dużym obciążeniu produkty 
syntetyczne są stabilniejsze w porówna-
niu z olejami mineralnymi i zapewniają 
optymalną ochronę.                          n Fo
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RAVENOL Extra Fuel Economy – pierwszy na świecie olej 
silnikowy licencjonowany i dopuszczony przez API o spe-
cyfikacji API SN i lepkości SAE 0W-16. Pełnosyntetyczny, 
lekkobieżny olej silnikowym wyprodukowanym w techno-
logii CleanSynto®. Do wymagających silników o wysokich 
osiągach, benzynowych i wysokoprężnych w samocho-
dach osobowych. Sprawdzony w praktyce i wypróbowa-
ny w podzespołach w pojazdach Honda 08215-99974, 
08216-99974, 08232-P99S1 LHE, Honda Ultra Next, 
Ultra Green, Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra 
Save X Eco, Mitsubishi MZ102661, MZ102662, Mitsubi-
shi DiaQueen ECO Plus, Toyota 08880-11005.

RAVENOL ATF DSIH 6 – pełnosyntetyczny płyn typu ATF, 
do przekładni automatycznych, na bazie PAO ze specjalny-
mi dodatkami uszlachetniającymi i inhibitorami. Specjalny 
płyn do 6-biegowych przekładni automatycznych firmy 
Drivetrain Systems International Holdings (DSIH) stosowa-
nych w pojazdach SsangYong KYRON, ACTYON, ACTYON 
SPORTS, Geely GC7, GX7, SC7 i EC8.

RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid – pełnosyntetyczny płyn 
nowoczesnej generacji typu CVTF do przekładni bezstop-
niowych CVT (Continuosly Variable Transmision Fluid), 
przygotowany na bazie PAO ze specjalnymi dodatkami 
uszlachetniającymi i inhibitorami, gwarantującymi zna-
komite funkcjonowanie przekładni CVT. Zaprojektowany 
specjalnie do przekładni CVT firmy JATCO CVT8 JF016E/
JF017E. Do zastosowania w wielu modelach marki Nis-
san, Mitsubishi, Renault Koleos 2014, Samsung QM5 
2013, Peugeot 4008 2014, Citroen C4 Aircross 2014 
i innych modelach z przekładniami JATCO JF016E lub 
JF017E.

Skaven Sp. z o.o.
www.ravenol.pl
biuro@ravenol.pl
tel. 58 775 01 15

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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

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

* warunkiem skorzystania z promocji jest przedstawienie faktury zakupu na 
posiadany sprzęt na kwotę minimum 3333 zł netto. Dodatkowo, dla chętnych 
do skorzystania z tej akcji promocyjnej przewidziana jest możliwość odkupienia 
swojego starego przyrządu za 800 zł netto.

Nie inwestuj w swój dotychczasowy tester diagnostyczny
Oddaj go w rozliczeniu i kup najnowszy tester
LAUNCH X-431 PRO za jedyne 3333 zł netto*

PLATFORMA GOLO
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Oleje Castrol Vecton 
do ciężarówek

i wydłuża przebiegi między wymianami. 
Oleje Vecton utrzymują lepkość na nie-
mal jednakowym poziomie, poprawiona 
została ich zdolność do rozpraszania sa-
dzy, ochrona przeciwzużyciowa i odpor-
ność na korozję, ograniczono też ilość 
osadów gromadzących się na tłokach.

Szczegóły oferty Castrol Vecton
Syntetyczny Vecton Fuel Saver 5W-30 
jest produkowany w dwóch wersjach: E6/
E9 i E7. Ten pierwszy jest przeznaczony 
do silników Euro 5 i 6, wyposażonych 
w systemy wtórnej obróbki spalin, któ-

re wymagają olejów niskopopiołowych, 
drugi natomiast nadaje się do jednostek  
Euro 4 i 5, które nie są wyposażone 
w filtry DPF. Oleje Fuel Saver zmniejsza-
ją zużycie paliwa do 1% w porównaniu 
z silnikiem Euro 5 pracującym na nowo-
czesnym oleju 15W-40.

Vecton Long Drain 10W-40 jest przy-
stosowany do wydłużonych przebiegów 
między wymianami. Do wyboru są dwa 
syntetyki: Vecton Long Drain 10W-40 LS 
i Vecton Long Drain 10W-40 E7. Pierw-
szy z nich jest niskopopiołowy i można 
go stosować nawet w najnowszych silni-
kach, drugi zaś sprawdza się w jednost-
kach napędowych spełniających normy 
Euro 2, 3 i 4. Oba oleje są przystosowane 
do przebiegów między wymianami sięga-
jącymi nawet 100 000 km.

Vecton 10W-40 to półsyntetyczny 
olej do ciężarówek, autobusów i samo-
chodów dostawczych z silnikami Diesla, 
spełniających normę Euro 3 lub starszą. 

Wiosną tego roku Castrol wprowadził nowe oleje do samo
chodów ciężarowych. Linia Vecton zastąpiła dotychczas 
sprzedawane produkty Enduron i Tection Global

W ofercie znalazło się osiem olejów 
w trzech lepkościach, w tym produkty  
niskopopiołowe do silników spełniają-
cych normę Euro 6 – wyposażonych 
w systemy wtórnej obróbki spalin. Zmia-
na dotyczy oferty na całym świecie, a jej 
celem było ujednolicenie nazewnictwa, 
aby użytkownicy mogli kupować produk-
ty o tej samej nazwie niezależnie od tego, 
dokąd zagnało ich zlecenie na przewóz.

W nowej linii olejów użyto technologii 
System5. Castrol twierdzi, że zmniejsza 
ona zużycie paliwa, zwiększa moc, wy-
dłuża żywotność, zmniejsza zużycie oleju 

Olej wycofywany Olej wprowadzany
Enduron Low SAPS 5W-30 Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9
Enduron Plus 5W-30 Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Enduron Low SAPS 10W-40 Vecton Long Drain 10W-40 LS
Enduron 10W-40 Vecton Long Drain 10W-40 E7
Enduron Global 10W-40 Vecton 10W-40 LS
Tection Global 15W-40 Vecton 15W-40
–  Vecton 10W-40
–  Vecton 15W-40 CJ-4

 Tabela zamiany produktów

Od lewej: Castrol Vecton 15W-40 CJ-4, Castrol Vecton Fuel 
Saver 5W-30 E6 E9, Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
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Ma aprobaty między innymi Renault RLD-
2 i MAN M 3275-1. Drugi z olejów o tej 
lepkości jest przeznaczony do pojazdów, 
których silniki spełniają normę ACEA E9 
i są wyposażone w systemy wtórnej ob-
róbki spalin. Takie jednostki mogą praco-
wać wyłącznie na oleju niskopopiołowym.

Wśród lepkości 15W-40 dostępne są 
Vecton 15W-40 (spełniający wymaga-
nia norm ACEA E7 i API CI-4) i 15W-40 
CJ-4 – olej niskopopiołowy, przeznaczo-
ny do najnowszych samochodów euro-

pejskich i amerykańskich producentów, 
który spełnia wymogi norm ACEA E7/E9 
oraz API CJ-4.

Castrol przewiduje, że w najbliższych 
latach pojawi się wiele ciężarówek speł-
niających normy Euro 5 i 6. Wtedy naj-
częściej stosowaną lepkością oleju bę-
dzie 10W-40, a znacznie będzie rosło za-
potrzebowanie na oleje 5W-30. Już teraz 
widać ten trend w wynikach sprzedaży.

Ceny nowych olejów na ogół utrzymują 
się na tym samym poziomie jak ich po-

przedników; ewentualne zmiany są bar-
dzo niewielkie.

Opracowanie nowej linii olejów zajęło 
kilka lat. Przeprowadzono 20 tys. testów 
laboratoryjnych i 200 testów silniko-
wych. Silniki przepracowały 36,5 tys. 
godzin (ponad 4 lata), a podczas testów 
drogowych przejechano 1,2 mln km. Te-
stowane produkty spełniają wymagania 
API i ACEA w zakresie ochrony przed zu-
życiem, przekraczając niektóre wymogi 
tych norm nawet o 40%.                    n
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Jak zarobić na sprzedaży akumulatorów?

Jednak pomimo korzystnych trendów 
dla branży, dalej ponad 60% kierowców 
wybiera samodzielny zakup i wymianę 
zużytych akumulatorów. Warto zastano-
wić się nad przyczynami takich decyzji. 
Przede wszystkim warsztat nie jest uwa-
żany przez klientów za właściwe miejsce 
takiego zakupu. Inaczej wygląda sieć 
sprzedaży detalicznej, w której super-
markety przez cały rok eksponują półki 
z akumulatorami. Ich klienci wiedzą za-
tem, gdzie zwrócić się w razie proble-
mów. Następnym powodem popularno-
ści metody „zrób to sam” jest względna 
łatwość wymiany akumulatora w star-
szych modelach samochodów. Jednak 
z roku na rok nieprofesjonalna wymiana 
staje się coraz trudniejsza.

Czy wymiana akumulatora  
opłaca się warsztatom?
W większości popularnych samochodów 
wymiana akumulatora zajmuje nie więcej 
niż ½ godziny. Na zysk warsztatu z takiej 
operacji składają się trzy elementy:
	różnica pomiędzy ceną zakupu i ceną 

ofertową dla klienta, przy czym zwy-
kle cena oferowana jest niższa od 
ceny detalicznej w placówkach han-
dlowych;

	koszt usługi kalkulowany zwykle na 
poziomie 30-50 złotych; 

	wartość złomu akumulatorowego wy-
nosząca w przypadku samochodu 
osobowego 40-50 złotych za sztukę 
(prawie wszyscy klienci zostawiają sta-
ry akumulator w miejscu wymiany).

Poza tym wymiana akumulatora to do-
skonała szansa na sprzedaż takich do-
datkowych usług, jak: kontrola układu 
ładowania, wymiana płynów eksploata-
cyjnych lub serwis klimatyzacji.

Każdy warsztat powinien samodziel-
nie dokonać kalkulacji opłacalności wy-
miany akumulatorów z uwzględnieniem 
lokalnych realiów. Nie ulega wątpliwo-
ści, że godzina robocza poświęcona 
na te usługi to przychód na poziomie  
100-130 złotych.

Jak zwiększyć sprzedaż akumulatorów?
A oto kilka zasad pozwalających na 
zwiększenie sprzedaży akumulatorów 
w warsztacie:
1) oznakowanie warsztatu zewnętrznym 

banerem „AKUMULATORY”, 
2) wykonywanie bezpłatnych testów aku-

mulatorów wszystkim klientom warsz-
tatu (wyniki powinny  być potwierdzo-
ne wydrukiem z testera i zawieszką 
bądź naklejką na akumulatorze), 

3) eksponowanie kilku różnych akumula-
torów w pomieszczeniu recepcyjnym 
usługowej firmy, by zwracały uwagę 
wielu jej klientów. 

Warto też wiedzieć
Inter Cars SA jest organizatorem Profesjo-
nalnych Serwisów Akumulatorowych. To 
inicjatywa wspierająca wymianę akumu-
latorów w warsztatach. Uczestnicy przed-
sięwzięcia mogą liczyć na samodzielne 
rozpatrywanie reklamacji, promocję na 
www.motointegrator.pl, szkolenia i ozna-
kowanie zewnętrzne.

Janusz Druchliński 
Ekspert rynku akumulatorów 
Inter Cars SA

Statystyki pokazują, że warsztat mecha-
niczny coraz częściej jest miejscem wy-
miany akumulatora. W ostatnich latach 
warsztaty zyskują dzięki temu od 1 do 2% 
dodatkowych klientów rocznie

Darmowy Test Akumulatora – to ini-
cjatywa zachęcająca kierowców do wizyt 
w warsztatach. Celem jest zwiększenie 
warsztatowej sprzedaży akumulatorów. Pa-
tronem akcji jest www.motointegrator.pl.  n Fo
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Podręcznik mechaniki pojazdowej

„Inteligentne” pompy cieczy chłodzącej
1,5 miliona pojazdów z grupy 
Volks wagen na całym świe-
cie), składające się z pompy 
cieczy chłodzącej i wszystkich 
elementów niezbędnych do 
przeprowadzenia naprawy.   

Kolejną nowością w ofercie 
marki Ruville są elektrycznie 
sterowane pompy cieczy chło-
dzącej dla wybranych modeli 

BMW oraz pojazdów innych marek. Te 
bezstopniowo regulowane pompy nie 
są napędzane przy użyciu pasków, ale 
indywidualnymi silnikami elektrycznymi  
12 V. Działają one niezależnie od 
prędkości obrotowej silnika, są bardzo 
wydajne i  stale dostosowują się do 
zmieniających się wymagań. Wkrótce 
dostępne będą także elektrycznie stero-
wane pompy cieczy chłodzącej dla sa-
mochodów marki Toyota. 

Ofertę inteligentnych modułów uzu-
pełniają pompy cieczy chłodzącej do 
pojazdów marek Audi i VW sterowane 
podciśnieniowo. Napędzane są przy tym 
tradycyjnie paskiem, a podciśnieniem 
z przewodu dolotowego silnika regulo-
wana jest ich wydajność.  

Wszystkie komponenty nowych 
podzespołów wykonane są z wyjątko-
wo solidnych i odpornych na zużycie 
materiałów, które zapobiegają utracie 
cieczy chłodzącej pomimo pracy pomp 
pod wysokim ciśnieniem i w wysokich 
temperaturach. Perfekcja jest bowiem 
zawsze na pierwszym miejscu podczas 
opracowywania i produkcji wszystkich 
wyrobów marki Ruville. Niezależnie 
od tego, czy będzie to obudowa, łoży-
sko, uszczelnienie czy wirnik – każdy 
z tych elementów jest bardzo dokładnie 
sprawdzany.                                   n

nika. Inteligentne moduły pomp cieczy 
chłodzącej Ruville zapewniają natomiast 
precyzyjną regulację temperatury cie-
czy chłodzącej wewnątrz całego układu 
chłodzenia, a także, w razie koniecz-
ności, całkowite wyłączenie regulacji 
temperatury. Różna liczba obwodów 
chłodzenia może być dowolnie kontro-
lowana, w zależności od wymagań da-
nego silnika.

Opracowany przez firmę Schaeffler 
moduł regulacji temperatury korzysta 
ze sterowanych czujnikami obrotowych 
łopatek wirnika pompy. W ten sposób 
aż trzy obiegi cieczy chłodzącej, np. dla 
skrzyni biegów, układu smarowania oraz 
turbosprężarki, w szybkim tempie osią-
gają optymalną temperaturę pracy. In-
no wacyjne podzespoły dostępne są rów-
nież jako zestawy naprawcze (dla ponad  

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”

Schaeffler Automotive Aftermarket ofe-
ruje moduły marki Ruville przeznaczo-
ne do regulacji temperatury silników 
oraz kompletne pompy cieczy chłodzą-
cej, sterowane podciśnieniowo i elek-
trycznie. 

Te innowacyjne rozwiązania w sze-
rokiej gamie samochodów Audi, BMW, 
Toyota i VW przyczyniają się do znacz-
nej redukcji emisji CO2 i zużycia pali-
wa, a jednocześnie poprawiają komfort 
użytkowania silnika i wydłużają czas 
jego eksploatacji. Dodatkowo Schaeffler 
Automotive Aftermarket wspiera w tym 
zakresie swoich partnerów handlowych 
i warsztatowych poprzez specjalnie 
opracowane szkolenia techniczne. 

Wydajność tłoczenia tradycyjnych 
pomp cieczy chłodzącej uzależniona 
jest głównie od prędkości obrotowej sil-

A. Moduł regulacji 
temperatury z pompą  
cieczy chłodzącej 
do pojazdów VW 
  
B. Pompy napędzane 
paskiem i sterowane  
podciśnieniowo

A

B
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Telematyka motoryzacyjna 
– szanse i zagrożenia

dzie są też przesyłane dane o typie akty-
wacji, klasie pojazdu, rodzaju używanego 
paliwa, czasie wypadku, kierunku jazdy 
i liczbie zapiętych pasów. ECall może 
być też uruchomiony ręcznie przez na-
ciśnięcie odpowiedniego przycisku, na 
przykład aby powiadomić o sytuacji, któ-
rej kierowca jest tylko świadkiem. Dzię-
ki eCall czas reakcji służb ratowniczych 
ma zmniejszyć się o połowę za miastem 
i o 40% na terenach miejskich. Szacuje 
się, że na drogach naszego kontynentu 
będzie można uratować 2500 osób rocz-
nie. W 2018 roku 45% aut w Europie 
Środkowej będzie wyposażone w system 
telematyczny.

dla niezależnych warsztatów podlegałby 
ograniczeniom. Według Koalicji dałoby 
to koncernom nieuczciwą przewagę nad 
niezależnym rynkiem motoryzacyjnym, 
ponieważ tylko oni będą mogli oferować 
usługi dodatkowe, obsługiwane dzięki 
platformom telematycznym, a dotyczące 
m.in. napraw i serwisowania. 

Możliwość dwustronnej komunikacji 
pojazdu z otoczeniem oraz możliwość 
kontroli nad tą komunikacją, jej bloko-
wanie lub udostępnianie tylko wyselek-
cjonowanym podmiotom, jest rewolucją, 
której nie można lekceważyć. 

Koncerny atakują
Czołowe marki samochodowe mają już 
własne systemy telematyczne. W BMW 
jest to Connected Drive, w Fordzie – 
Sync, w Renault – R-Link, Fiat i Ford 
korzystają z Connecta, GM i VW z syste-
mu OnStar i tak dalej. Obecnie koncerny 
promują zamkniętą platformę Extended 
Vehicle (ExVe).

 
 

Unijne wymogi dotyczące stosowania systemów telematycz-
nych w pojazdach drogowych są rozwiązaniem kontrower-
syjnym, ponieważ mogą wyeliminować niezależne warsztaty 
naprawcze z rynkowej konkurencji. 

W kwietniu tego roku Parlament Europej-
ski i Rada Europy przyjęły rozporządzenie 
2015/758/EU, które po 31 marca 2018 
roku wprowadza technologię alarmo-
wą eCall (emergency call). Ma ona być 
obowiązkową i standardową funkcją we 
wszystkich nowych samochodach osobo-
wych i lekkich pojazdach dostawczych, 
homologowanych na terenie Unii Euro-
pejskiej.

W razie kolizji lub wypadku system 
eCall automatycznie łączy się z numerem 
alarmowym 112 i wysyła do służb ratun-
kowych informację o dokładnej lokaliza-
cji pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu. 
Z czujników zainstalowanych w pojeź-

Niezależne organizacje warsztato-
we proponują jako rozwiązanie docelo-
we ustandaryzowaną, ogólnodostępną, 
otwartą platformę telematyczną. 

Taka platforma działa już w USA: jest 
ona bezpłatna na ogół przez rok, póź-
niej pobierana jest opłata 20-30 USD 
miesięcznie lub 200-300 USD rocznie, 
w zależności od zakresu usług. Pozwala 

ona między innymi na zdalne odbloko-
wanie drzwi, powiadomienie o zauwa-
żonym wypadku, dostęp do nawigacji, 
wezwanie pomocy drogowej albo wyszu-
kanie stacji paliw lub restauracji. 

W Europie dostawcą otwartego sys-
temu telematycznego jest Texa z pro-
gramem CARe, dostępnym zarówno dla 
autoryzowanych serwisów, jak i warszta-

Z drugiej jednak strony…
Infrastruktura umożliwiająca działanie 
eCall będzie mogła posłużyć również do 
wprowadzenia systemów bCall (break
down call – powiadamianie o awarii 
na drodze) i sCall (service call – zdalna 
diagnostyka i oferowanie usług serwiso-
wych). I tu alarm podnosi Koalicja R2RC, 
zrzeszająca organizacje branży motory-
zacyjnej, między innymi Stowarzyszenie 
Dystrybutorów i Producentów Części Mo-
toryzacyjnych, Stowarzyszenie Techniki 
Motoryzacyjnej, Organizację Pracodaw-
ców Motoryzacyjnych MOVEO i Związek 
Pracodawców Branży Motoryzacyjnej. 

Jak przekonuje R2RC, wraz z popra-
wą bezpieczeństwa kierowcy dostaną 
w pakiecie usługi czysto komercyjne, któ-
re mogą radykalnie zmienić rynek moto-
ryzacyjny. Koalicja obawia się, że korzy-
ści z nowej telematyki odniosą wyłącznie 
koncerny samochodowe kosztem zarówno 
przedsiębiorstw działających w segmencie 
niezależnego rynku motoryzacyjnego, jak 
i samych użytkowników samochodów.

Zamknięty kontra otwarty
System bCall powiadamia swego ope-
ratora danych o awarii auta na drodze, 
natomiast sCall może przypomnieć o zbli-
żającym się przeglądzie, konieczności 
wymiany oleju, czy też przeprowadzeniu 
w warsztacie obowiazkowej wymiany fil-
tra DPF itp.

Koalicja R2RC zbiera sygnały świad-
czące o tym, że koncerny samochodowe 
próbują zapewnić sobie uprzywilejowany 
dostęp do danych telematycznych. Sys-
temy te miałyby być zamknięte, a do-
stęp do nich dostaliby jedynie operatorzy 
wskazani przez producentów aut, którzy 
decydowaliby również, w jakie aplikacje 
mogłyby być wyposażone ich systemy. 
Dane pokładowe, dostępne w czasie 
rzeczywistym, byłyby gromadzone na 
serwerach koncernów, a dostęp do nich 

Niezależny rynek motoryzacyjny w Polsce, 2014 rok
Liczba zatrudnionych 330 tys.
Liczba firm motoryzacyjnych 27 tys.
Liczba warsztatów niezależnych 20 tys.
Wartość eksportu części i akcesoriów 33 mld zł
Wartość rynku części i napraw 31 mld zł
Liczba certyfikowanych SKP 4400
Liczba kierowców aut osobowych... 16 mln
... w tym korzystających z warsztatów niezależnych 14,4 mln
Wpływy z VAT-u 5,5 mld zł
Podatki dochodowe 1,9 mld zł
Odprowadzane składki ZUS 5,2 mld zł
Liczba serwisów autoryzowanych 1,5 tys.

Źródło: Koalicja R2RC

Wydawnictwo Technotransfer poleca opublikowany  
w ubiegłym roku uniwersalny podręcznik nowoczesnego 
blacharstwa samochodowego.  
Opracowanie to zawiera m.in.:

•  wiadomości na temat budowy współczesnych nadwozi i materiałów  
używanych do ich wykonywania;

•  szczegółowe opisy technologii poważnych, średnich i drobnych  
napraw powypadkowych.

Liczba stron 208, oprawa twarda, cena 48 zł

Książkę można zamówić ze strony www.e-autonaprawa.pl
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tów niezależnych. Przykładem systemu 
otwartego jest także telematyczny eCall, 
w którym udało się ustanowić jednolite 
wymagania i standardy techniczne dla 
wszystkich producentów samochodów.

Odpowiedź niezależnych
Politycy muszą naciskać, aby w Radzie 
Unii Europejskiej przyspieszono proces 
ustanawiania wymogów technicznych dla 
otwartych systemów telematycznych. Co 
z tego, że za 20 lat będziemy mieli wy-
mogi, skoro w tym czasie cały rynek zo-
stanie zniszczony? – zapytał retorycznie 
w rozmowie z „Autonaprawą” Alfred Fran-
ke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów 
i Producentów Części Motoryzacyjnych.

R2RC przekonuje, że systemy za-
mknięte są bardziej niebezpieczne niż 
otwarte. Podano przykład włamania ha-
kerów do komputera pokładowego jeepa 
cherokee i przejęcie nad nim zdalnej 
kontroli, a wszystko to za pomocą lapto-
pa i telefonu komórkowego, w dodatku 
z odległości 10 mil. Zagrożenie atakami 
hakerskimi miałoby dotyczyć też prawie 
pół miliona fiatów chryslerów i ponad  
2 mln BMW, mini i rolls-royce’ów, z czego 
400 tys. w samych Niemczech. Otwarte 
systemy telematyczne z uwagi na więk-
szą dostępność i otwarty kod powinny 
być bezpieczniejsze, podobnie jak otwar-
te systemy operacyjne Linux są uważane 
za bezpieczniejsze niż Windows.

Skutki zamknięcia
Koalicja R2RC przedstawiła następujące 
argumenty przeciwko zamkniętym syste-
mom telematycznym:
	tylko silna konkurencja między warsz-

tatami zdolnymi do obsługi takich 
systemów zagwarantuje kierowcom 
prawo wyboru dostawcy usług w sytu-
acji, kiedy miliony użytkowników sa-
mochodów określonych marek miesz-
ka w rejonach, w których brak jest 
odpowiednich ASO;

	technologia telematyczna bez odpo-
wiednich regulacji prawnych może 
spowodować ryzyko wystąpienia 
praktyk monopolistycznych;

	zagrożone są miejsca pracy i dzia-
łalność warsztatów oraz innych pod-
miotów związanych z motoryzacją: 
dostawców i dystrybutorów części, 
pomocy drogowej, firm ubezpiecze-
niowych i leasingowych;

	w całym polskim sektorze motoryza-
cyjnym rynek niezależny tworzy 80% 
miejsc pracy, a z tytułu podatków 
i ZUS-u odprowadza do budżetu pań-
stwa 12,6 mld zł rocznie;

	gdy złącze ODB (jak się proponuje) 
służyć będzie tylko do kontroli emi-
sji spalin, niezależne warsztaty będą 
mogły pobierać dane pokładowe wy-
łącznie za zgodą producentów aut, 
a ci zyskają dostęp do pełnej historii 
dokonywanych napraw;

	stacje kontroli pojazdów będą mu-
siały uzyskiwać autoryzacje podczas 
każdego badania technicznego przy 
ograniczonym dostępie do informacji 
pokładowych.

Zagrożone bezpieczeństwo
Natura niby nie znosi próżni. Jeśli klienci 
zostaną odsunięci od warsztatów nieza-
leżnych, to część z nich pojedzie do ASO. 
Te zaś, aby sprostać popytowi na usłu-
gi, będą musiały zatrudnić nowych pra-
cowników i kupować części zamienne. 
Niektórzy kierowcy mogą jednak zwlekać 
z naprawami, jeżeli ich koszt będzie zbyt 
wysoki lub będą musieli jechać daleko 
poza miejsce zamieszkania. To zaś grozi 
ogólnym spadkiem zapotrzebowania na 
usługi, co bez wątpienia wpłynie na bez-
pieczeństwo ruchu drogowego.

Romuald Gnitecki

Koalicja R2RC przedsta-
wiła swoje stanowisko 
na konferencji praso-
wej, która odbyła się  
8 września w Warsza-
wie. W imieniu Koalicji 
wystąpili (od lewej): 
Bogumił Papierniok – 
dyrektor zarządzający 
Moto-Profil, Alfred 
Franke – prezes SDCM  
i Grzegorz Kazimierski – 
wiceprezes STM 

Dopisali przedstawiciele 
mediów – przybyli dzien-
nikarze z dużych stacji 
telewizyjnych i radio-
wych oraz czasopism  
i internetowych serwi-
sów branżowych. Po za-
kończeniu konferencji 
do ekspertów ustawiły 
się kolejki po wywiad

Na końcu spotkania 
dziennikarze dostali 
okulary ochronne  
i młotki, po czym przy-
stąpili do rozkuwania 
lodu. Symboliczna akcja 
miała tytuł „Nie zamra-
żajmy polskiej gospo-
darki”

ul. Sucha 4, 42-470 Siewierz
e-mail: recepcja@naturaresidence.pl
tel.: +48 32 674 13 95-96
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Telematyka dla niezależnych?

Może być jednak także bezpośrednim 
łącznikiem pomiędzy właścicielem (kie
rowcą) samochodu a stale obsługują
cym go warsztatem, którego personel ma 
w czasie rzeczywistym dostęp do infor
macji o awariach i usterkach skomuniko
wanego z nim pojazdu.

Podstawowe funkcje
Zminiaturyzowany moduł Texa CARe in
staluje się w samochodowym gnieździe 
diagnostycznym OBD. Po podłączeniu 
i skonfigurowaniu może się on komuni
kować z różnymi systemami sterowania 

obecnymi w pojeździe oraz za pośrednic
twem Bluetooth ze smartfonem kierowcy, 
używanym jako wyświetlacz i równo
cześnie telefon komórkowy, automatycz
nie łączący się z odpowiednim warszta

tem, a w razie wypadku też z centralą 
operacyjną Texa. 

Texa CARe służy nie tylko bezpie
czeństwu w razie wypadku lub nagłej 
awarii, lecz również stale monitoruje 
stan techniczny samochodu, aby moż
na nim było podróżować bez obaw. Po 
podłączeniu do samochodu wymienia 
informacje z systemami elektroniczny
mi, tak jak wszechstronne narzędzie 
diagnostyczne.

Zasady korzystania
System ten jako produkt będzie dostępny 
na rynku od 2016 roku na zasadzie opłat 
abonamentowych. 

Warsztaty, które zainstalują Texa CARe 
poprzez Internet, będą miały wgląd w cza
sie rzeczywistym na PC lub na testerze 
w stan techniczny samochodów swoich 
klientów. Mogą otrzymywać informacje 
o ewentualnych błędach danego systemu 
oraz informacje o zbliżającym się przeglą
dzie okresowym, terminowych czynno
ściach obsługowych itp. Umożliwia to im 
natychmiastową interwencję w celu usu
nięcia usterki, zwłaszcza gdy zagraża ona 
bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Z kolei kierowcy samochodów i ich 
pasażerowie w przypadku drogowej ko
lizji, awarii pojazdu lub innej sytuacji 
zagrożenia niezwiązanej z wypadkiem, 
mogą zwracać się o pomoc do centrum 
operacyjnego Texa w trybie automatycz
nym lub na życzenie indywidualne.

Texa CARe stanowi również bardzo 
cenne uproszczenie organizacji przeglą
dów i napraw samochodów. Monitoruje 
bowiem zużycie ich komponentów, aby 
w razie potrzeby podjąć odpowiednie 

kroki. Przypomina zainteresowanym po
przez prosty komunikat na smartfonie 
o terminach przeglądów, wymian oleju, 
akumulatorów, opon itp. W ten sam spo
sób, informuje o terminach przeglądu re
jestracyjnego, ubezpieczenia czy innych 
czynnościach związanych z użytkowa
niem pojazdu.

Korzyści niezależnych warsztatów
Będą one w stanie sprzedawać i insta
lować produkt Texa CARe potencjalnie 
wszystkim swoim stałym klientom, a po
tem zdalnie monitorować stan technicz
ny przystosowanych do takiej współpracy 
pojazdów. 

Późniejsze wspieranie klienta w trud
nych sytuacjach związanych z  niepra
widłowym działaniem pojazdu tworzy 
i umacnia partnerskie więzi. Warsztat, 
odpowiednio wcześnie poinformowany 
o niesprawności nadzorowanego samo
chodu, może przygotować się na jego 
przyjęcie, oszczędzając klientowi kłopo
tliwego oczekiwania na wolne stanowi
sko diagnostyczne lub naprawcze.

Podobne znaczenie dla pozyskiwania 
szerokich kręgów stałej klienteli ma jej in
formowanie z odpowiednim z wyprzedze
niem o zbliżających się terminach prze
glądów i okresowej obsługi połączone 
z wysłaniem stosownej oferty. Nawiąza
ne w ten sposób stałe kontakty pozwalają 

Barbara Masłowska
Dyrektor zarządzający 
Texa Poland

Opatentowane urządzenie Texa CARe za-
pewnia bezpieczeństwo osobiste podró-
żujących samochodem. W razie wypadku 
informuje o nim centrum operacyjne 
Texa czynne przez 24 h na dobę

też prowadzić aktywny marketing kiero
wany bezpośrednio do klienta, a także 
na udzielanie dodatkowych okresów 
gwarancyjnych dotyczących wybranych 
podzespołów pojazdu oraz wydawanie 
certyfikatów poświadczających aktualny 
stan techniczny nadzorowanych samo
chodów. 

Wszystkie te funkcje mogą znaleźć za
stosowanie w zarządzaniu obsługą całej 
floty pojazdów za pomocą jednego opro

gramowania dotyczącego terminowych 
czynności i aktualizacji ofert dodatko
wych.

Korzyścią najważniejszą jest pozy
skanie zaufania klientów i ich lojalnego 
przywiązania do opiekującego się nimi 
warsztatu.                                          n

Interfejs TEXA CAR-e do zdalnego monitoringu pojazdu

Dane z interfejsu prze-
kazywane są do smartfona 

kierowcy i równocześnie 
do nadzorującego pojazd 

warsztatu oraz do centrum 
operacyjnego firmy Texa

Pu n k t y Ko n s u l t a c y j n e i  S e r w i s owe :
Szczecin 501 468 851/ Białystok 516 800 997/ Bydgoszcz 502 551 693/ Katowice 502 551 845/ 

Kraków 609 606 378/ Poznań 512 466 888/ Rzeszów 508 235 400/ Wrocław 509 428 374 
poczta@werther.pl        komis@werther.pl
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Miniaturowy moduł komunikacyjny pobiera i emituje wszystkie dane z gniazda OBD
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Niedomagania 
sprężarek klimatyzacyjnych



Wbrew pozorom, nie wystarcza zainwe-
stować równowartość około 3000-4000 
euro, by już bez problemów serwisować 
i naprawiać samochodowe klimatyzacje. 
Na przykład próby wymiany sprężarki 
bez odpowiedniej wiedzy doprowadzają 
warsztat do generowania strat zamiast 
spodziewanych zysków. 

Typowe problemy
Niemal 100% wszystkich awarii spręża-
rek nie wynika z ich wad fabrycznych, 
lecz z przyczyn występujących na ze-
wnątrz tego podzespołu. Należą do nich 
najczęściej:
	nieregularna praca silnika lub nad-

mierna pulsacja pasa napędowego;

	zastosowanie niewłaściwego rodzaju 
oleju sprężarkowego;

	zastosowanie nieodpowiednich do-
datków (np. barwnik UV, substancje 
uszlachetniające, uszczelniacze);

	niewystarczające oczyszczanie obiegu 
chłodniczego;

	brak konserwacji samych układów 
A/C oraz urządzeń przeznaczonych do 
ich obsługi;

	brak podstawowej wiedzy na temat 
budowy i działania systemów klima-
tyzacyjnych.

Pierwsza z wymienionych przyczyn może 
powodować zrywanie bezpiecznika prze-
ciążeniowego w sprzęgle sprężarki, choć 
podobne skutki przynosi np. zablokowa-
nie wolnego koła pasowego alternatora 
albo (najrzadziej!) zbyt duże tarcie we-
wnętrzne w sprężarce.

Niedoświadczony mechanik napra-
wę samochodowej klimatyzacji zaczy-
na z reguły od wymiany sprężarki, nie 
zdając sobie sprawy, iż rzeczywista 
przy czyna usterki leży gdzie indziej. 
W efekcie klient wraca z reklamacją, 
ponieważ niesprawność nie została fak-
tycznie usunięta i dochodzi do ponow-
nej awarii.

Do częstych przyczyn niesprawności 
urządzeń klimatyzacyjnych należą też 
błędy popełnione przy ich uprzednim 
serwisowaniu, takie jak:
	brak przepłukania obiegu chłodnicze-

go, powodujący częściową lub całko-
witą blokadę sprężarki, która skutkuje 
niedostatecznym smarowaniem jej 
części wewnętrznych;

	niedokładne oczyszczenie obiegu 
chłodniczego, powodujące zatkanie 
zaworu regulacyjnego; 

	zaniedbanie obowiązkowej wymia-
ny takich elementów układu, jak 
osuszacz, zawór rozprężny, dysza 
dławiąca i skraplacz (pozostające  
na nich zanieczyszczenia dają ten 
sam efekt, co brak przepłukania 
układu);

	niewłaściwe uzupełnienie oleju (zbyt 
duża jego ilość powoduje blokadę 
obiegu, a zbyt mała – złe smarowanie 
ruchomych części sprężarki);

	nieprawidłowe napełnianie układu 
czynnikiem chłodniczym (np. łado-
wanie ciekłego czynnika po stronie 
niskiego ciśnienia);

	stosowanie niewłaściwych olejów 
i dodatków, np. oleju uniwersalnego 
zalecanego przez dostawców spoza 
rynku wyposażenia oryginalnego 
albo barwników UV bez certyfika - 
tu SAE.

Obecnie prawie wszystkie nowe samochody są wyposażane  
w układy klimatyzacji, lecz w niezależnych warsztatach  
i serwisach wiedza na temat ich obsługi, konserwacji i na
prawy jest wciąż stosunkowo niewielka

Zachowanie dwóch niejednoimiennych  
rodzajów oleju
Opis problemu: brak zmiany wydajności, blokada układu lub 
zatarcie sprężarki.
Przyczyna awarii: olej PAO dodany do obiegu chłodniczego. Nie 
można mieszać olejów PAO i PAG, ponieważ tworzą substancje 
parafinopodobne.
Skutek: zatkanie zaworu regulacyjnego i/lub obiegu chłodniczego.

Dwa wzajemnie nierozpuszczalne oleje  
w sprężarce
Opis problemu: nadmierny hałas i/lub zatarcie sprężarki.
Przyczyna awarii: do obiegu chłodniczego dodano olej POE. 
Oleje PAG i POE nie mieszają się ze sobą.
Skutek: zbyt duża ilość oleju POE zmniejszy wydajność 
smarowania.

Napęczniałe i odkształcone uszczelki
Opis problemu: brak zmiany wydajności, wycieki czynnika 
z układu.
Przyczyna awarii: 1) układ napełniony nieodpowiednim 
czynnikiem chłodniczym, 2) dodatki lub nieodpowiednie preparaty 
czyszczące.
Skutek: czynnik chłodniczy, olej, dodatek lub preparat czyszczący 
reagują z uszczelnieniem, powodując jego puchnięcie.

Zanieczyszczony kanał dolotowy
Opis problemu: brak zmiany wydajności, zatarcie sprężarki.
Przyczyna awarii: niewystarczające czyszczenie obiegu chłodni-
czego lub brak wymiany rekomendowanych części.
Skutek: cząsteczki brudu znajdują się w układzie i wracają 
do sprężarki, powodując złe smarowanie lub zatkanie zaworu 
regulacyjnego.

 Przyczyny uszkodzeń kompresorów klimatyzacji

Schemat działania układu klimatyzacji samochodowej

skraplacz zintegrowany  
z filtroosuszaczem

sprężarka

zimne powietrzeparownik

zawór rozprężny

niskie ciśnienie

wysokie ciśnienie

zimne powietrze

ciepłe powietrze

przepływ czynnika 
chłodniczego

Zasady serwisowania
Wszystkie samochodowe układy klimatyza-
cji wymagają regularnej konserwacji. Raz 

na dwa lata, a jeśli pojazd pracuje w trud-
nych warunkach – nawet co roku, muszą 
być sprawdzone ich następujące elementy: 



 Prawidłowy dobór olejów sprężarkowych

Typ  10PA / 10S  SBU / SE / SL  SC  TV  ES

Pojemność skokowa  stała  zmienna  stała  stała  zmienna

R134a  olej ND 8  olej ND 8  olej ND 8  olej ND 9  olej ND 11

R1234yf  olej ND 12  olej ND 12  nie dotyczy  nie dotyczy  olej ND 11

TYP TŁOKOWY TYP ROTACYJNY
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	ilość czynnika chłodniczego (ze wzglę-
du na wydajność chłodzenia i warunki 
obiegu oleju sprężarkowego;

	stan oleju;
	czystość powierzchni wymienników 

ciepła (skraplacza, chłodnicy, parow-
nika); 

	korozja części metalowych mogąca 
być przyczyną wycieków;

	działanie dmuchawy i dystrybucji po-
wietrza w kabinie;

	funkcjonowanie systemu i jego wydaj-
ność.

Brak serwisowania może spowodować 
niedostateczną cyrkulację oleju, prze-
grzanie sprężarki, nadmierne obciążenie 
elektryczne wentylatorów.

Źródłem wielu późniejszych proble-
mów jest stosowanie przez niezależne 
warsztaty oleju PAO lub uniwersalnego 
zamiast olejów oryginalnych. Oleje PAO 
i PAG nie mieszają się bowiem ze so- 
bą i tworzą niejednorodne mieszaniny. 
Pod wpływem zmian temperatury i ciś-
nienia wytrącają się z nich parafiny blo-
kujące przepływ czynnika chłodniczego 
i oleju przez sprężarkę.

Z kolei preparaty uszczelniające sto-
sowane do likwidacji drobnych wycieków 
czynnika chłodniczego reagują z wodą 
i tlenem, tworząc twardą lub żelową sub-
stancję, która zatyka zawór regulacyjny 
sprężarki i/lub zawór rozprężny.

Urządzenia warsztatowe przeznaczo-
ne do serwisowania samochodowych 
klimatyzacji same wymagają okresowej 
konserwacji co 150-200 godzin pracy. 
Oznacza to, że w sezonie, kiedy obsłu-
guje się średnio pięć pojazdów dziennie 
– raz na 45 dni konieczna jest wymia-
na filtrów i oleju w pompie próżniowej. 
W tych samych terminach zaleca się 
przeprowadzać kalibrację wagi lub czuj-
ników nacisku.

Gdy konserwacja ta jest przepro-
wadzana tylko raz w roku, a w sezonie 
urządzenie eksploatuje się intensywnie, 
bardzo prawdopodobne staje się zużycie 
filtrów. Zanieczyszczenia dostają się wte-
dy do butli z czynnikiem chłodniczym, 
a potem do wszystkich obsługiwanych 
pojazdów.

Niestety w większości krajów UE nie 
ma prawnego obowiązku konserwacji 
i kalibrowania stacji obsługowych.

Przed podłączeniem stacji serwisowej 
do pojazdu należy przeprowadzić anali-
zę stanu czynnika chłodniczego i oleju 
w jego układzie klimatyzacyjnym. W ten 
sposób można zapobiec zanieczyszcze-
niu warsztatowego sprzętu, a tym samym 
– układów A/C w kolejnych pojazdach.

Uszczelki i przewody wykonywane 
są z elastomerów do pewnego stopnia 
przepuszczalnych dla czynnika chłod-
niczego i atmosferycznej wilgoci wchła-
nianej przez olej sprężarkowy. Wymaga-
ją więc wymiany, jeśli przepuszczalność 
ta nadmiernie wzrośnie z powodu sta-
rzenia się materiału lub pojawią się wy-
raźne wycieki. Wielkość tych nieszczel-
ności jest związana nie tylko z konstruk-
cją i stosowanymi materiałami, ale rów-
nież z warunkami eksploatacji systemu. 
Układy używane tylko w krótkich sezo-
nach są bardziej podatne na przecieki 
czynnika chłodniczego i wchłanianie 
wilgoci, niż eksploatowane regularnie 
przez cały rok.

Oleje sprężarkowe
Olej w układzie klimatyzacji służy przede 
wszystkim do smarowania ruchomych 
części, czyli sprężarki i iglicy zaworu roz-
prężnego, jak również do odprowadzania 
ciepła ze sprężarki. Jego warstwa chroni 
również gumowe przewody i uszczelki na 
złączkach, zmniejszając wycieki czyn-
nika. Olej do sprężarek musi być odporny 
na zmiany ciśnienia i temperatury w róż-
nych warunkach pracy. Dlatego sprę-
żarki należy napełniać wyłącznie olejem 
do układu chłodniczego zatwierdzonym 
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przez ich producenta, a unikać olejów 
uniwersalnych i mieszanych. Wszystkie 
sprężarki klimatyzacyjne Denso są do-
starczane jako kompletne podzespoły na-
pełnione odpowiednią ilością właściwego 
oleju. 

Analiza zgłoszeń gwarancyjnych wy-
kazała, że co czwarty warsztat nie sto-
suje właściwego oleju PAG do sprężarek 
klimatyzacji Denso. Używanie  niewłaści-
wych olejów, takich jak oleje uniwersalne 
lub mieszane, nieuchronnie prowadzi do 
uszkodzenia sprężarki, ponieważ oleje 
uniwersalne należą do grupy PAO lub do 
produktów mineralnych o innej lepkości 
niż syntetyczne oleje PAG. Odmienne 
oleje nie mieszają się ze sobą ani każ-
dy z osobna z czynnikami chłodniczymi 
R134a oraz R1234yf, co prowadzi do 
złego smarowania, uszkodzenia uszcze-
lek i przyspieszonego zużycia sprężarki. 
Niewłaściwa lepkość sprawia, iż między 
cylindrem a tłokiem tworzy się cieńsza 
warstwa oleju.

Trzeba więc zawsze przestrzegać 
oznaczeń umieszczonych na fabrycznych 
etykietach sprężarek. Użycie innego typu 
oleju niż zalecany powoduje unieważnie-
nie gwarancji.

Naprawy klimatyzacji
Tylko certyfikowany i przeszkolony me-
chanik może naprawiać samochodowy 
układ klimatyzacji i montować jego czę-
ści. W celu wymontowania lub zamonto-
wania sprężarki należy zapoznać się z in-
strukcją naprawy danego pojazdu. Czyn-
nik chłodniczy trzeba zawsze używać 

i utylizować zgodnie z lokalnymi przepi-
sami. Podczas odzyskiwania lub ładowa-
nia czynnika chłodniczego do układu kli-
matyzacji należy stosować zatwierdzony 
do tego celu sprzęt. Aby zanieczyszczenia 
i wilgoć nie przedostawały się do układu, 
powinno się zamykać otwarte złączki na-
tychmiast po odłączeniu od nich przewo-
dów i innych części obiegu. Śruby i na-
krętki zawsze należy montować z prawi-
dłowym momentem dokręcenia, zgodnie 
ze specyfikacją pojazdu. Obowiązkowa 
jest wymiana wszystkich części poda-
nych w załączonej tabeli. 

Dla ustalenia zakresu naprawy ko-
nieczne jest sprawdzenie czystości obie-
gu chłodniczego, a w szczególności ka-
nału i przewodu dolotowego starej sprę-
żarki oraz jej przewodu wylotowego.

Jeśli układ jest czysty, w obiegu znaj-
duje się prawidłowy rodzaj oleju i barw-
nika UV oraz brak w nim jakichkolwiek 
innych dodatków, można przystąpić do 
montażu nowej sprężarki, poprzedzając 
go ewentualnie płukaniem obiegu.

Jeżeli układ został zanieczyszczony 
olejem lub dodatkami, np. nieprawidło-
wym barwnikiem UV lub jego nadmierną 
ilością, przed zamontowaniem nowych 
części należy przepłukać cały obieg 
chłodniczy. W przypadku użycia płynu 
do uszczelniania klimatyzacji Leak Stop, 
zastosowania nieprawidłowego czynnika 
chłodniczego lub znacznego zanieczysz-
czenia układu – płukanie nie będzie już 
zabiegiem wystarczającym, a konieczna 
stanie się wymiana całej instalacji klima-
tyzacyjnej.

Suchy kanał dolotowy
Opis problemu: zatarcie sprężarki.
Przyczyna awarii: niewystarczające smarowanie spowodowane 
przez: 1) zatkanie układu lub 2) brak procedury pierwszego rozruchu.
Skutek: 1) brak powrotu oleju i smarowania wewnętrznych części 
sprężarki. 2) zbyt wysokie obroty silnika podczas pierwszego 
uruchomienia sprężarki; za mało czasu na wymieszanie oleju 
z czynnikiem chłodniczym zasysanym do sprężarki.

Żelowe substancje w kanale dolotowym
Opis problemu: brak zmiany wydajności, blokada układu lub 
zatarcie sprężarki.
Przyczyna awarii: uszczelniacz lub dodatek uszlachetniający 
dodane do obiegu chłodniczego.
Skutek: reakcja chemiczna uszczelniacza lub dodatku uszlachet-
niającego spowodowała zatkanie zaworu regulacyjnego sprężarki 
i/lub zaworu rozprężnego.

Cząstki gumy w kanałach dolotowym i wylotowym
Opis problemu: brak zmiany wydajności lub zatarcie sprężarki.
Przyczyna awarii: pogorszenie stanu gumowego przewodu 
elastycznego z powodu starzenia się lub reakcji z dodatkami, 
preparatami konserwującymi lub czyszczącymi.
Skutek: cząstki kauczuku znajdują się w obiegu chłodniczym, 
blokując i powodując awarie sprężarki.

Czarny kanał wylotowy
Opis problemu: brak zmiany wydajności, zatarcie sprężarki.
Przyczyna awarii: zbyt mała ilość czynnika chłodniczego lub 
częściowo zablokowany obieg chłodniczy.
Skutek: niewystarczający obieg oleju powodujący złe smarowanie 
i przegrzanie sprężarki.

Popękane plastikowe koło pasowe
Opis problemu: pas napędowy powoduje hałas lub spadł.
Przyczyna awarii: 1) niewłaściwe usunięcie lub instalacja pasa 
napędowego, 2) uderzenie koła pasowego przed lub po instalacji.
Skutek: całkowite zniszczenie napędu sprężarki.

 Przyczyny uszkodzeń kompresorów klimatyzacji

Zerwany bezpiecznik przeciążeniowy koła 
pasowego
Opis problemu: sprężarka nie działa. 
Przyczyna awarii: 1) zbyt wysokie tarcie wewnętrzne lub całkowi-
te zatarcie. 2) blokada cieczy. 3) zablokowanie jednokierunkowego 
koła pasowego alternatora, uszkodzenie napinacza pasa napędo-
wego, amortyzatora koła zamachowego lub koła dwumasowego.
Skutek: 1+2) ze względów bezpieczeństwa element zrywny koła 
pasowego ulegnie zerwaniu zamiast pasa napędowego, 3) zbyt 
duże pulsacje pasa napędowego źle wpływają na koło pasowe.



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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Płukanie jest metodą skuteczną 
w przypadkach:
	zbyt dużej ilości lub nieprawidłowym 

doborze oleju;
	nadmiaru lub niepewnej (atest) jako-

ści barwnika UV;
	braku pewnych informacji na temat 

ilości oleju pozostającego w obiegu;
	lekkiego zanieczyszczenia obiegu 

np. czarnym osadem (silne zanie-
czyszczenie oznacza konieczność 
wymiany wszystkich części).

Demontaż sprężarki
Podczas odzyskiwania czynnika chłod-
niczego z układu klimatyzacji wydostaje 
się również pewna ilość oleju sprężar-
kowego zmieszanego z tym czynnikiem. 
Ilość usuniętego w ten sposób oleju nale-
ży dokładnie zmierzyć, aby ją następnie 
uzupełnić w trakcie napełniania układu 
czynnikiem chłodniczym.

Po wymontowaniu sprężarki trzeba 
spuścić z niej olej i również zmierzyć jego 
ilość. Procedury opróżniania sprężarek są 
podawane w instrukcjach ich montażu. 

Montaż sprężarki 
Jeśli po uprzednim demontażu układ zo-
stał przepłukany, oryginalna nowa sprę-
żarka Denso może być montowana bez 
żadnych operacji przygotowawczych. 
Trzeba tylko ręcznie pokręcić jej wałem, 
by równomiernie rozprowadzić w niej olej. 

Jeśli płukanie układu nie jest konieczne, 
część oleju z nowej sprężarki należy spu-
ścić. Nadmiar ten oblicza się według wzo-
ru: A – B = C, gdzie A – całkowita ilość ole-
ju w nowej sprężarce, B – ilość oleju spusz-
czona ze starej sprężarki, C – ilość oleju, 
którą należy spuścić z nowej sprężarki.

Przykładowe wyliczenie: całkowita 
ilość oleju w nowej sprężarce (A) wynosi 
120 cm³, ilość oleju spuszczona ze sta-
rej sprężarki (B) to 50 cm³, należy więc 
spuścić (C) z nowej sprężarki A – B, czyli 
120 – 50 = 70 cm³.

Niekiedy konieczne jest dodanie ole-
ju, na przykład tam, gdzie w pojeździe 
jest stosowany ten sam numer części dla 
pojedynczego i podwójnego parownika.

W takim przypadku trzeba sprawdzić 
informację o pojeździe w celu ustalenia 
prawidłowej ilości oleju. Przy układzie 
z dwoma parownikami nigdy nie dodaje 
się oleju, wlewając go bezpośrednio do 
sprężarki, tylko do skraplacza, osuszacza 
lub drugiego parownika w układzie.

Uruchamianie sprężarki
Po zakończeniu montażu należy przepro-
wadzić rozruch sprężarki według procedu-
ry, której celem jest prawidłowe rozprowa-
dzenie oleju sprężarkowego i rozpoczęcie 
smarowania. W związku z tym należy:
1) ustawić temperaturę na maksymalne 

chłodzenie;
2) włączyć najwyższą prędkość dmucha-

wy;
3) uruchomić silnik pojazdu i pozostawić 

go na prędkości biegu jałowego;
4) włączyć klimatyzację na minimum 

pięć minut bez zwiększania prędkości 
obrotowej silnika;

5) po pięciu minutach można już bez-
piecznie zwiększać prędkość obroto-
wą silnika i sprawdzić działanie klima-
tyzacji, gdyż cały olej znajdujący się 
w sprężarce zostanie rozprowadzony 
po układzie.

Artykuł opracowany na podstawie 
materiałów firmy Denso

 Procedura spuszczania oleju ze sprężarki
Typ sprężarki 10PA, 10S, spiralna, łopatkowa

Typ sprężarki 6CA, 6SE, 7SE, 7SB

Sprawdź, czy sprężarka jest wyposażona w korek wlewu oleju. Jeżeli 
go nie ma, z kompresora nie można spuścić oleju. W celu usunięcia 
pozostałości oleju z układu klimatyzacji konieczna jest procedura 2.

Uwaga! Kompresor typu 
5SA , 5SE , 5SL
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 Tabela wymiany części

Części do wymiany 
 

Sprężarka ● ● ● ●

Zestaw O-ringów ● ● ● ●

Osuszacz ● ● ● ●

Wkład osuszacza ● ● ● ●

Zbiornik akumulacyjny ● ● ● ●

Zawór rozprężny   ● ●

Dysza dławiąca   ● ●

Skraplacz   ● ●

Przewód tłoczny   ● ●

Przewód ssawny    ●

Wszystkie przewody    ●

Parownik    ●
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Procedura naprawy

Procedura 1: Płukanie nie jest konieczne – spuścić nadmiar oleju z nowej 
 sprężarki
Procedura 2: Płukanie jest konieczne w celu usunięcia nieprawidłowego 
 oleju lub dodatków
Procedura 3: Płukanie jest konieczne w celu usunięcia zanieczyszczeń
Procedura 4: Płukanie nie jest możliwe, należy wymienić wszystkie części 
 obiegu chłodniczego

Przedstawione na załączonym wy-
kresie kołowym rozmieszczenie oleju 
w układzie podaje procentowe wartości 
referencyjne, zależne dodatkowo od tem-
peratury zewnętrznej i obciążenia. Zwy-
kle w sprężarce powinno się znajdować 
około 30-50% całkowitej ilości oleju. 
Maksymalna dopuszczalna zawartość 
barwnika UV nie powinna przekraczać 
5% całkowitej ilości oleju.

Tarek Hamed
Trade Marketing Manager CE
Lumileds Poland

Do obsługi i napraw samocho-
dów niezbędne jest odpowiednie 
oświetlenie. Jego brak szkodzi 
jakości i bezpieczeństwu pracy,  
a niedokładnie wykonywane usłu-
gi psują opinię profesjonalistów 
w oczach ich klientów

Philips dla warsztatów

Coraz skuteczniejszym rozwiązywaniem 
tego rodzaju problemów Philips zajmu-
je się już od wielu lat, odnosząc kolejne 
sukcesy. Dzięki temu projektowane przez 
konstruktorów tej firmy lampy warszta-
towe cieszą się rosnącą popularnością 
wśród użytkowników. Ich zakup zawsze 
okazuje się niedrogą, ale bardzo trafną 
inwestycją. 

Innowacyjna konstrukcja
Najważniejszą zaletą lampy warsztato-
wej niezmiennie pozostaje jakość świa-
tła. Kryterium to spełnia wręcz wzorowo 
nowy model Philipsa, oznaczony sym-
bolem RCH5 i wyposażony w trzy diody 
LED o temperaturze barwowej 6500 K,  
czyli zbliżonej do światła dziennego. 
Może on pracować w dwóch trybach: eco 
(z wartością strumienia 55 lumenów)  
lub boost (ze światłem dwukrotnie silniej-
szym). W obu przypadkach kąt wiązki 
świetlnej wynosi 120º. Bezprzewodowe 
zasilanie lampy RCH5 zapewniają wbu-
dowane w nią baterie, wystarczające na 

pięć godzin pracy. Ich ładowanie może 
odbywać się z gniazdka sieciowego o na-
pięciu 100-230 V, z komputerowego por-
tu USB albo z samochodowego gniazdka 
12 V. W fabrycznym komplecie znajduje 
się płaska wtyczka i przewód USB o dłu-
gości 1 metra.

Do stabilnego mocowania modelu 
RCH5 służą: wysuwany haczyk obroto-
wy, zacisk typu klips, zaczepiany o pasek 
lub kieszeń kombinezonu, silny uchwyt 
magnetyczny oraz (konstrukcyjna no-
wość !) regulowana w zakresie 180 stop-
ni nóżka do ustawiania lampy na płaskiej 
powierzchni. 

Specyficznym warunkom warsztato-
wym odpowiada ergonomiczna obudowa 
lampy, wykonana ze specjalnego tworzy-
wa i dzięki temu odporna na uszkodzenia 
mechaniczne, zalania oraz zabrudzenia. 

Ma przy tym kompaktowe wymiary: 120 
x 59 x 13 mm, waży zaledwie 105 gra-
mów i kosztuje (sugerowana cena deta-
liczna) 159 złotych.

Akcja „Pokonaj mrok” 
Ta kampania marki Philips skierowa-
na jest do warsztatów samochodowych 
oraz sklepów motoryzacyjnych. W jej 
ramach zakup jednej z promowanych 
lamp warsztatowych LED premiowany 

	do zakupionego zestawu oświetlenia 
wielokierunkowego MDLS dodawana 
jest lampa akumulatorowa RCH10.

Dodatkowo zakup każdej objętej pro-
mocją lampy uprawnia do uczestnictwa 
w losowaniu bezpłatnego wyjazdu na 
Rallye Monte-Carlo 2016! Trzyosobowe 
pakiety VIP obejmują transport w obie 
strony, zakwaterowanie i wyżywienie, 
a przede wszystkim wstęp do warsztatu 
oficjalnego zespołu mechaników. Wszy-
scy pozostali nabywcy mają szansę na 
wylosowanie jednej z 500 nagród: apa-
ratów fotograficznych Nikon Coolpix, 
głośników Philips oraz odzieży z linii  
Caterpillar. Akcja „Pokonaj mrok” trwa od 
1 września do 12 grudnia 2015 roku. 
Losowanie odbędzie się 22 grudnia br. 
Szczegóły na stronie: 
www.philips.com/rallye-promo2015.com  n

jest dodatkowym produktem. 
Tak więc:
	przy zakupie modelu Pen-

light Premium otrzymuje się 
lampę inspekcyjną Penlight 
Professional gratis,

	zakup RCH31 oraz RCH21 
nagradzany jest lampą czo-
łową HDL10,

lampy warsztatowe marki Philips:  
od lewej – Penlight, RCH, CBL i MDLS

Bezprzewo-
dowa lampa 
warsztatowa
RCH 5
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Amortyzatory w pojazdach drogowych (cz.XV)

Projektowanie 
zawieszeń sportowych (II)
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roz ciągania. Maksymalne rozciągnięcie 
w stosunku do punktu równowagi powin-
no wynosić około 8 cm.

Sprężyna pomocnicza
Podana tu wartość skoku ma charak-
ter orientacyjny. Może się ona zmieniać 
w zależności od pojazdu. Przy wartości 
ośmiocentymetrowej dzieli się ona na: 
	4 cm skoku w ściśnięciu na sprężynie 

głównej obliczonej na początku;
	4 cm skoku w ściśnięciu z udziałem 

sprężyny pomocniczej.

50/80% masy resorowanej. Przy około 
4-centymetrowym skoku jej obciąże-
nie wynosi wówczas około 30 kg/cm. 
W katalogu wskazana jest zawsze dłu-
gość sprężyny pomocniczej w maksymal-
nym rozprężeniu.

zapinanymi na rzepy. Następnie stawia 
się pojazd na kołach, a po ponownym 
jego uniesieniu usytuowanie pasków 
wskazuje pozycję tłoczyska w warunkach 
statycznych. Jego odcinek pomiędzy pa-
skiem a prowadnicą odpowiada skokowi 
tłoka – od stanu równowagi do pełnego 
ściśnięcia, a odcinek powyżej paska to 
skok, który można jeszcze wykonać pod-
czas dalszego ściskania.

Ustalenia te pozwalają dobrać od-
powiedni odbojnik (ogranicznik skoku). 
Powinien on ulegać ściskaniu po skoku 
jałowym tłoka wynoszącym około jedne-
go centymetra skoku od punktu równo-
wagi. W ten sposób otrzymujemy zawie-
szenie, które przez 1 cm pracuje tylko 
z wykorzystaniem sprężyny, co zapewnia 
minimalny komfort jazdy. Przy dalszym 
ugięciu staje się ono twardsze. 

Najlepsze odbojniki wykonywane są 
z tworzywa o nazwie cellasto, będącego 
gąbczastym materiałem o bardzo dużej 
gęstości. Tłumią one drgania w prze-
ciwieństwie do odbojników gumowych 
oddających w całości otrzymaną energię. 
Więcej informacji na ten temat dostarcza 
zapoznanie się z szeroką gamą odbojni-
ków firmy Emmetec (rys. 1).

Kiedy znane jest już położenie tło-
czyska w punkcie równowagi, demon-
tuje się amortyzator i osadza (poprzez 
przyspawanie do tłoczyska) element 
stalowy ograniczający skok tłoka w fazie 

(i musi) wystawać tylko odcinek łączący 
tłok z podwoziem. Dlatego próbny mon-
taż amortyzatorów odbywa się bez ole-
ju, z osadzonymi na zewnętrznych czę-
ściach tłoczysk przesuwnymi paskami, 

Tłoczysko 
W amortyzatorach tego rodzaju chro-
mowana część tłoczyska powinna na 
koniec fazy ściskania znaleźć się w cało-
ści w amortyzatorze. Na zewnątrz może  

tory wewnętrzne w stosunku do pokony-
wanego zakrętu. Zwiększa przy tym przy-
czepność współpracujących z nimi kół, 
zwłaszcza na mokrej nawierzchni i przy 
braku mechanizmu różnicowego o ogra-
niczonym poślizgu.

Wymiarowanie sprężyn
Kiedy znana jest już długość korpusu 
amortyzatora i jego tłoczyska, znamy 
też długość amortyzatora w pełnym roz-
ciągnięciu. Kiedy znany jest wymiar kie-
licha i sprężyny pomocniczej, a także za-
kres pozycji metalowego pierścienia, mo-
żemy określić, jak długa może być sprę-
żyna. Zasadniczo, w zawieszeniu typu 
McPherson wyposażonym w sprężynę 
pomocniczą dobrze sprawdza się sprę-
żyna o wymiarach od 140 do 160 mm  
(rys. 4). Oczywiście ruch sprężyn głów-
nej i pomocniczej wymusza odpowiednia 
prowadnica.

Rys. 1. Asortyment tuningowych odbojników marki Emmetec

Rys. 2. Oferowane przez firmę Em-  
metec sprężyny pomocnicze z dru-
tu o przekroju trapezoidalnym lub 
prostokątnym

Rys. 3. Silnie progresywna cha-
rakterystyka części elastycznej 
przedniego zawieszenia złożonej 
z elementów o zróżnicowanej 
sprężystości

Rys. 4. Oferta Emmetec obejmuje ga- 
mę sprężyn obciążeniowych o do- 
wolnej sztywności i wysokości, przy 
średnicach zwojów od 60 i 70 mm

Sprężyna główna  
z napięciem wstępnym
W przeszłości bardzo powszechnym za-
biegiem było wyposażanie amortyzatora 
w jedną tylko sprężynę. Jeśli nie miała 
ona napięcia wstępnego, wybierało się 
ją na podstawie tych samych, wyżej po-
danych kryteriów, ale jej poruszanie się 
w gnieździe powodowało niepożądany 
hałas (rys. 5).

Carlos Panzieri
Konsultant techniczny 
EMMETEC

Zawieszenia zmodyfikowane w sposób opi-
sany w dalszej części tego, ostatniego już, 
odcinka naszego cyklu mogą być stosowa-
ne podczas zawodów sportowych oraz  
w warunkach zwykłego ruchu drogowego

Sprężyna pomocnicza (rys. 2) powinna 
się znaleźć w maksymalnym położeniu 
odprężonym przy obciążeniu równym 

Kiedy znane są już parametry sprę-
żyny pomocniczej, dysponujemy wszyst-
kimi danymi niezbędnymi do określenia 
końcowej charakterystyki całej elastycz-
nej części zawieszenia (rys. 3).

Należy tu przypomnieć, iż sprężyna 
pomocnicza osiąga maksymalne ugięcie  
przy sile mniejszej od obciążenia masą 
resorowaną. Pracuje więc tylko w fazie 
rozciągania i dlatego działa na amortyza-

1200

1000

800

600

400

200

0

[kg]

[cm]
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  12    13   14   15

sprężyna

sprężyna+odbojnik

PE
sprężyna główna 
+pomocnicza



Autonaprawa | Październik 2015

40 | TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU | MECHANIKA

Autonaprawa | Październik 2015

WYPOSAŻENIE  | KONSTRUKCJE | 41

główną. Dzięki temu lepiej wykorzysty
wany jest drążek stabilizatora. Regulo
wane mocowanie oczkowe amortyzatora 
pozwala z kolei w przypadku deszczu wy
dłużyć delikatnie amortyzator, zmniejsza
jąc tym samym wstępne napięcie sprę
żyny. Samochód stanie się dzięki temu 
mniej reaktywny.

W samochodzie ustawionym na ko
łach pozostawia się kilkumilimetrowy, 
osiowy luz odbojnika. W razie potrzeby 
można go zniwelować za pomocą pod
kładek wypełniających szczelinę, co po
zwoli szybko usztywnić zawieszenie i zre
dukować podsterowność (rys. 9).

Podsumowanie
W wyniku wprowadzonych modyfikacji 
obniżyliśmy pojazd o 3 cm. Progresywne 
podkładki elastyczne w zawieszeniach 
przednich wykorzystują współdziałanie 
sprężyny głównej z pomocniczą oraz 
sprężyny głównej z odbojnikiem o skoku 
jałowym wynoszącym ok. 1 cm.

W zawieszeniach tylnych zastosowali
śmy lekko napięte wstępnie sprężyny do 
jazdy po suchej nawierzchni i pozbawio
ne tego napięcia na nawierzchnie wilgot
ne. Odbojnik współpracuje ze sprężyną 
główną bez skoku jałowego albo z bardzo 
nieznacznym luzem.

Kolejne próby pozwolą udoskonalić 
zestaw użytych elementów elastycznych 
i zastosować najlepszą kalibrację. Należy 
postępować stopniowo, najpierw testując 
zawieszenia na luźnych nawierzchniach, 
a później na przystosowanych do coraz 
szybszej jazdy, gdyż popełnione błędy są 
mniej groźne przy wolnym ruchu pojaz
du. Sprawdzamy w pierwszej kolejności 
wahania wzdłużne nadwozia podczas ha
mowania (amortyzatory przednie ściśnięte 
aż do ugięcia odbojników). Potem kory
gujemy odpowiednio wstępne napięcie 
przednich sprężyn i dokonujemy kalibracji 
amortyzatorów, aż do uzyskania ich cha
rakterystyki umożliwiającej optymalne po
konanie konkretnego zakrętu. Na koniec 
ograniczamy wahania wzdłużne podczas 
przyspieszenia, ponieważ mogą one po
garszać przyczepność przednich kół. 

Bardziej szczegółowe informacje na  
www.emmetec.com i www.orpav.com. 
Oferujemy tam również bezpłatne szko
lenia na profesjonalistów.                    n Fo

t.
 E

m
m

et
ec

Rys. 6. Sprężyna o nieco większej sprę-
żystości, lecz o niewielkim napięciu 
wstępnym, pozwala lepiej wykorzysty-
wać drążek stabilizatora

Rys. 8. W tylnych amortyzatorach dla 
zmniejszenia podsterowności pojazdu 
na zakrętach można zastosować kali-
brację degresywną dzięki odpowiednim 
tłokom 

Rys. 5. Zamiast sprężyny pomocniczej 
można zastosować sprężynę o określo-
nym skoku jałowym, lecz rozciąganie 
amortyzatora będzie wówczas wolniej-
sze, co zmniejsza przyczepność koła do 
nawierzchni 
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Rys. 7. Przy podkładce elastycznej 
przedstawionej na rysunku 3. można za-
stosować kalibrację liniową uzyskaną 
dzięki użyciu odpowiedniego tłoka 

0,13                  0,26                  0,39                   0,52 

Rys. 9. Charakterystyka tylnej podkład-
ki elastycznej przy braku jałowego 
skoku odbojnika

niem ich odmiennej masy. Aby ułatwić 
proces kalibracji i bardziej zadowolić 
klienta, można wykorzystać amortyzatory 
z kalibracją regulowaną zewnętrznie. 

W przypadku pracy z amortyzatorami 
dwururowymi zaleca się wykonywanie 
kalibracji trwałych w pozycji ściśniętej 
przy niskich prędkościach, aby uniknąć 
późniejszych luk w trakcie rozciągania. 
Należy też utrzymywać zwiększone ciś
nienie wewnętrzne w celu ograniczenia 
kawitacji, na ile to możliwe w konstrukcji 
dwururowej (rys. 7 i 8).

Amortyzatory tylne
Dla amortyzatorów tylnej osi ustalo
ne zostało dotychczas tylko obciążenie 
sprężyny. Jeśli w celu uzyskania mak
symalnej przyczepności kół przednich 
zastosowaliśmy sprężyny pomocnicze, 
to w przypadku amortyzatorów tylnych 
postąpić trzeba dokładnie odwrotnie, aby 
zmniejszyć przyczepność, a tym samym 
podsterowność przy pokonywaniu zakrę
tów, zwłaszcza na mało stabilnych na
wierzchniach.

W tym celu stosuje się również sprę
żyny pomocnicze, a następnie ogranicza 
się długość tylnych amortyzatorów, aby 
nieznacznie wstępnie obciążyć sprężynę 

Jeśli natomiast zastosowano sprę
żynę wstępnie napinaną (dla eliminacji 
wspomnianego hałasu), zawieszenie sta
wało się nieco bardziej miękkie (rys. 6), 
a pojazd był bardziej stabilny, lecz także 
reaktywny, co nie zawsze jest korzystne, 
zwłaszcza przy szybkiej jeździe na mokrej 
nawierzchni lub w trakcie poślizgu.

Kalibrowanie amortyzatorów
Niestety trafny dobór kalibracji jest jesz
cze trudniejszy niż ustalenie parametrów 
sprężyn. Skuteczna jest tu jedynie meto
da prób i błędów. Próby można zacząć 
od podwojenia lub nawet potrojenia ory
ginalnych ustawień, albo (jeszcze lepiej)
wziąć przykład z pojazdów mających 
podobne zawieszenie, które zostało zmo
dyfikowane w przeszłości z uwzględnie
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Lampy LEDriving FOG PL

Do sprzedaży właśnie wchodzi nowość 
firmy Osram, czyli światła LEDriving FOG 
PL, łączące funkcje przeciwmgłowych 
i dziennych. Są to lampy o najwyższej 
jakości, wykorzystujące technologię LED. 
Stanowią łatwy do zastosowania w stan
dardowych otworach zamiennik większo
ści okrągłych reflektorów przeciwmgło
wych o średnicy 90 mm montowanych 
fabrycznie. Dzięki konstrukcji soczewko
wej, podobnej do występującej w reflek
torach ksenonowych, są odporne na ude
rzenia żwiru i inne uszkodzenia mecha
niczne zgodnie z normami ASTM D256  
i ISO 179. Ich światło jest bardzo jasne, 
dzięki czemu zapewnia lepszą widocz
ność pojazdu na drodze – szczególnie 
w trudnych warunkach pogodowych. 
Gdy widoczność spada poniżej 50 m, 
wystarczy przełączyć funkcję z dziennej 
na przeciwmgłową, aby bezpiecznie kon
tynuować podróż.

Poza tym reflektory Osram LEDriving 
FOG PL są też kompatybilne z instala
cjami elektrycznymi samochodów o na
pędzie hybrydowym oraz wyposażonych 
w funkcję start/stop. 

W przypadku problemów z dopaso
waniem nowych świateł do istniejących 
otworów można dokupić specjalne, ada
ptacyjne uchwyty montażowe. Na ryn
ku dostępne są już uchwyty do Toyoty, 
a jesienią 2015 roku pojawią się także 
ich odpowiedniki przeznaczone do Volks
wagena i Nissana. 

Zintegrowany sterownik elektryczny 
i niewielka ilość kabli sprawiają, że cały 
zestaw jest lekki i prosty w montażu. Po
siada certyfikaty i homologacje zgodne 
z ECE, SAE, CCC, EAC i IP.

Lampy FOG PL mają jeszcze jedną 
zaletę: są dostępne z różnymi kolorami 
filtrów, co sprawia, że samochód zyskuje 
oryginalny wygląd z tzw. efektem eagle 

eyes (oczy orła). Z szerokiej palety barw 
można wybierać filtry pomarańczowe, 
różowe, niebieskie, a nawet srebrne 
i złote. Wszystko to oczywiście jest zgod
nie z przepisami ruchu drogowego.

LEDriving FOG PL są alternatywnym 
systemem LED w stosunku do tradycyj
nych halogenowych lamp przeciwmgło
wych stosowanych w wielu modelach 
samochodów. Ich zamontowanie umoż

liwia unowocześnienie pojazdu pod 
względem bezpieczeństwa jazdy, wy
gody użytkowania i nadania mu wyróż
niającego się wyglądu.                       n

Magdalena Bogusz 
Marketing Manager  
ds. oświetlenia motoryzacyjnego
Osram

Na jesień warto zainwestować  
w naj nowsze, wielofunkcyjne 
światła Osram LEDriving FOG PL  
i to z trzech powodów: dla 
bezpieczeństwa, wygody użyt-
kowania i poprawy zewnętrznej 
estetyki pojazdu

Zależnie od widoczności na drodze 
kierowca wybiera funkcję dodatkowych 
świateł

Komplet elementów  
do montażu w samochodzie

Efekt  
„oczu orła” 
przy filtrze  

pomarań-
czowym
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Wankel tychczas rozmachu. Wankel, jako pacyfi
sta i wielki miłośnik zwierząt, nie zgadzał 
się wspierać hitlerowskich sił zbrojnych 
swoimi pomysłami. Gdy dostawał takie 
stanowcze propozycje, odrzucał je, więc 
go zamknięto w więzieniu, a wypuszczo
no dopiero po kilku miesiącach – gdy 
odpowiednio skruszał. W efekcie jego 
lekkie, małogabarytowe i cichobieżne 
silniki rotacyjne, a także same specjalne 
uszczelki do rozmaitych mechanizmów 
znalazły liczne zastosowania w Luftwaffe 
i Krigsmarine, objęte wojskową tajemni
cą. Po wojnie znów był więziony przez 
kilka miesięcy, tym razem przez aliantów. 
Jego laboratorium zamknięto, a dzieła 
skonfiskowano. Swe prace mógł więc 
kontynuować dopiero w latach pięć
dziesiątych.

Koncepcja obrotowego tłoka
Silnik Wankla nie ma cylindrów ani 
poruszających się w nich klasycznych 
tłoków z korbowodami, a tym samym 
brakuje w nim też wału korbowego. 
Pełny cykl jego działania obejmuje jed
nak fazy: ssania, sprężania, pracy i wy
dechu dzięki obrotom trójkątnego tłoka, 
którego wierzchołki przylegają cały 
czas szczelnie do odpowiednio ukształ
towanych ścianek zamkniętej komory. 
To one sprawiają, iż każda z trzech 
jednakowych przestrzeni zawartych 
pomiędzy sąsiednimi wierzchołkami 
tłoka w trakcie jego obrotu najpierw 
się zwiększa, powodując zassanie mie
szanki paliwopowietrznej, potem ma
leje, stopniowo sprężając zassany ładu
nek aż do momentu iskrowego zapłonu, 
następnie znów rośnie pod wpływem 
rozprężających się spalin (suw pracy), 
by na koniec ponownie się zacieśniać 
w fazie wydechu.

W geometrycznym środku trójkątnego 
tłoka znajduje się tuleja z prostym uzę
bieniem wewnętrznym. Współpracuje 
ono z kołem uzębionym zewnętrznie, 
osadzonym na obrotowym wale, który 
już tradycyjnie przekazuje moment ob
rotowy do koła zamachowego i sprzęgła. 
Osie obrotu tłoka i wału, rzecz jasna, nie 
pokrywają się, a koła zębate obu tych 
elementów tworzą przekładnię, dzięki 
której prędkość obrotowa wirnika ulega 
zwielokrotnieniu.
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Możesz wygrać jeden z trzech kompletów nagród: kombinezon, czapeczka i gadżety 
firmowe, ufundowanych przez firmę Liqui Moly,
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 „O olejach trzeba wiedzieć więcej”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej 
i wyślij go na adres redakcji do 31 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
1 W obecnym okresie ogólna sprzedaż olejów silnikowych w Europie:
    ❏ a. maleje     ❏ b. nie zmienia się
    ❏ c. rośnie nieznacznie     ❏ d. dynamicznie rośnie

2 W dystrybucji olejów silnikowych w Polsce największy udział mają:
    ❏ a. stacje paliw     ❏ b. hipermarkety
    ❏ c. ASO     ❏ d. niezależne serwisy

3 Lepkość oleju silnikowego określa jego:
    ❏ a. odporność na ścinanie      ❏ b. przywieranie do metali
    ❏ c. zdolność płynięcia     ❏ d. temperaturę krzepnięcia

4 Firma Liqui Moly swe produkty olejowe promuje głównie poprzez:
    ❏ a. kampanie reklamowe     ❏ b. sponsoring sportowy
    ❏ c. działalność edukacyjną     ❏ d. konkurencyjność cen 

5 Jakie funkcje oprócz redukcji tarcia współpracujących elementów spełniają oleje silnikowe?
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ email ..........................................................................................................

Autonaprawa

pl. Nowy Targ 28/14

50-141 Wrocław

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

Prosimy
przesłać pocztą 

lub faksem:
71 343 35 41

Formularz elektroniczny 
znajduje się na stronie:

http://e-autonaprawa.pl/konkurs
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Zalety zamiast wad?    
Teoretycznie przewagi silnika Wankla 
nad tradycyjnym tłokowym są liczne 
i bardzo istotne. Przy identycznej mocy 
konstrukcja rotacyjna ma bowiem mniej
sze rozmiary i masę. Jest też znacznie 
prostsza dzięki mniejszej liczbie elemenFo
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tów (brak w niej np. skomplikowanego 
rozrządu i ciężkiego mechanizmu korbo
wego). Podczas pracy ulega tylko lekkim 
wibracjom i mniej hałasuje. Może osią
gać znacznie wyższe prędkości obroto
we na sprzęgle głównym przy niższych 
obrotach wirnika. 

Zalety te wynikają z faktu, iż na je
den obrót trójkątnego wirnika przypa
dają aż trzy fazy rozprężania, czyli pra
cy. Zatem pod względem regularności 
obrotów silnik jednowirnikowy (mogą 
być także wielowirnikowe) jest porów
nywalny z trzycylindrowym silnikiem 

Jego upowszechnienie oznaczało bo
wiem ni mniej, ni więcej jak całkowite 
zaniechanie produkcji spalinowych sil
ników tłokowych, najpierw tych z zapło
nem iskrowym, a z czasem też wysoko
prężnych. Zastąpić je miała znacznie 
prostsza i efektywniejsza konstrukcja 
opracowana trzydzieści lat wcześniej 
przez niemieckiego mechanika Felixa 
Heinricha Wankla…

Zły czas i miejsce
Czas dzielący skonstruowanie działają
cego prototypu od wspomnianych po
wszechnych zachwytów wydaje się nie
zrozumiale długi. Wyjaśnić go może je
dynie dramatyzm ubiegłowiecznej historii 
i uwikłanych w nią ludzkich losów. 

Wankel urodzony w 1902 roku miał 
zaledwie 17 lat, gdy stworzył wstępną 
koncepcję swojego, sławnego później, 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku kompetentne 
czasopisma, a za nimi wszystkie popularne media, twierdziły 
zgodnie, iż ten właśnie wynalazek przyniesie całej świato-
wej motoryzacji gruntowną rewolucję

Schemat działania silnika Wankla:  
1 - ssanie, 2 - sprężanie, 3 - zapłon, 4 - wy-
dech, A - otwór wlotowy, B - mieszanina 
paliwa i powietrza, C - wirujący tłok,  
D - świece zapłonowe, E - sprężanie mie-
szanki paliwowej, F - zapłon i spalanie 
mieszanki, G - wylot gazów spalinowych

Bezsporne zalety silnika rotacyjnego: niewielkie  
wymiary, mała liczba części i niski ciężar. U góry 
– silnik Wankla, u dołu - klasyczny silnik cztero-
cylindrowy o porównywalnej mocy

Pierwszy samo-
chód z silnikiem 
Wankla – NSU 
Spider z 1963 roku 
(obok) i jeden  
z kilku produko-
wanych seryjnie 
modeli Mazdy:  
RX-8 z lat 2003-
2012 (poniżej)

silnika. Pracował wtedy w technicznym 
wydawnictwie książkowym w Heidelber
gu. Straciwszy tę pracę z powodu wielkie
go niemieckiego kryzysu po I wojnie świa
towej, otworzył mały warsztat mechanicz
ny, w którym swą pierwotną koncepcję 
doskonalił praktycznie aż do uzyskania 
pierwszego patentu w roku 1929. Przy 
tej okazji stał się wybitnym specjalistą 
w dziedzinie technicznych uszczelnień, 
gdyż stanowiły one w jego konstrukcji 
problem najtrudniejszy.

Wkrótce potem do władzy w Niem
czech doszedł Adolf Hitler i produkcja 
zbrojeniowa nabrała niespotykanego do

Felix Heinrich Wankel (1902-1988)
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spalania. Także jednostkowe zużycie pa
liwa było w konstrukcji rotacyjnej wyraź
nie wyższe. 

Wystąpiły też problemy materiałowe 
i technologiczne przy produkcji mono
litycznych wirników narażonych podczas 
pracy na silne naprężenia termiczne, przy 
braku ich efektywnego chłodzenia. Kłopo
tliwa była również obróbka nieregularnie 

ukształtowanych gładzi w komorach, a do 
zapewnienia międzykomorowej szczelno
ści nie wystarczyły błyskotliwe pomysły 
i specjalistyczne doświadczenie wynalazcy.

Wadą na pozór bagatelną, lecz najtrud
niejszą do wyeliminowania stały się biuro
kratyczne trudności w naliczaniu stawek 
podatkowych i ubezpieczeniowym dla po
jazdów bez „pojemności skokowej”.

Skromne zastosowania 
Pierwszym samochodem wyposażo
nym seryjnie w silnik Wankla był model 
NSU Spider, debiutujący w roku 1963 
we Frankfurcie. Cieszył się wielką po
pularnością w dziennikarskich relacjach 
i znacznie mniejszym powodzeniem 
na rynku. W 1967 roku pojawił się po
dobnie napędzany sportowy samochód  
Mazda Cosmo Sport z pierwszym sil
nikiem dwukomorowym, a rok później 
– najchętniej kupowany w tej kategorii 
pojazdów model NSU Ro 80. Później 
trafiło na motoryzacyjne salony jeszcze 
kilka „wanklowskich” motocykli, parę ko
lejnych rotacyjnych Mazd i zapanowała 
kilkudziesięcioletnia cisza. 

Dziś marka NSU już nie istnieje, Felix 
Wankel zmarł w 1988 roku, ale w 2011 
roku dobrze prosperująca Mazda ogłosi
ła, że pracuje nad kolejną wersją silnika 
Wankla, oznaczoną symbolem 16x.

Hubert Kwarta
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dwu suwowym lub sześciocylindrowym 
cztero suwowym.

W praktyce okazało się jednak, iż 
wysokiej sprawności mechanicznej to
warzyszy w konstrukcji Wankla mniejsza 
sprawność termodynamiczna, co powo
dowane jest niższymi ciśnieniami spręża
nia i wyższymi stratami ciepła w mniej 
korzystnie ukształtowanych komorach 

Trzy komplety nagród, a w każdym: 
kombinezon, czapeczka i gadżety firmowe

Futurystyczna koncepcja Mazdy RX-500 z 1970 
roku wyposażona w innowacyjny supersilnik  
Wankla. Pojazd wystawiony na Tokyo Motor 
Show zbudowano w jednym tylko egzemplarzu

W 1969 roku Mercedes-Benz 
zaprezentował model C 111/I 
z trzykomorowym silnikiem 
Wankla

Silniki rotacyjne montowano seryjnie w motocyklach kilku producentów,  
a ekspertymentalnie również w awionetkach

CZYSTA SZYBA

A D V E R T I S E M E N T

dzięki wycieraczkom hybrydowym Valeo First  
– z technologią Covertech. 

Tradycyjne wycieraczki dobrze przylegają do szyby i dokładnie ją oczyszczają w każ-
dych warunkach, ale zwiększają opór powietrza i odstają od coraz bardziej wysma-
kowanych linii nadwozia samochodów. Z kolei wycieraczki płaskie lepiej pasują de-
signem do współczesnych aut, a ich kształt redukuje opór aerodynamiczny i zużycie 
paliwa. Niestety, coś za coś – przy większych prędkościach nie przylegają tak dobrze 
do szyby i ustępują skutecznością tradycyjnym konstrukcjom.

Tak powstały wycieraczki hybrydowe. Ich 
gumowe pióro jest równomiernie doci-
skane do szyby przez elastyczny meta-
lowy element usztywniający, zwany Flat 
Blade DNA, który pełni rolę „kręgosłupa” 
pióra. Jest on przykryty opływową obudo-
wą, która na pierwszy rzut oka wygląda 
jak popularna płaska wycieraczka. Guma 
pióra wycieraczki została wykonana ze 
specjalnej mieszanki, która gwarantuje 
skuteczność oczyszczania szyby przez 
długi czas i to w zróżnicowanych warun-
kach atmosferycznych. Taka wycieracz-

W KAŻDYCH WARUNKACH

ka nie wpada w wibracje pod wpływem 
powietrza opływającego samochód i nie 
wytwarza nieprzyjemnego dla uszu szu-
mu. Wycieraczki hybrydowe okazały się 
na tyle udanym rozwiązaniem, że dziś 
stanowi ono pierwsze wyposażenie wielu 
modeli aut takich jak Kia Sorento, Mazda 
2 czy Suzuki Vitara, szybko zyskując na 
popularności. Można je zastosować także 
w większości samochodów już poruszają-
cych się po naszych drogach i jest to wy-
jątkowo łatwe – w katalogu Valeo First jest 
zaledwie 10 pozycji piór o długościach od 
350 do 700mm, pakowanych pojedynczo. 
Dzięki temu właściciel samochodu może 
szybko stworzyć dla siebie odpowiedni 
komplet, a następnie zainstalować wycie-

raczki dzięki dostarczonym adapterom do 
ramion (9x3mm i 9x4mm). 

Efekt czystej szyby cieszy oko kierowcy 
od razu, a – co ważne – wycieraczka hy-
brydowa Valeo First dzielnie zniesie trudy 
zimowej eksploatacji i posłuży jeszcze 
przez całe lato. O ile tylko kierowca będzie 
pamiętał, że do zdrapania lodu z szyb słu-
ży skrobaczka – a nie wycieraczka. 

A CO JEŚLI MOŻNA BYŁOBY 
POŁĄCZYĆ ZALETY OBU 
ROZWIĄZAŃ?
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Tester wtryskiwaczy CR

Gates do pojazdów użytkowych

Firma Gates wydała 204-stro-
nicowy katalog z pełną ofertą 
części do samochodów cięża-
rowych i autobusów. Publi-
kacja jest dostępna w trzech 
wielojęzycznych wersjach dla 
regionów: Północ, Południe 
i Wschód oraz na stronie: 
www.gatesautocat.com.

Nowy katalog zawiera peł-
ną listę części oryginalnego 

wyposażenia (OE). Znajdują 
się w nim szczegółowe in-
formacje na temat pasków 
i zestawów Gates Extra Se-
rvice oraz napinaczy i kół pa-
sowych luźnych DriveAlign. 
Wymienione są najpopular-
niejsze marki i modele, do 
których pasują części Gates. 
Przedstawiono pełny asorty-
ment przewodów chłodzenia, 
paliwowych i powietrza oraz 
nową linię przewodów do 
turbosprężarek stosowanych 
w układach turbodoładowa-
nia. Katalog zawiera także 
listę uniwersalnych narzędzi 
przeznaczonych do montażu 
i obsługi produktów Gatess.
www.gates.com/europe 

Nowe urządzenie Delphi YDT-
35 pozwala na diagnosty-
kę wadliwych wtryskiwaczy 

common rail: elektromagne-
tycznych Delphi, Denso i Bo-
scha oraz piezoelektrycznych 
Denso, Boscha i Continentala. 
Sprzęt łączy test elektrycznych 
parametrów wtryskiwaczy 
z wizualną oceną rozprosze-
nia strugi paliwa, aby ustalić, 
który wtryskiwacz wymaga 
naprawy. Badanie trwa pięć 
minut. W opcji dostępne są 
adaptery Bosch CRIN i Den-
so Heavy Duty, a także urzą-
dzenie do pomiaru przelewów 
powrotnych.
www.am-pl.delphi.com 

ZAREZERWUJ W SWOIM

KALENDARZU TERMIN:

SZCZEGÓŁY:

WWW.FORUMUBEZPIECZEN.COM

X DYSKUSYJNE
FORUM
UBEZPIECZEŃ
KOMUNIKACYJNYCH

X DYSKUSYJNE
FORUM
UBEZPIECZEŃ
KOMUNIKACYJNYCH

1
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2015
W A R S Z A W A

Producent olejów i kosmety-
ków samochodowych ogłasza 
jesienną promocję dotyczącą 
dwóch olejów półsyntetycz-
nych (MoS2 Leichtlauf Super 
10W-40 i Super Leichtlauf 
10W-40) i trzech syntetycz-
nych (Top Tec 4100 5W-40, 
Top Tec 4600 5W-30 i Top 
Tec 4200 5W-30). Do każ-

Promocja Liqui Moly 5 plus 1

dego 5-litrowowego opakowa-
nia jednego z wymienionych 
olejów silnikowych warsztat 
otrzyma kolejny litr tego same-
go produktu gratis. Informacji 
udzielają przedstawiciele han-
dlowi i dystrybutorzy produ-
centa. Akcja trwa do wyczer-
pania pakietów promocyjnych.
www.liquimoly.pl 

Firma wydała nowy katalog. 
Jest on w całości poświęcony 
tematyce narzędzi do napraw 
i obsługi systemów Diesla. 
Publikacja liczy czterdzieści 
stron i można ją pobrać ze 
strony:
www.magnetimarelli-checkstar.pl 

Katalog 
Magneti Marelli

Wyważarki ATS przechodzą 
gruntowny lifting, tworząc 
nową linię Pro. W sprzedaży 
jest już model ATS W-220 
Pro, skonstruowany z pod-
zespołów o większej precyzji 
wykonania, ponadto zasto-

Nowa linia wyważarek ATS
sowano w nim łożyskowanie 
osi i nowe wrzeciono. Mate-
riały wykorzystane do budowy 
płyty głównej są odporne na 
warunki atmosferyczne i wil-
goć. Na wyprofilowanym bla-
cie jest miejsce na wszystkie 

akcesoria potrzebne do pra-
cy z kołami, a umieszczony 
w centralnej części pochylo-
ny panel ułatwia sterowanie 
i odczytywanie wyświetlanych 
informacji.
www.ats-poland.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl  
e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com 

Diesel
Wyposażenie Warsztatowe

Magneti Marelli Aftermarket 2015

10
0%

 SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI

W miejskim powietrzu unosi 
się kilka źródeł zagrożenia dla 
alergików (w Polsce może ich 
być 12 mln) lub astmatyków 

Filtr kabinowy dla alergików
(4 mln Polaków). Najbardziej 
niebezpieczne są cząstki sta-
łe sadzy, emitowane między 
innymi przez pojazdy z silni-
kami Diesla i domowe kotłow-
nie. Kolejnym problemem są 
tlenki siarki i azotu oraz ozon, 
a także aerozol powstający 
z pyłu gromadzącego się na 
nawierzchni drogi. 

Valeo przygotowało wyso-
kiej jakości filtr kabinowy Va-
leo ClimFilter Supreme. Skła-
da się on z trzech warstw fil-
tracyjnych: papieru, aktywne-
go węgla i polifenolu. Aktywny 
węgiel częściowo neutralizuje 
tlenki siarki i azotu czy ozon, 
których nie da się odfiltrować.
www.valeo.pl 

Dostępne są w Polsce od 
marca br. w sieci dystrybu-
torów tej marki, w wersjach 
przeznaczonych do pojazdów 
osobowych, dostawczych oraz 
ciężarowych. Wszystkie speł-
niają normy w zakresie urzą-
dzeń elektrycznych ISO 7637, 
ISO 16750 oraz dyrektywę 
zgodności elektromagnetycz-

Dmuchawy kabinowe Nissens

nej (EMC). Każda dmuchawa 
wyposażona jest w układ ste-
rujący o jakości OE. 

Poszczególne produkty 
tej grupy opisane są w ilu-
strowanym katalogu online, 
zawierającym również filmy 
instruktażowe, a dostępnym 
pod adresem: 
www.nissens.com.pl/katalog 

Ukazało się nowe wydanie 
katalogu markowych artyku-
łów BHP World Wide Work 
by Mewa. Publikacja liczy 
360 stron i opisuje około 
5000 artykułów BHP, odzież 
biznesową, roboczą (kurt-
ki, spodnie, buty, rękawice, 
fartuchy ochronne itp.) oraz 
wyroby tekstylne przeznaczo-
ne do noszenia na zewnątrz 
pomieszczeń. 

Katalog można zamówić 
na stronie: 
www.mewa-service.pl/artykuly-bhp

Katalog firmy Mewa
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Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

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	71 343 35 41	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

• Chcesz otrzymywać wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!
• Chcesz otrzymywać bezpłatnie wybrane egzemplarze  – wypełnij kupon  
   zgłoszeniowy na stronie www.e-autonaprawa.pl

Castrol wprowadza kolejne 
oleje silnikowe EDGE 5W-30 
wzmocnione technologią Ti-
tanium FST: LL (do silników 
VW) i C3 (BMW). Z oferty wy-
padnie olej EDGE 5W-30 FST.

Firma przekonuje, że tech-
nologia FST podnosi lepkość 

Castrol stawia na tytan
oleju w warunkach ekstre-
malnego ciśnienia, natomiast 
polimery tytanu zwiększają 
wytrzymałość filmu olejo-
wego. Tarcie zmniejsza się 
nawet o 15%, a wytrzy-
małość oleju wydłuża się  
o 140 godzin.

Według testów Castrola, 
nowy olej o 45% redukuje kon-
takt metal-metal w porównaniu 
z czołowym olejem konkuren-
cji. Zużycie krzywek, pierścieni 
tłokowych i panewek wału kor-
bowego spada o 25%.
www.castrol.pl 

Kraft Automotive wprowa-
dził Penetrating Oil Spray 
– wielo funkcyjny olej sma-
rujący w aerozolu. Według 
producenta charakteryzuje 

Nowy produkt Kraft Automotive
się on silnymi własnościa-
mi penetrującymi oraz zdol-
nością do usuwania rdzy 
i zapobiegania powstawaniu 
korozji. Za wiera grafit i dwu-

siarczek molibdenu (MoS2), 
jest nieszkodliwy w stosun-
ku do lakierów, uszczelek 
i tworzyw sztucznych, usu-
wa wilgoć i izoluje połącze-

nia elektryczne. 
Olej jest dostępny  
w opakowa niach  
400 ml.
www.kraft-automotive.com

Marka Cromax oferuje nowy 
utwardzacz AR7703 Energy 
HT/HH, przeznaczony do sto-
sowania z lakierem bezbarw-
nym Ultra Performance Ener-
gy Clear CC6700. Produkt ten 
pozwala zwiększyć wydajność 

Utwardzacz AR7703 Energy
pracy warsztatów lakierni-
czych szczególnie w okresach 
wysokich temperatur i dużej 
wilgotności powietrza.

Szczegółowe informacje 
dotyczące lakieru Ultra Perfor-
mance Energy Clear CC6700 

(i odpowiednich utwardza-
czy), film przedstawiający 
aplikację produktu oraz po-
święcona mu broszura w for-
macie PDF znajdują się na 
stronie:  
www.cromax.pl/CC6700
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Dysforia

Niemal każdego dnia, choć na chwilę, 
doświadczamy niepokoju, przygnębienia 
i złości. Triada ta, określana mianem ty-
tułowej dysforii, może być przyczyną po-
ważnych problemów psychicznych. 

Każde z tych, zwykle nielubianych, 
uczuć może być jednak sygnałem pobu-
dzającym nas do aktywności, do dokona-
nia pozytywnej zmiany w naszym życiu. 

Niepokój często bywa cennym zwia-
stunem nadchodzącego zagrożenia. Mobi-
lizuje nas, skłania do podejmowania prób 
zapobieżenia trudnym sytuacjom, plano-
wania działań, poszukiwania rozwiązań. 

Przygnębienie zwykle kojarzy się ze 
stratą. Towarzyszy niespodziewanym, 
negatywnym zmianom w naszym życiu, 
wobec których często jesteśmy bezradni. 
Skłania nas do rezygnacji z utraconych 
wartości… na rzecz innych, nowych. Wy-
starczy, że stanie się impulsem do ponow-

B2
B

nego przeanalizowania naszych pragnień, 
dążeń, celów. 

Złość niesie ze sobą potężną dawkę 
energii. Dodaje nam ducha i zwielokrotnia 
siły. Mobilizuje do większego wysiłku inte-
lektualnego. Dzięki niej łatwiej pokonuje-
my przeszkody pojawiające się na naszej 
drodze. 

Jednak część przeżywanych niepo-
kojów, przygnębienia i złości nie spełnia 
pożytecznej roli w naszym życiu, a wręcz 
może nam poważnie zaszkodzić. Jeśli po-
ziom odczuwanego niepokoju staje się nie-
proporcjonalny do ewentualnego zagroże-
nia, a towarzyszący mu lęk nas obezwład-
nia, czyniąc niezdolnym do jakiegokolwiek 
działania – trzeba potraktować to jako po-
ważny sygnał ostrzegawczy. Zignorowanie 
go może narazić nas na dużo poważniejsze 
następstwa. Utrzymujący się przez długi 
czas wysoki poziom niepokoju i lęku może 
przekształcić się w fobie lub obsesje. 

Przygnębienie i smutek wraz z poczu-
ciem braku wpływu na własne życie i bez-
radnością może stać się początkiem de-
presji. Nie trzeba sięgać do statystyk, aby 
stwierdzić, że w ostatnim dziesięcioleciu 
stała się ona poważnym problemem , któ-
ry dotyka coraz młodsze osoby. Złość jest 
uczuciem które najtrudniej kontrolować. 
Wielu uważa, że dawanie upustu swojej 
złości nie jest niczym nagannym, jeśli tyl-

Ewa
Rozpędowska

ko nie kończy się fizycznym atakiem. Co 
więcej, swobodne uzewnętrznianie wła-
snych emocji jest dziś nie tylko akcepto-
wane, ale wręcz zalecane. Kto z nas nie 
słyszał o negatywnych skutkach tłumienia 
złości (nadciśnienie, wrzody żołądka…). 
Wiele z nich nie znajduje żadnego po-
twierdzenia w badaniach klinicznych. 
Tymczasem silne emocje, a szczególnie 
złość, zniekształca obraz rzeczywistości. 
Sprawia, że dostrzegamy wrogość i zagro-
żenie tam, gdzie ich nie ma. Niepohamo-
wana złość u większości z nas upośledza 
zdolność racjonalnego myślenia.  Miejsce 
ciętej riposty zajmują inwektywy. Gdy na-
pięcie opada, pojawia się żal, wstyd i ko-
nieczność naprawienia popsutych relacji.                                                                                                                                

Silny niepokój i depresja, w przeciwień-
stwie do ataków złości, oficjalnie uznawa-
ne są za zaburzenia psychiczne. Stąd  wy-
nikają różnice w ilości i dostępności metod 
terapii. Mimo to, we wszystkich przypad-
kach można uzyskać skuteczną pomoc. 
Jest to jednak proces długotrwały. Dlatego 
dbając na co dzień o kondycję fizyczną, nie 
zapominajmy też o naszej psychice.

CÓŻ, TRUDNO…
AUU…TONAPRAWA 

TEGO NIE POLECA…

OBY...

NO TO MAMY JUŻ JASNOŚĆ,  
ZA TO NAPRAWA BĘDZIE  

BARDZO PROSTA!

TERAZ BEZ 
NOWOCZESNEJ 
DIAGNOSTYKI 
ANI RUSZ…

ŁUP!



Wysokowydajne świece żarowe Duraterm pozwalają na rozruch silnika 
nawet w najtrudniejszych warunkach zimowych. Nagrzewają się w ciągu 
4 sekund a ich nowoczesna konstrukcja pozwala na dogrzewanie pracują-
cego silnika przez 3 minuty. Właściwość ta zapewnia redukcję dymienia 
i emisji zanieczyszczeń nawet o 40%.
www.motobosch.pl

Świece Żarowe
Bosch Duraterm
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