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Przejazdowy tester wykorzystuje lidary i kamery do szczytywania powierzch-
ni bieżnika. Robi to dokładnie (z rozdzielczością = 0,05 mm) i powtarzalnie,  
w całkowitym czasie 6 sekund od wjazdu samochodu do ukazania się rezulta-
tów pomiarów na monitorze jednostki sterującej. Może być wykorzystany jako 
stanowisko samodzielne, ale także jako element linii diagnostycznej do szybkie-
go pomiaru geometrii ustawienia kół.                                              str. 42

Na naszych 
łamach:
Maciej Bobrowski 
Sławomir Jankowski 
Jan Niezgoda

Pełne przygotowanie  
do sezonu

Andrzej Husiatyński
Płyny chłodnicze  
typu long life

Paweł Jędras
Przeciw realnym  
zagrożeniom

Piotr Kasprzak
Oleje tworzone  
z niemiecką precyzją

Renata Majkowska
Niedomagania systemów 
klimatyzacyjnych

Zenon Majkut
Ten tester nie kłamie!

Carlos Panzieri
Amortyzatory ZF  
i Monroe ECDC

Tomasz Pyrlik
Dla doświadczonych  
i początkujących

Ewa Rozpędowska
„Dylemat więźnia”

Norbert Wroński
W trosce o stan  
atmosfery

Badania empirycznie i ich podsumowanie teoretyczne stały się podstawą do skon-
struowania testera głębokości bieżników i oceny ich stanu z równoczesnym wska-
zaniem szacowanej drogi hamowania. Dla dokonania pełnego pomiaru wystarcza 
przetoczenie koła na około 5-centymetrowym odcinku jego obwodu.
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Doniesienia o różnych, mniej lub bardziej szokujących, wypadkach związanych z różnymi 
dziedzinami techniki coraz częściej opatrywane są komentarzem, iż zdarzyć się nie miały 
prawa. Nie przeczy tej tezie sam fakt ich zaistnienia. Raczej wspiera ją argumentacja 
odwołująca się do rozmaitych zabezpieczeń mających całkowicie wyeliminować ryzyko 
podobnych zdarzeń.

Taki stosunek do towarzyszącej nam rzeczywistości ma jakiś sens praktyczny jedynie 
wówczas, gdy rolę sprawczą w owych „bezprawnych” wydarzeniach odgrywa tzw. czynnik 
ludzki, czyli można mieć przeświadczenie graniczące z pewnością, że do nich by nie 
doszło bez mimowolnego zaniedbania obowiązujących procedur lub wręcz świadomego 
ich naruszenia z przestępczych pobudek. W takich wypadkach odpowiedzialność daje się 
przypisać konkretnym osobom, co wprawdzie nie służy na ogół naprawie wyrządzonych 
szkód, lecz ma wyraźny aspekt wychowawczy oraz pomaga usprawnić dotychczasowe 
reguły postępowania.

Gorzej, gdy w trybie prowadzonych dochodzeń nikomu właściwie nie można przypisać 
decydującej winy, ponieważ każdy na powierzonym mu odcinku dopełnił swych obowiąz-
ków prawidłowo, a jeśli nawet przy okazji wyszły na jaw drobne uchybienia, to nie spo-
sób znaleźć ich związek z zasadniczą sprawą. Jak zatem racjonalnie wyjaśnić przyczynę 
nieznanej wcześniej awarii? Podejrzenia kierowane w stronę tajemnych mocy lub nad-
przyrodzonych zjawisk budzą zwykle paniczny strach lub wesołość nielicującą przeważnie 
z powagą sytuacji, lecz nie prowadzą do wiarygodnych rozwiązań.

Trudno przyznać wówczas otwarcie, iż w ten sposób mści się na nas niepojęta w swych 
zrządzeniach przyroda bądź kierująca nimi jakaś najwyższa istota. Samym faktem zemsty 
czujemy się skrzywdzeni, skoro zrobiliśmy wszystko, by się z nią zaprzyjaźnić, poddać 
skrupulatnie dobrowolnie zawartej umowie, obfitującej z naszej strony w tak rygorystyczne 
ograniczenia i ogrom ponoszonych wyrzeczeń. Nie tak przecież miało być!

A może zasadność doznawanych przez nas zawodów należy osądzać zupełnie inaczej? 
Czyż nie jest arogancją żywić przekonanie, że ze swej strony w jakiejkolwiek sferze zrobili-
śmy już wszystko dla uniknięcia niepomyślnych doświadczeń? W rzeczywistości nie wiemy 
i wiedzieć nie możemy, co jeszcze w tym celu zostało do zrobienia.

Można te refleksje odnieść do konkretnych przykładów, lecz rodzi to tylko niepotrzebne 
dyskusje i spory. Lepiej więc pozostawić je osobistym, indywidualnym przemyśleniom. Nie 
chodzi bowiem o wyrwane z kontekstów konkrety, raczej o szerszą tendencję w naszym 
współczesnym myśleniu o naturze świata i własnych do niej odniesieniach, w kręgu do-
stępnych każdemu z nas kwestii. W takim ujęciu już łatwiej potrafimy dostrzec, jak bardzo 
zawodna staje się pewność siebie, jeśli nie towarzyszy jej stałe wsparcie czujności i pokory.

         

                                            Marian Kozłowski     

Autonaprawa | Kwiecień 2016

Zwiększona 
żywotnośćBezszelestna 

praca

Doskonałe  
oczyszczanie szyby

Perfekcyjny komplet
wycieraczek Aerotwin 

www.wycieraczkibosch.pl

 

Najlepszy wybór: zestaw dedykowany Aerotwin. Kierowca oczekujący 
najlepszej widoczności w każdych warunkach pogodowych wybiera zestaw 
Bosch Aerotwin. Decyduje o tym:
  idealne dopasowanie do samochodu: wycieraczki o fabrycznej długości, 

z szyną stabilizującą Evodium dopasowaną do krzywizny szyby
   najskuteczniejsze oczyszczanie: asymetryczny spojler to skuteczna praca 

przy dużej prędkości jazdy,
  najłatwiejszy dobór: mocowanie i wygląd takie, jak w wycieraczce fabrycznej.

Bosch_wycier_aerotwin_komplet_rekl_A4.indd   1 2016-03-21   14:09:59
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Od. 1. marca. do. 9. września.
trwa. konkurs. Gala. Mistrzów.
Warsztatu,.zorganizowany.przez..
firmę.Inter.Cars..Mogą.w.nim.
wziąć. udział. wszyscy. klienci.
tej. firmy..Warunkiem.przystą-
pienia.jest.zarejestrowanie.się.
na. stronie. myintercars.com..
Laureatami.zostają.uczestnicy.
zajmujący. premiowane. miej-
sce. w. rankingu. oraz. mający.
zrealizowany. plan. zakupowy..
Rywalizować.można.w.trzech.
rankingach. w. obrębie. swego.
regionu:

Gala Mistrzów Warsztatu 2016

1..warsztat.–.rynek.osobowy,
2..sklep.z.warsztatem.–.rynek.
osobowy,

3..warsztat,. sklep. z. warszta-
tem,. firma. transportowa.
–. rynek. samochodów. cię-
żarowych.

Nagrodą. w. konkursie. jest.
jedno.osobowe. zaproszenie.
na.weekendowy.pobyt.w.Ho-
telu. Gołębiewski.w. Karpaczu.
w. dniach. 7–9. października.
2016. r.. Laureaci. każdego.
z. rankingów,. którzy. zajmą.
miejsca. od. 1.. do. 5.,. otrzy-

Co. roku. firma. Castrol. podej-
muje. inicjatywy. mające. na.
celu. wspieranie. serwisów.
nieautoryzowanych.. Najnow-
szym. takim. projektem. są.
działania. marketingowe. pro-
wadzone. lokalnie. w. wybra-
nych. regionach.Polski..Obec-
nie.trwa.akcja.na.terenie.wo-
jewództwa. podkarpackiego..
W. jej. ramach.wszystkie. tam-
tejsze.niezależne.warsztaty.są.
odwiedzane.przez.terenowych.
doradców. techniczno-handlo-

Castrol bliżej warsztatów

wych,. którzy. prezentują. naj-
nowsze. technologie. w. zakre-
sie.środków.smarnych,.ofertę.

produktów.Castrola.oraz.moż-
liwości.współpracy..
Do. tej. pory. odwiedzono.

blisko. 800. warsztatów. Pod-
karpacia,. a. w. ponad. 200.
przeprowadzono.szkolenia..
Inną. propozycją. jest. pro-

gram. wspierania. warsztatów.
nieautoryzowanych. Castrol.
Service. Plus,. dzięki. któremu.
mogą.one.skorzystać.z.propo-
zycji. łączącej. wsparcie. tech-
niczne,. szkolenia. i. program.
lojalnościowy.
Więcej. informacji. na. stro-

nie.www.warsztat.castrol.pl

mają.dodatkowo.doładowanie.
multikarty. IC. Premia. Cash.
o.wartości:
1..miejsce.–.10.000.zł,.
2..miejsce.–.8.000.zł,
3..miejsce.–.6.000.zł,
4..miejsce.–.4.000.zł,
5..miejsce.–.2.000.zł.
Łączna.pula.nagród.w.kon-

kursie.wynosi. 2. 000.000. zł..
Podczas. weekendu. w. Hote-
lu. Gołębiewski. na. laureatów.
czeka.wiele.pięknych.szlaków.
turystycznych. i. aquapark..Dla..
gości. Inter. Cars. wystąpią. Ka-
baret.pod.Wyrwigroszem,.Para.-
nienormalni. i. Abelard. Giza..
Dzień.później.odbędzie.się.Bie-
siada.Galowa.z.rozdaniem.na-
gród.i.zabawą.do.białego.rana.

W. rozpoczętej. 1. marca. trze-
ciej. edycji. akcji. promocyjnej.
AP. Expert. zostaną. wyłonieni.
i. nagrodzeni. najlepsi.mecha-
nicy. w. Polsce.. Pula. nagród.
wynosi. ponad. 400  000. zł..
Zwycięzca.otrzyma.samochód.
osobowy. Audi. A4. Limou.sine.
2016. oraz. tytuł. „Wybitny.
Wśród. Ekspertów”.. Pozostałe.
miejsca. (od. 2.. do. 10.). pre-
miowane.będą.wysokiej.klasy.
wyposażeniem.warsztatowym.
o. łącznej. wartości. ponad.
250 000.zł.
Akcja. składa. się. z. dwóch.

etapów:
	eliminacji. na. platformie.
www.apexpert.pl ,. trwa.ją.-
..cych. od. 1. marca. do..
31. sierpnia. 2016. roku,.
a. polegających. na. zdoby-

AP Expert 2016

waniu.punktów.za.kolejne.
zaliczone.testy.wiedzy.oraz.
zakupy.w.sieci.AP;

	Wielkiego.Finału,.połączo-
nego.z.wydarzeniem.moto-
ryzacyjnym. na. Torze. Wy-
ścigowym.Kielce.w.dniach.
16–18.września.

W. finale. weźmie. udział. 125.
klientów,.którzy.zdobędą.naj-
więcej. punktów. w. testach.
oraz. podczas. zakupów.w. fir-
mie.Auto.Partner.

Nasze pionierskie klocki hamulcowe ECO-FRICTION, nie tylko 
zapewniają najkrótszą w klasie drogę hamowania, przez co 
zaliczają się do najbezpieczniejszych klocków na rynku, ale także 
są bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego. Ta ekologiczna 
technologia OE została zatwierdzona i jest używana przez 
wiodących producentów samochodów. Bazując na tej wiedzy 
i doświadczeniu oferujemy teraz szeroką gamę produktów 
z akcesoriami, instrukcją instalacji oraz ulepszonym opakowaniem. 
FERODO.PL/ECO-FRICTION

ECO-FRICTION®

EKOLOGICZNIE & SKUTECZNIE

EKOLOGICZNA 
TECHNOLOGIA OE

EC
OLO

GICAL OE TECHNOLOGY • ECOLO
GICAL OE TECHNOLOGY • ECOLOGICAL O

E T
EC

HN
O

LO
GY

 • 

Ferodo jest zarejestrowanym znakiem handlowym 

ferodo-greenerandsafer-PL-185x131.indd   1 17/03/2016   12:13:29

Cezary. Wyszecki,. ekspert.
Shell.Helix,.radzi,.aby.za.roz-
sądne. minimum. częstotliwo-
ści. przeglądów. u. mechanika.
samochodowego. przyjmować.
przebieg. 15. 000. kilometrów.
lub.okres.jednego.roku..Doty-
czy. to. też.wymiany. oleju. sil-
nikowego.. Znacznie. rzadziej.
(co. dwa. lata. lub. co. 60  000.
kilometrów),. lecz. również. re-
gularnie,. należy. wymieniać.
płyn.hamulcowy..Płyn.chłod-

niczy. wymaga. wymiany. co.
2–4.lata,.w.zależności.od.in-
tensywności.eksploatacji..
W.manualnych.skrzyniach.

biegów.olej.trzeba.wymieniać.
co.5.lat.lub.100.000.kilome-
trów,. w. „automatach”. pierw-
sza.wymiana.powinna.nastą-
pić. po. 60. 000. kilo.metrów,.
a. kolejne. co. 30–40. 000. ki-
lometrów..Przynajmniej.raz.do.
roku. należy. również. serwiso-
wać.klimatyzację..

Z wizytą w serwisie
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W ramach projektu Inter Cars 
w trasę wyruszą trzy cięża-
rówki Show Car. Prowadzo-
ne w nich będą szkolenia 

dla klientów z ciężarowego 
i osobowego segmentu ryn-
ku, a także dodatkowe zaję-
cia firmy Bosch i spotkania 

zespołów sprzedażowych fir-
my. Główną nowością w tym 
sezonie będzie Truck Week 
– całotygodniowy program 
szkoleniowy dla klientów 
z rynku ciężarowego, popro-
wadzony przez firmę MAN. 
Partnerami innych szkoleń 
będą firmy: Haldex, Diesel 
Technic, Elring, Jost, Mah-
le, ZF, Sachs, Lemförder, 
Knorr Bremse, MS Motor 
Service, Mann Hummel, Nis-
sens, Febi, Beral, CEI, TRW, 
Lauber. Dla klientów rynku 
osobowego przeznaczono 

Show Car rozpoczyna sezon
szkolenia z układów wyde-
chowych Bosal, akumulato-
rów systemu start-stop oraz 
diagnostyki układów wtrysko-
wych common rail. 

Ich partnerami są: Den-
so, Bosal, Delphi, ZF, Sachs, 
Lemförder, Niessens, NTN 
SNR, Lauber, Febi, Swag, 
Wahler, Mann Hummel. Na 
szlaku najbliższych szkoleń 
znajdą się: Szczytno, Kozieni-
ce i Toruń oraz filie zagranicz-
ne: na Łotwie, Litwie, w Es-
tonii, Czechach, Chorwacji 
i Rumunii. 

Zaprosili nas
Bosch – do swego Centrum Techniki 
Szkoleniowej na śniadanie prasowe zło-
żone z części konferencyjnej oraz prak-
tycznej (Warszawa, 9 marca)

Goodyear – na internetowe semina-
rium: Eagle F1 Asymmetric (23 marca)

Polska Organizacja Handlu i Przemy-
słu Naftowego – na konferencję pod-
sumowującą krajowy rynek naftowy 
w roku 2014 (Warszawa, 31 marca)

WSOP – na briefing prasowy podczas 
targów TTM (Poznań, 31 marca)

PO PROSTU 
WSZYSTKO

Wszystko czego potrzebujesz 
z dbałością o szczegóły
Podczas opracowywania rozwiązań naprawczych dla 
łożyska koła dajemy z siebie 100%. W ten sposób 
zapewniamy niezawodność i wysoką jakość nie tylko 
naszych produktów, ale również akcesoriów. 
Dostosowane do prawie każdego pojazdu ze 
wszystkimi potrzebnymi komponentami. Proste 
rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających 
zastosowań – to jakość Schaeffler.

Dodatkowe informacje:
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

SAAM_FAG_AZ_SimplyEverything_90x266_PL.indd   1 08.02.2016   14:25:27

Program lojalnościowy Del-
phi Team jest przeznaczony 
dla dystrybutorów hurtowych 
i serwisów działających na 
polskim rynku niezależnym. 
Klienci z tej grupy kupujący 
produkty marki Delphi zbie-
rają punkty, które mogą być 
następnie wymieniane na 
atrakcyjne nagrody.

W marcu Delphi Team 
Club prowadzi następujące 
promocje:

Promocje w programie Delphi Team Club
	mistrzowska promocja z re-

plikami piłek Euro 2016;
	2 x więcej punktów za 

zakup produktów Delphi 
oznaczonych jako produkt 
miesiąca;

	ekstrapunkty za nowości.
Ponadto program Delphi Team 
Club uruchomił specjalną pro- 
mocję, w której pomaga finan-
sować zakup urządzeń diagno-
stycznych. Szczegóły na:
www.delphi-teamclub.pl 

Sentech zaprasza szkoły 
o profilu samochodowym do 
składania zamówień na bez-
płatne plansze prezentujące 
budowę przewodów zapłono-
wych. Planszę taką  wykorzy-
stano w podręczniku „Silniki 
pojazdów samochodowych” 

Plansza dla szkół samochodowych

Firma Inter-Team poszerza 
oferowany asortyment o pro-
dukty marek:
Corteco – uszczelnienia, koła 

pasowe oraz filtry (łącznie 
kilkaset referencji);

Hella PAGID – elementy cier-
ne, w tym klocki hamul-
cowe i podzespoły do ha-
mulców bębnowych (kilka-
dziesiąt referencji);

Hella Value Fit – alternatory 
i rozruszniki;

Nowy asortyment Inter-Team

autorstwa Mirosława Kar-
czewskiego, Leszka Szczęcha 
i Grzegorza Trawińskiego (Wy-
dawnictwa Szkolne i Pedago-
giczne). Zamówienia należy 
składać na adres mailowy 
marketing@sentech.pl lub te-
lefonicznie (42 227 19 37).

Texa otrzymała homologację 
Grupy Volkswagen na Europę 
oraz Bliski Wschód dla stacji 

Autoryzacja Volkswagena dla stacji Konfort

do obsługi klimatyzacji Kon-
fort VAS 581 003. Opisywany 
model na czynnik R1234yf 

został opracowany specjalnie 
dla Volkswagena. 

Stacja VAS 581 003 speł-
nia wszystkie wymagania nie-
mieckiego producenta oraz 
specyficzne wymogi techni-
ków Volkswagena (należą 
do nich bezpieczeństwo i in-
tuicyjność obsługi). 

W wyposażeniu stacji znaj-
duje się zestaw identyfikatora 
czynnika, który zapobiega 
przypadkowemu zmieszaniu 
różnych typów czynnika chło-
dzącego.

Wsparcie biznesowe, techno-
logiczne, informatyczne, pro-
mocyjne i szkoleniowe dla 
warsztatów – to główne zało-
żenia startującego właśnie pro-
jektu ProfiAuto Serwis. Tworzy 
go marka ProfiAuto, zrzeszają-
ca ponad 150 hurtowni i skle-
pów motoryzacyjnych z całej 
Polski. Powstająca sieć ma 
dać warsztatom niezależnym 
narzędzia, które zwiększą ich 
szanse na rynku. Jej członko-
wie otrzymają także stały do-

Sieć ProfiAuto Serwis
stęp do najnowszej wiedzy za 
pośrednictwem Działu Tech-
nicznego Wsparcia Warsztatów 
Samochodowych i będą mogły 
korzystać z atrakcyjnej oferty 
wyposażenia warsztatowego. 
Ponadto otrzymają dostęp do 
usług takich, jak zintegrowane, 
profesjonalne działania marke-
tingowe, reklamowe, jednolita 
wizualizacja, rozwiązania in-
formatyczne i szkolenia. 
Więcej informacji: 
www.profiauto.pl.

Firma Asmet, polski producent 
układów wydechowych, uru-
chomiła nową wersję katalogu 
internetowego pod adresem 
www.asmet.eu. Wprowadzono 
do niej takie funkcje, jak roz - 
wijane okna podglądu schema-
tów graficznych i przeglądarka 
grafik wszystkich elementów 
wybranego produktu. Układy 
wydechowe można identyfiko-
wać po wprowadzeniu danych 
dotyczących marki pojazdu, 
modelu, rocznika, pojemności 
silnika i rodzaju paliwa.

Docelowo wszystkie rysun-
ki wyrobów Asmet zostaną 
zastąpione zdjęciami. 

Asmet ma nowy 
katalog online

SWAG – elementy układu roz-
rządu (koła, prowadnice, 
napinacze), łańcuchy roz-
rządu (IWIS), elementy za-
wieszenia i układu kierow-
niczego, sprężyny gazowe, 
tuleje gumowo-metalowe, 
pompy układu chłodzenia, 
osprzęt elektryczny, sprzę-
gła elastyczne;

	Denso – kilkadziesiąt no-
wych referencji świec za-
płonowych Iridium TT.
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Najwyższy poziom kompetencji



Nowością są szkolenia techniczne dla 
pracowników punktów obsługi klienta 
i diagnostów zajmujących się samocho
dami hybrydowymi.

W Polsce Grupa Bosch jest obec
na od roku 1992. Reprezentują ją trzy 
spółki: Robert Bosch sp. z o.o., Bosch  
Rexroth sp. z o.o. oraz BSH Sprzęt Gospo
darstwa Domowego sp. z o.o. W latach  
2014 i 2015 Bosch został wyróżniony 
tytułem TOP Employers Polska, przy
znawanym najlepszym pracodawcom 
w kraju. 

Dydaktyczne atuty
W Centrum Szkoleniowym Boscha za
jęcia prowadzą trenerzy o najwyższych 
kwalifikacjach i największym doświad
czeniu zawodowym, którzy przekazują 
uczestnikom szkoleń aktualną wiedzę 
techniczną. Są również doskonale zo
rientowani w bieżących realiach polskich 
serwisów i warsztatów. 

Największym atutem tej placówki jest 
doskonalenie umiejętności praktycznych 
w nowocześnie wyposażonej hali warsz
tatowej, umożliwiającej prowadzenie 
zajęć dotyczących niemal wszystkich 
aspektów współczesnej techniki motory
zacyjnej. Pozwala na to szeroka dostęp
ność różnych urządzeń diagnostycznych 
oraz dostęp do aktualnej dokumentacji 
technicznej wszystkich użytkowanych 
obecnie modeli samochodów. 

Uczestnicy szkoleń mogą też korzy
stać ze stanowisk wyposażonych w orygi
nalne, działające modele silników stoso
wane we współczesnych samochodach 
osobowych i ciężarowych, co umożliwia 
symulowanie występujących w praktyce 
awarii i usterek. Szkolenia prowadzone 
z użyciem realnych samochodów i ich 
zespołów przy swobodnym dostępie do 
odpowiedniej dokumentacji wyróżniają 
edukacyjną ofertę Boscha spośród ogółu 
placówek szkoleniowych.

Nowe uprawnienia 
Centrum Szkoleniowe Techniki Motory
zacyjnej Bosch mieszczące się w War
szawie przy ul. Jutrzenki 105 uzyskało 
akredytację Kuratorium Oświaty i zostało 
wpisane do rejestru placówek kształce
nia ustawicznego Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Przyznanie tej akredytacji 
potwierdza najwyższy poziom szkoleń 
technicznych pod względem programów 
nauczania, kwalifikacji wykładowców 
i bazy dydaktycznej.

Dzięki otrzymanej akredytacji możli
we stało się zwolnienie zgłoszonych cykli 
szkoleń z podatku VAT, co oznacza ob
niżenie kosztów i cen szkoleń, korzystne 

między innymi dla uczniów, studentów, 
nauczycieli i warsztatów rozliczających 
się ryczałtowo. Akredytacja jest wynikiem 
pozytywnej oceny wydanej przez zespół 
akredytacyjny złożony z przedstawicieli 
kuratorium oświaty, centrum aktywizacji 
zawodowej Urzędu Pracy m. st. Warsza

wy, zespołu oświaty zawodowej i sa
morządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości oraz specjalisty z za
kresu ochrony przeciwpożarowej.

Ostatnio Centrum Szkoleniowe Tech
niki Motoryzacyjnej Bosch uzyskało 
uprawnienia do prowadzenia szkoleń 

w zakresie odzysku fluorowanych gazów 
cieplarnianych (tzw. fgazów) z systemów 
klimatyzacji w pojazdach silnikowych 
kategorii M1 oraz kategorii N1. Chodzi 
o samochody, których masa odniesienia 
(masa własna plus dopuszczalne obcią
żenie) nie przekracza 1405 kg. Oznacza 

Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch  
już od 20 lat dokształca w Polsce motoryzacyjnych profesjo-
nalistów wszystkich specjalności w zakresie najnowszych 
technologii

Każdego roku w tym Centrum odbywa 
się ponad 200 szkoleń poświęconych 
40 różnym tematom, między innymi dia
gnostyce i naprawom wtryskiwaczy oraz 
pomp common rail, geometrii podwozi 
pojazdów, klimatyzacji, systemów kom
fortu i bezpieczeństwa, silników benzy
nowych i wysokoprężnych. Uczestniczy 
w nich średnio 1500 osób rocznie. Są to 
pracownicy warsztatów, uczniowie szkół 
o profilu samochodowym, studenci uczel
ni technicznych, nauczyciele, ale także 
trenerzy innych firm szkoleniowych. 

Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch dysponuje  
najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym i naprawczym

Zajęcia prowadzą instruktorzy o kompetencjach najwyż-
szych w reprezentowanych przez nich specjalnościach

Uczestnicy szkoleń doskonalą swe umiejętności, korzysta-
jąc z realnych pojazdów i poszczególnych ich zespołów
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www.zf.com/pl/sachs/roadshow

SACHS Roadshow 2016
                   Poczuj moc wiedzy i siłę praktyki!
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wego Bosch. Tegoroczny finał olimpiady  
(21 maja 2016 roku) odbędzie się w jego 
siedzibie. Uczniowie będą musieli wyko-
nać dwa zadania praktyczne z zakresu 
diagnozowania i naprawy pojazdów.

Bosch bliżej nas
Na początku marca firma Bosch zaprosiła 
przedstawicieli mediów branżowych na 
konferencję prasową połączoną z krótkim 
szkoleniem technicznym. 

Podczas konferencji, którą popro-
wadził Artur Kornaś, kierownik działu 
technicznego Bosch, poinformowano 
dziennikarzy o przedstawionym wyżej 

Choć obowiązujące przepisy (Rozpo-
rządzenie WE nr 307/2008) nie wyma-
gają od firmy szkoleniowej, aby w czasie 
szkolenia przekazywała sprawozdania do-
tyczące obrotu f-gazami, centrum  Bosch 
prowadzi taką dokumentację w celach 
szkoleniowych. Wychodzi w ten sposób 
naprzeciw potrzebom swych klientów 
i rozszerza zakres szkoleń o informacje 
dotyczące sprawozdań z obrotu f-gaza-
mi. Trener informuje uczestników, jak  
i w jakich terminach należy przygotowy-
wać odpowiednie sprawozdania. Wiedza 
ta jest bardzo cenna dla serwisantów, 
gdyż nowa ustawa przewiduje wysokie 
kary finansowe za brak rocznego bilansu 
czynnika chłodniczego

Partner ogólnopolskiej olimpiady
Od trzech lat Bosch jest partnerem strate-
gicznym Ogólnopolskiej Olimpiady Tech-
niki Samochodowej organizowanej dla 
uczniów techników samochodowych. Za-
dania finałowe olimpiad przygotowywane 
są przez trenerów Centrum Szkolenio-

W szkoleniu  
z obsługi urządzeń 
klimatyzacyjnych 
korzysta się  
ze sprzętu Boscha, 
lecz uzyskane  
certyfikaty są  
uniwersalne

W zakres prawidłowej obsługi  
klimatyzacji wchodzi też zgodna  
z przepisami gospodarka czynnikami 
chłodniczymi 

to, iż Centrum zostało wpisane przez 
UDT do rejestru jednostek wydających 
zaświadczenia o odbytym szkoleniu 
zgodnie z ustawą z dn. 15 maja 2015 
roku  „O substancjach zubażających war-
stwę ozonową oraz niektórych fluorowa-
nych gazów cieplarnianych”. 

Od stycznia 2016 roku każdy pracow-
nik warsztatu samochodowego wykonu-
jący usługi związane z serwisowaniem 
i naprawą systemów klimatyzacji samo-
chodowej musi posiadać zaświadczenie 
o odbytym szkoleniu w centrum szkole-
niowym akredytowanym przez Urząd Do-
zoru Technicznego (UDT).

Uczestnicy szkoleń Boscha cenią 
szczególnie ich część praktyczną, która 
prowadzona jest z użyciem kilku samo-
chodów szkoleniowych i obejmuje kon-
trolę sprawności układu klimatyzacji po-
przez pomiar ciśnień w niskociśnieniowej 
i wysokociśnieniowej części instalacji, 
a także sprawdzanie jej szczelności meto-
dą podciśnieniową, nadciśnieniową oraz 
przy wykorzystaniu promieniowania UV.

Podczas marcowego spotkania podano 
też informacje na temat dostępu polskich 
warsztatów do danych technicznych 
pojazdów

Artur Kornaś, kierownik 
Działu Technicznego Bosch, 
prezentuje dokument otwar-
cia centrum szkoleniowego 
w 1996 roku

dwu dziestoletnim już dorobku centrum 
szkoleniowego firmy w dziedzinie specja-
listycznej edukacji pracowników polskich 
warsztatów i serwisów motoryzacyjnych 
oraz o uzyskanych oficjalnych akredyta-
cjach w tym zakresie. Przeprowadzone 
przy okazji tego spotkania szkolenie tech-
niczne dotyczące serwisowania klimatyza-
cji za pomocą urządzeń ACS marki Bosch 
miało charakter demonstracyjny. Jego 
uczestnicy nie uzyskali wprawdzie certy-
fikatów uprawniających do świadczenia 
tego rodzaju usług, lecz zdobyli praktycz-
ną wiedzę o realnych, związanych z nimi 
zagrożeniach i konieczności stosowania 
przepisowych procedur. Mogli też równo-
cześnie docenić poziom zawodowych 
kompetencji instruktorów prowadzących 
takie zajęcia, by z pełnym przekonaniem 
polecać je odbiorcom swych publikacji.  n

 

Lekka i kompaktowa automatyczna stacja 
oferująca wysokiej jakości obsługę klimatyzacji. 
  Zredukowana waga i rozmiary ułatwiają manewrowanie
  Automatycznie odzyskuje, oczyszcza i napełnia czynnik
  Automatycznie separuje i dozuje olej
  Pompa próżniowa 50 L/min
  Zbiornik 10 kg (7 kg ilości roboczej)
  Baza danych AUTODATA
Ref. 710201

Najwyższej jakości w pełni automatyczna stacja do obsługi 
klimatyzacji samochodów osobowych, dostawczych,                                 
ciężarowych, maszyn rolniczych oraz samochodów 
hybrydowych i EV.
  Dostosowana do obsługi 134a lub opcjonalnie 1234yf
  Ekologiczne i ekonomiczne złącza ClimFill® Lock
  Wydajna pompa próżniowa 100 L/min
  Zbiornik 18 kg (12,6 kg ilości roboczej)
Ref. 710202 - ClimFill® Pro
Ref. 710295 - ClimFill® Pro HFO do obsługi nowego gazu

ClimFill® Easy

ClimFill® Pro & Pro HFO

Stacje klimatyzacji
Valeo

ClimFill® Maxi
W pełni automatyczna stacja do obsługi dużych układów 
A/C w samochodach ciężarowych i autobusach.
  Kolorowy wyświetlacz dotykowy
  Wydłużone okresy między przeglądami dzięki regeneracji oleju
  Program super doładowania by skutecznie napełniać A/C
  Wydajna pompa próżniowa 167 L/min
  Zbiornik 32 kg (22,4 kg ilości roboczej)
  Baza danych AUTODATA
Ref. 710203

Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
TEL.: (+48) 22 543 43 01
FAX: (+48) 22 543 43 05



Autonaprawa | Kwiecień 2016

12 | SERWISOWANIE KLIMATYZACJI

Autonaprawa | Kwiecień 2016

 13 

Fo
t.

 s
ea

r
c

h
au

to
pa

rt
s.

c
o

m

Serwisowanie 
pod specjalnym nadzorem



świadczeń o odbytym przeszkoleniu jest 
w najlepszym wypadku pośredni, lecz 
znajomość ekologicznych zagrożeń towa
rzyszących serwisowaniu tych urządzeń 
z pewnością nikomu nie zaszkodzi.

Czynniki chłodnicze
Wymiana ciepła w urządzeniach klimaty
zacyjnych odbywa się za pośrednictwem 
krążących w obiegu substancji zwa
nych czynnikami chłodniczymi. Obecnie 

w praktycznym użyciu pozostają dwa ich 
rodzaje: 
	powszechnie dotychczas stosowany 

czynnik oznaczony symbolem R134a, 
	wprowadzany na jego miejsce bar

dziej „ekologiczny” czynnik R1234yf.
Można dziwić się, iż wycofywany teraz 
czynnik R134a jako substancja chro
niąca warstwę ozonową zastąpił nie tak 
dawno temu czynnik R12, można  zasta
nawiać się dlaczego niektóre samochodo
we koncerny wciąż sprzeciwiają się sta
nowczo stosowaniu w swych przyszłych 
modelach nowego czynnika R1234yf, 
lecz warsztat serwisujący klimatyzację 
musi dostosowywać się do bieżących 
rynkowych realiów. Dlatego rosnącą po
pularnością cieszą się urządzenia ser
wisowe mogące pracować z obydwoma 
rodzajami tych gazów. Ich właściwości 
porównane zostały w załączonej tabelce. 
Główne znaczenie ma tu wskaźnik GWP, 
czyli współczynnik ocieplenia globalnego. 
Jest on miarą wskazującą szacunkowy 
wpływ 1 kg czynnika chłodniczego na 
tworzenie efektu cieplarnianego, wyraża
ny w kg równoważników CO2 w okresie 
100 lat. Jednak z drugiej strony, palność 
czynnika R1234yf sprawia, że podczas 
pożaru powoduje on niebezpieczną emi
sję związków fluoru. Nie brakuje też 
w mediach informacji, że jest on bardziej 
toksyczny (zawiera kwas fluorowodoro
wy) i mniej wydajny energetycznie od 
swego poprzednika.

Wszystko to w sumie pozwala przy
puszczać, iż dotyczące tych spraw unij
ne regulacje prawne ulegać będą w nie
dalekiej przyszłości kolejnym udoskona
leniom i modyfikacjom.

Emisja gazów  
Czynniki robocze przeznaczone do samo
chodowych układów klimatyzacyjnych 
szkodzą środowisku naturalnemu po 

przedostaniu się w stanie gazowym do 
atmosfery bądź to z opakowań handlowo 
transportowych albo z warsztatowych 
urządzeń serwisowych, lub też z insta
lacji w pojazdach. O ile dwa pierwsze 
źródła emisji wyeliminować jest stosun
kowo łatwo poprzez bardziej staranne ob
chodzenie się ze sprzętem, którego one 
dotyczą, o tyle nieszczelności obiegów 
samochodowych są znacznie trudniejsze 
do wykrycia i usunięcia.

Półautomatyczne lub automatyczne 
urządzenia serwisowe zwane są potocz
nie „stacją do obsługi klimatyzacji”. Obie 
te wersje mają takie same podstawowe 
funkcje, czyli odzyskują czynnik chłod
niczy z układu klimatyzacji i ponownie 
go napełniają, z reguły bez żadnej nie
pożądanej emisji gazów cieplarnianych. 
Przy tym stacje automatyczne mogą 
współpracować z drukarką do sporzą
dzania protokołów dokumentujących, 
a zatem i usprawniających gospodarkę 
czynnikiem chłodniczym w danym sa
mochodzie. 

Samochodowe klimatyzacje powin
ny być serwisowane raz do roku, lecz 
w praktyce kontakt serwisanta z pojaz

dem jest często nieregularny lub wręcz 
przypadkowy, co przeszkadza w pra
widłowej ocenie zachodzących zmian, 
zwłaszcza w zakresie wymiernego ubytku 
czynnika pomiędzy kolejnymi obsługa
mi. Przyjmuje się u nas, choć ostatnie 
normy unijne są bardziej rygorystyczne,  
iż w szczelnym układzie klimatyzacji 
w ciągu roku ubywać może około 10% 
czynnika. Dopiero powyżej tej granicy 
trzeba zlokalizować nieszczelność i ko
niecznie ją usunąć. 

Do badania technicznego stanu sa
mochodowych klimatyzatorów niezbędne 
jest ponadto specjalne oprzyrządowanie 
diagnostyczne. Działa ono na zasadzie 
detekcji wycieków za pomocą znaczni
ka UV albo metodą pomiarów szybkości 
spadku ciśnień w wysokociśnieniowej  
i niskociśnieniowej sekcji obiegu. Najlep
sze wyniki daje równoległe stosowanie obu 
tych metod, przy czym śledzenie poświaty 
znacznika w promieniach ultra fioletowych 
możliwe jest tylko przy układach napeł
nionych czynnikiem z domieszką znacz
nika. Badania ciśnieniowe należy z kolei 
przeprowadzać po opróżnieniu układu za 
pomocą stacji serwisowej.

Niezależnie od rodzaju wykorzysty
wanego czynnika chłodniczego budowa 
samochodowych instalacji klimatyzacyj
nych jest zawsze bardzo podobna i od 
lat niezmienna. Dlatego też utrata szczel
ności pojawia się zwykle w tych samych 
miejscach.

Naprawa uszkodzeń
Najczęstszą przyczyną ubytków czynnika 
chłodzącego są uszkodzenia sztywnych 
i elastycznych przewodów instalacji, 
a także ich końcówek łączących. Tego 
rodzaju nieszczelności obiegu związane Fo
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W publikacjach dotyczących tegorocznego sezonu kli-
matyzacyjnego w samochodowych warsztatach proble-
matykę techniczną i rynkową zastąpiły niemal w całości 
zagadnienia formalno-prawne

Powodem tej zmiany branżowych zainte
resowań jest obowiązująca już w Polsce 
unijna Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. 
dotycząca substancji zubożających war

Powodem tej zmiany branżowych zainte
resowań jest obowiązująca już w Polsce 
unijna Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. 
dotycząca substancji zubożających war
stwę ozonową ziemskiej atmosfery oraz 
zasad postępowania z niektórymi flu
orowanymi gazami cieplarnianymi oraz 
surowe kary finansowe za nieprzestrze
ganie jej wymogów. Związek między 
stanem tzw. dziury ozonowej a posiada
niem przez serwisantów klimatyzacji za

 Właściwości czynników chłodniczych R134a i R1234yf
Czynnik R134a R1234yf
Nazwa chemiczna 1,1,2tertrafluoroetan,  2,3,3,3tetrafluoropropen,  
 HFO134a HFO1234yf

GPW 1430 4

Temperatura wrzenia 26°C 29°C

Ciśnienie pary nasyconej przy 25°C 656 kPa 664 kPa

Ciśnienie pary nasyconej przy 80°C 2597 kPa 2438 kPa

Gęstość pary nasyconej 32,4 kg/m3 37,6 kg/m3

Temperatura samozapłonu  770°C  405°C

Zestaw oprzyrządowania  
do ciśnieniowego badania 
szczelności układu klimatyzacji

CAR - TRUCK - BIKE 
AGRI - MARINE

DIAGNOSTYKA 

KLIMATYZACJA 

www.texapoland.pl
Tel. 32-364 18 80

Call Center 32-364 18 88

CAR + TPMS

CALL CENTER
BEZPŁATNE 
WSPARCIE 

TECHNICZE*

*dla posiadaczy aktualnego oprogramowania
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Wymiana uszczelek w przepuszczają-
cych zaworach i złączkach gwintowych 
przynosi zazwyczaj zadowalające efekty. 
W przypadku wałów sprężarek nie wy-
starcza jednak sama wymiana pierście-
niowych uszczelnień, gdyż zużywają się 
one równocześnie z innymi elementami 
tego podzespołu.

Oczywiście, okresowe serwisowanie 
samochodowej klimatyzacji i naprawa 
lub wymiana jej komponentów nie ogra-
niczają się do wspomnianych tutaj czyn-
ności. Są one natomiast najważniejsze 
z punktu widzenia ochrony naturalnego 
środowiska przed szkodliwym działa-
niem czynników chłodniczych, dla której 
z kolei nie ma znaczenia, czy w danym 
pojeździe zastosowano klimatyzację z za-
worem rozprężnym czy z dyszą dławiącą, 
ani aktualne zużycie sprzęgła sprężarki 
lub usterki elektronicznego sterowania 
układu.

Klimatyzacja zwiększa pobór mocy 
Są, niestety, i inne zagrożenia ekologicz-
ne, powodowane przez samochodowe 
klimatyzacje, także takie, na które nawet 
najpilniejsi uczestnicy obowiązkowych 
szkoleń nic poradzić nie mogą. 

Na przykład napęd sprężarki korzysta 
najczęściej z mocy silnika samochodu 
przekazywanej mechanicznie za pomocą 
wielorowkowego paska. W zależności od 
cieplnego obciążenia i sprawności kli-
matyzacji pobiera ona średnio od 7 kW 
do 11 kW, czyli od 9 do 15 KM), a to 
przekłada się bezpośrednio na odpowied-
ni wzrost zużycia paliwa i emisji spalin, 
których głównym składnikiem jest dwu-
tlenek węgla uważany za najważniejszy  
z tzw. gazów cieplarnianych. Te jego do-
datkowe ilości oddawane są wprost do 
atmosfery ze znacznie większą szkodą 
dla tak, skądinąd rygorystycznie, chro-
nionej warstwy ozonowej, niż są w stanie 
jej wyrządzić tracone bezproduktywnie 
czynniki chłodnicze. 

Refleksja ta nie podważa sensu 
oszczędniejszej gospodarki substancjami 
nawet mniej groźnymi dla naturalnego 
środowiska. Dobre jednak i to w sytuacji, 
gdy zamiłowanie do prywatnej wygody 
utrudnia nam podejmowanie poważniej-
szych problemów.                               n

ności zaworów serwisowych. Najrzadziej 
natomiast dochodzi do pęknięć metalo-
wych wymienników ciepła (parowników 
i skraplaczy).   

Jeśli ze sztywnych przewodów alu-
miniowych łączących poszczególne ele-
menty obiegu gazy wydostają się przez 
pęknięcia rurek, jedyną prawidłową 
metodą naprawy jest wymiana zużytych 
elementów na oryginalne nowe. Różne 
bowiem rozwiązania zastępcze okazują 
się tutaj zazwyczaj zawodne. 

W przypadku przewodów elastycz-
nych (gumowych) dochodzi z czasem do 
starzenia się materiału, którego struktura 
staje się coraz bardziej porowata. Wtedy 
również konieczna staje się wymiana, do 
której jednak nie wolno używać przypad-
kowo dobranych gumowych węży, gdyż 
guma gumie jest nierówna i w niektórych 
nadmierna porowatość występuje już za-
raz po wulkanizacji.

Czasem nieszczelności pojawiają się 
w miejscach osadzenia w gumie me-
talowych złączek. Daje się tę usterkę 
usunąć stosunkowo łatwo, jeśli długość 
węża pozwala na jego skrócenie i głębsze 
wsunięcie w gumę rurkowego trzpienia. 
Potem pozostaje już tylko wykonanie ze-
wnętrznej metalowej zakuwki za pomocą 
specjalnego narzędzia.

są przede wszystkim z oddziaływaniem 
czynnika chłodniczego na tworzywa 
użyte do produkcji wszelkiego rodzaju 
uszczelnień oraz korozją metali. 

Niekiedy przedmuchy pojawiają się 
na wyjściach wałów sprężarek, co zwykle 
jest skutkiem zużycia się zastosowanych 
uszczelnień. Zdarzają się też nieszczel-

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Przekrój sprężarki z widocznymi (koloro-
we pierścienie) labiryntowymi uszczelnie-
niami wału

Gotowe przewody elastyczne z zakutymi 
końcówkami przyłączeniowymi oraz za-
mienne zawory serwisowe

parownik
nagrzewnica

zbiornik 
akumulacyjny

strefa 
niskociśnieniowa

sprężarka

koło pasowe

pasek 
klinowy

chłodnica

skraplacz

przewody 
elastyczne

strefa 
wysokociśnieniowa

zawór 
serwisowy

dysza dławiąca

czujnik ciśnienia

delphiautoparts.com
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Uważamy, że sposób hamowania samochodu jest 
równie ważny jak jego prowadzenie. 

Dlatego też wszystkie produkowane przez nas 
elementy układu hamulcowego są projektowane i 

wytwarzane w taki sposób, aby zachować parametry, 
niezawodność i żywotność cechujące części 

oryginalne. Jeśli poszukujesz jakości, na której można 
polegać, wybierz Delphi.

To Nie Są Zwykłe Hamulce.
To Hamulce Delphi.

©
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W trosce o stan atmosfery

pojazdach silnikowych jest obowiązana 
do posiadania zaświadczenia o odbytym 
szkoleniu. 

Wymaganie posiadania takiego za
świadczenia, zgodnie z art. 10 ust.1. 
ww. ustawy, dotyczy również przyjmo
wania dostaw substancji kontrolowanej 
lub fluorowanego gazu cieplarnianego 
w celu wykonywania czynności ser
wisowych i naprawczych systemów kli
matyzacji w niektórych pojazdach silni
kowych. 

Certyfikaty i zaświadczenia
Ze względu na często pojawiające się 
nieprawdziwe informacje dotyczące „cer
tyfikacji fgazowej”, zaznaczam, że wy
maganie posiadania certyfikatów odnosi 
się do personelu serwisującego instala
cje stacjonarne i ruchome. Serwisanci 
systemów klimatyzacji w niektórych po
jazdach silnikowych, potocznie nazywa
nych klimatyzacjami samochodowymi, 
zobowiązani są natomiast do posiada
nia zaświadczenia o odbytym szkoleniu 
w objętym ustawą zakresie. Rejestr jed
nostek, które po odbytym szkoleniu wy
dają takie zaświadczenia, jest dostępny 
na stronie internetowej www.udt.gov.pl 
(folder SZWO i F-Gazy). Zaświadczenia 
te ważne są bezterminowo.

Mam nadzieję, że rozróżnienie ob
szaru, gdzie wymagany jest certyfikat, 
a gdzie zaświadczenie o odbytym szko
leniu – jest teraz jasne. Pragnę przy 
tym zaznaczyć, że urządzenia, jakimi  

są stacje do odzysku czynnika, nie pod
legają definicji urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak 
również systemów ochrony przeciw
pożarowej, do których przedsiębiorca po
winien, na podstawie art. 29 ww. usta
wy, posiadać certyfikat. 

Kto może szkolić?
Firma prowadząca szkolenia oraz wyda
jąca zaświadczenia o odbytym szkoleniu 
(nie mylić z certyfikatami) musi spełnić 
poniższe warunki:
	prowadzić działalność w zakresie 

dokonywania napraw i przeglądów 
systemów klimatyzacji w niektórych 
pojazdach silnikowych lub prowadzić 
badania w zakresie klimatyzacji w nie
których pojazdach silnikowych;

	zatrudniać osoby posiadające od
powiednią wiedzę teoretyczną i do
świadczenie praktyczne umożliwiają
ce prowadzenie szkoleń;

	dysponować materiałami szkolenio
wymi oraz odpowiednim wyposaże
niem technicznym, niezbędnym do 
prowadzenia szkoleń w części prak
tycznej;

	uzyskać wpis do rejestru jednostek 
wydających zaświadczenia o odbytym 
szkoleniu, prowadzonym przez UDT, 
jako jednostkę certyfikującą personel.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru 
jednostek Urząd Dozoru Technicznego 
przeprowadza kontrolę podmiotu, by 
stwierdzić, czy spełnia on wymienione 

wymagania. Kolejne kontrole okresowe 
prowadzone są nie rzadziej niż raz na 
trzy lata.

Kontrola uprawnień
Kontrolę przestrzegania przepisów w po
wyższym zakresie sprawują organy In
spekcji Ochrony Środowiska. Zakres 
kontroli jest dość szeroki, co znajduje od
zwierciedlenie w poświęceniu kontrolom 
całego rozdziału ww. ustawy. W odniesie
niu do posiadania zaświadczeń zastoso
wanie ma art. 45 ust. 6, zgodnie z któ
rym organy Inspekcji Ochrony Środowi
ska mogą żądać od podmiotów udziela
nia informacji i okazywania dokumentów 
związanych z postępowaniem.

Kary pieniężne zależą od rodzaju po
pełnionego wykroczenia. Za wykonanie 
czynności, o których mowa w art. 37 ust. 1,  
bez posiadania zaświadczenia o odbytym 
szkoleniu określonym w art. 3 rozporzą

dzenia (WE) nr 307/2008 może być, 
zgodnie z art. 47, wymierzona admini
stracyjna kara pieniężna w wysokości 
od 600 do 3 000 zł za przyjęcie, wbrew 
art. 10 ust. 1, dostawy substancji kon
trolowanej lub fluorowanego gazu cie
plarnianego w przypadku czynności ser
wisowych i naprawczych systemów kli
matyzacji w niektórych pojazdach silni
kowych – bez posiadania zaświadczenia 
o odbytym szkoleniu może być zgodnie 
z art. 48. wymierzona administracyjna 
kara pieniężna w wysokości od 4 000 do 
10 000 zł.

Szczegółowe wymagania określają od
powiednio:
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie 
wymagań dotyczących wyposażenia 
technicznego jednostek prowadzą
cych szkolenia w zakresie odzysku 
substancji kontrolowanych oraz flu

orowanych gazów cieplarnianych 
z systemów klimatyzacji w niektórych 
pojazdach silnikowych, minimalnych 
wymagań dotyczących wiedzy teore
tycznej i doświadczenia praktycznego 
osób prowadzących szkolenia, wzoru 
zaświadczenia o odbytym szkoleniu 
i wysokości jednostkowych stawek 
opłat (Dz.U. 2015 poz. 2137),

	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/
2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. usta
nawiające, na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 842/2006 Parlamentu Eu
ropejskiego i Rady, minimalne wyma
gania w zakresie programów szkole
niowych oraz warunki wzajemnego 
uznawania zaświadczeń o odbytym 
szkoleniu dla personelu w odniesieniu 
do wykorzystywanych w niektórych 
pojazdach silnikowych systemów kli
matyzacyjnych zawierających niektóre 
fluorowane gazy cieplarniane.         n

Norbert Wroński
Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 
Urząd Dozoru Technicznego

Obowiązuje już w Polsce Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. 
dotycząca substancji zubożających warstwę ozonową 
ziemskiej atmosfery oraz zasad postępowania z niektó-
rymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi

Zgodnie z art. 37 ust.1. tej ustawy, osoba 
fizyczna wykonująca czynność polegają
cą na odzysku substancji kontrolowanych 
lub fluorowanych gazów cieplarnianych 
z systemów klimatyzacji w niektórych 

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

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

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

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

PLATFORMA GOLO

Wydawnictwo Technotransfer 
poleca 

podręcznik nowoczesnego  
blacharstwa samochodowego 

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

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

i drobnych napraw powypadkowych.

Liczba stron 208, oprawa twarda, cena 48 zł

Książkę można zamówić ze strony www.e-autonaprawa.pl
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Pełne przygotowanie do sezonu



fesjonalnego serwisowania i ewentual
nej wymiany. Potrzebny też bywa zakup 
nowych urządzeń dla rozszerzenia dzia
łalności. Inter Cars dysponuje bogatą 
ofertą tego rodzaju sprzętu, a ponadto 
zapewnia jego gwarancyjne przeglądy 
okresowe, dokonywane przez wykwali
fikowany personel jego producentów lub 
przez własnych specjalistów. Dotyczy to 
urządzeń marek Evert, Profitool, Texa, 
Valeo.

Również wszystkie pozostałe stacje do 
obsługi samochodowych układów klima
tyzacji wymagają wykonania przeglądu 
okresowego, obejmującego obowiązkową 
wymianę materiałów eksploatacyjnych. 
W zależności od konstrukcji i wymogów 
producenta obsługę tę należy wykonywać 
w niżej podanych cyklach. 

W stacjach marki Texa serii 6xx i 7xx 
co 90 godzin pracy pompy próżniowej 
konieczna jest wymiana oleju i filtra opa

Pełna gotowość do realizacji sezonowych 
zleceń klientów wymaga posiadania 
sprawnego sprzętu serwisowego, do
godnego dostępu do części zamiennych, 
zaliczenia obowiązkowych szkoleń i... 
środków finansowych na pokrycie nie
zbędnych wydatków.

Po pierwsze sprzęt
Na progu nowego sezonu stacje do ob
sługi klimatyzacji same wymagają pro

rów pompy oraz wymiana filtra mecha
nicznego i filtra osuszacza po każdych 
150 kg przefiltrowanego czynnika.

W stacjach marki Bosch w przypad
ku modeli serii 650 trzeba co 60 go
dzin pracy pompy próżniowej przepro
wadzić wymianę oleju oraz wymianę 
filtra osuszacza co 150 kg przefiltrowa
nego czynnika chłodniczego. W przy
padku urządzeń serii 751 tej marki co  
60 godzin pracy pompy próżniowej obo
wiązuje wymiana oleju, a po każdych  

50 kg przefiltrowanego czynnika. W se
riach 611/652 czynności te należy prze
prowadzać co 10 godzin pracy pompy 
próżniowej i co 150 kg przefiltrowanego 
czynnika. Podobne cykle serwisowe do
tyczą serii 752, z tym że wymiana fil
tra osuszacza następować powinna po 
przefiltrowaniu każdych 68 kg czynnika 
chłodniczego. Stacje serii 810 muszą być 
serwisowane co 30 godzin pracy pompy 
próżniowej w zakresie wymiany oleju, 
a filtr osuszacza wymieniany być powi

nien co 150 kg prze
filtrowanego czynnika 
chłodniczego.

W stacjach marki 
Valeo (serie Easy i Profi) 
cykl serwisowy wynosi 
60 godzin pracy pompy 
próżniowej. Należy uru
chomić w nich funkcję 

sprawdzania jakości oleju. Co najmniej 
raz w roku trzeba wymienić filtr osu
szacza czynnika (dotyczy R134a) oraz  
co 45 kg w przypadku czynnika R1234yf. 
Serie Auto i Advance serwisuje się co  
10 godzin pracy pompy próżniowej, wy

mieniając olej, a filtr osuszacza wy
maga wymiany co 150 kg przefil
trowanego czynnika chłodniczego.

Stacje marki Profitool serii 
ACM3000 wymagają wymiany ole
ju co 50 godzin pracy pompy próż
niowej i filtra osuszacza co 50 kg 
przefiltrowanego czynnika.

Stacje marki Magneti Marelli 
(seria Next) serwisuje się co 60 go
dzin pracy pompy próżniowej w za
kresie sprawdzenia/wymiany oleju, 
wymiana filtra osuszacza następuje 
po przefiltrowaniu każdych 150 kg 
czynnika chłodniczego.

Stacje marki Evert (serie Basic/
Plus/Country) serwisuje się co 100 
godzin pracy pompy próżniowej, 
dokonując wymiany oleju. Filtr 
osuszacza wymienia się po przefil
trowaniu każdych 130 kg czynnika 
chłodniczego.

W stacjach marki ATT/Hella 
(serie Polaris D200/D200 Hybrid, 
Husky) co 50 godzin pracy pompy próż
niowej wymienia się olej, a co 60 kg 
przefiltrowanego czynnika następować 
powinna wymiana filtra osuszacza.

W trakcie tych przeglądów okreso
wych oprócz wymiany materiałów eks
ploatacyjnych przeprowadza się m.in.:
	kasowanie liczników pompy i chłodzi

wa;
	sprawdzenie uszczelnień i połączeń 

przewodów;
	sprawdzenie i kalibrację wagi głównej 

oraz wag bocznych;

75 kg przefiltrowanego czynnika chłodni
czego wymiana filtra osuszacza. W mo
delach serii 511 serwisowanie wyma
gane jest co 50 godzin pracy pompy 
próżniowej i obejmuje wymianę oleju, 
a wymiana filtra osuszacza następuje po Fo
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W ofercie produktów i usług przygotowanej przez firmę Inter Cars  
na sezon wiosenno-letni znaleźć można wszystko, czego mogą  
potrzebować niezależne warsztaty zajmujące się serwisowaniem  
i naprawami samochodowych klimatyzacji

Maciej Bobrowski 
Kierownik Działu Szkoleń Technicznych 

Sławomir Jankowski 
Starszy Specjalista ds. Technicznych i Szkoleń

Jan Niezgoda
Koordynator ds. Serwisu Wyposażenie Warsztatów
Inter Cars
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Obowiązkowe szkolenia
Na początku 2016 roku weszła w życie 
nowa ustawa z dnia 15 maja 2015 roku 
o substancjach zubażających warstwę 
ozonową oraz niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych. Według niej 
każdy warsztat, który zajmuje się ob-
sługą klimatyzacji jest zobowiązany do 
przeszkolenia personelu i uzyskania za-
świadczenia, które upoważnia do pracy 
ze stacjami i układami klimatyzacyjny-
mi w pojazdach. W ustawie jest mowa 
o niektórych pojazdach silnikowych, co 
może budzić wiele niejasności. Prze pisy 
dotyczą pojazdów kategorii M1 i N1. 
Pierwsze z nich mają nie więcej niż 
osiem miejsc siedzących poza miejscem 
kierowcy, a drugie nie mogą przekraczać 
masy maksymalnej wynoszącej 3,5 tony. 

Firma Inter Cars posiada certyfikację 
uprawniającą ją do prowadzenia szko-
leń w tym zakresie oraz wystawiania za-
świadczeń o odbytym szkoleniu. Osoby 
zainteresowane udziałem w takim szko-
leniu proszone są o kontakt z najbliższą 
filią Inter Cars lub działem szkoleń Inter 
Cars mail: szkolenia@intercars.eu. Za-
praszamy też naszą stronę internetową  
www.szkolenia.intercars.com.pl .

Finansowanie 
warsztatowych inwestycji
Inter Cars SA posiada również w swojej 
ofercie kompleksową usługę polegającą 
na doradztwie i koordynowaniu wszyst-
kich formalności związanych z uzyska-
niem finansowania, w tym leasingu.

Współpraca z firmami leasingowymi 
wyspecjalizowanymi w finansowaniu wy-
posażenia warsztatów pozwala spełniać 
zmieniające się oczekiwania i wymaga-
nia klientów. Wystarczy wyrazić chęć roz-
woju swojego warsztatu i dokonać wybo-
ru potrzebnego do tego sprzętu, aby uzy-
skać wsparcie i pomoc firmy Inter Cars 
w osiągnięciu zamierzonego celu. 

Naszym zadaniem jest działać tak, aby 
właściciel warsztatu, nie tracąc swojego 
cennego czasu, mógł w krótkim terminie, 
bez dodatkowych formalności, uzyskać fi-
nansowanie urządzeń. Zainteresowanych 
taką formą finansowania zapraszamy do 
kontaktu z przedstawicielem handlowym 
Inter Cars.                                          n

cyjne ceny przy zachowaniu najwyższych 
norm jakości.

W ofercie skraplaczy na szczególną 
uwagę zasługują nowości: KTT110430 
(OE 921008028R) do Dacii Duster 
1.5D 06.10-, a także: KTT110433 
(OE 5Q0 816 411 AA) do pojazdów: 
Audi A3; Seat Leon, Leon SC, Leon ST; 
Škoda Octavia; VW Golf VII 1.2-2.0D 
04.12, KTT110450 (OE 8V51 19710 
AE) do Forda Fiesty VI 1.6D 06.08- , czy 
też KTT110457 (OE 82 00 688 392) 
do aut: Renault Clio, Clio III, Modus 
1.4/1.5D/1.6 09.04-.

Wśród nowości z zakresu osusza-
czy polecamy m.in.: KTT120005 (OE 
8200468518) do pojazdów: Nissan 
Primastar; Opel Vivaro; Renault Trafic II  
1.9-2.5 03.01-, KTT120094 (OE 
1K0298403A) do aut: Audi Q3; Seat 
Altea/XL, Leon; Škoda Octavia, Superb, 
Yeti; VW Caddy III, Eos, Golf V, VI, Sci-
rocco, Touran 1.2TSI-3.6 V6/4x4 02.03, 
KTT120085 (OE 13128933) do Opla 
Combo, Corsy C, Merivy 1.2-1.8 05.03-. 

Z kolei do nowości w grupie parow-
ników zaliczają się: KTT150020 (OE 
6Q0 820 103) do samochodów: Seat 
Cordoba, Ibiza IV; Škoda Fabia, Room-
ster; VW Fox, Polo 1.0-2.0 12.99- oraz 
KTT150024 (OE 7701205748).

Także oferta kompresorów klimatyza-
cji do samochodów osobowych i dostaw-
czych będzie w tym roku bardzo boga-
ta, gdyż obejmie aż 392 zastosowania 
– zarówno sprężarek nowych (marek: 
NRF, Thermotec, Delphi, Denso, Hella, 
Nissens i Valeo), jak i regenerowanych, 
wśród których znajdą się min: Denso 

Reman, Teamec, Thermotec 
Reman, Valeo Reman.

Spośród tych nowości war-
to wymienić TM8623338 (Te-
amec OE 6G9119D629DC) 
do pojazdów: Ford Galaxy, 
Mondeo IV, S-Max 2.0/2.3, 
05.06-, VAL813742 (OE 
9671216780) do Peugeota 
508, 3008, Berlingo 1.6 HDI 
06.09-, czy też NRF 32598 
(OE 8200958328) do aut: 
Renault Megane, Scenic, 
Grand Scenic 1.4 Tce/2.0 DCi 
04.09-.

	sprawdzenie i kalibrację czujników 
ciśnienia;

	sprawdzenie i kalibrację poprawności 
dawkowania odzysku czynnika, oleju 
i preparatu UV;

	aktualizację oprogramowania Firm-
ware ( bezpłatnie w przypadku stacji 
Texa);

	aktualizację bazy danych (opcjonalnie 
po cenach zależnych od producenta 
danego modelu i wersji oprogramo-
wania).

Więcej informacji na ten temat uzyskać 
można u przedstawicieli i doradców firmy 
Inter Cars.

Zaopatrzenie w produkty naprawcze 
W nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim 
w ofercie Inter Cars SA pojawiają się 
122 nowe produkty do wymiany naj-
popularniejszych elementów samocho-
dowych klimatyzacji. Są to m.in. skrapla-
cze, osuszacze i parowniki oraz 48 no-
wości wśród sprężarek klimatyzacyjnych.

Asortyment ten maksymalnie pokrywa 
potrzeby warsztatowych klientów użytku-
jących pojazdy osobowe i dostawcze. 
Znalazły się w nim produkty takich ma-
rek, jak NRF i Nissens, a także referencje 
od producentów dostarczających pod-
zespoły na linie montażowe pojazdów, 
jak Hella, Delphi, Denso i Valeo. 

W bieżącym roku oferta dystrybutora, 
oprócz wspomnianych już marek, obej-
muje ponad 513 nowych referencji skra-
placzy, osuszaczy i parowników naszej 
marki Thermotec, która jest już dobrze 
znana klientom Inter Cars z ubiegłych se-
zonów, głównie ze względu na swe atrak-

Ozonator MX4000 
- urządzenie wytwarzające ozon
Urządzenie MX4000 jonizując powietrze atmosferyczne, wytwarza nietrwałą alotropową odmianę tlenu, czyli ozon O3. Ozon, jako 
bardzo silny utleniacz usuwa wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w kabinie. Skutecznie usuwa wilgoć gromadzącą się 
głównie na wykładzinach podłogowych i na parowniku klimatyzacji. Eliminuje również nieprzyjemne zapachy oraz grzyby, bakterii 
i wirusy , które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Urządzenie dzięki wysokiej wydajności – ponad 4000 mg/h sprawdza się 
doskonale w przypadku np: autobusów oraz większych kubaturowo kabin pojazdów, jak również pozwala na szybsze odkażanie 
kabin „osobówek”. Ozon (O3) znajduje się w powietrzu atmosferycznym, gdzie powstaje z tlenu pod wpływem promieniowania 
ultrafioletowego. Ozon jest gazem cięższym od powietrza, jest nietrwały i szybko ulega rozkładowi. Rozkład przyśpiesza wzrost 
temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń powietrza. W wodzie ozon rozkłada się szybciej niż w powietrzu. W postaci gazowej 
jest bezbarwny, w grubszych warstwach ma kolor niebieski. W stanie ciekłym jest intensywnie ciemnoniebieski, a w stanie stałym 
niemal czarny. Ozon jest bardzo silnym związkiem utleniającym, dużo silniejszym od tlenu.

• Wydajność generatora ozonu: 4000 mg/h
• Wydajność pompy wewnętrznej: 10-15 l/min
• Programowalne stany licznika: 1-60 min
• Ciśnienie wytwarzane przez pompę: 17 Kpa

Środowisko pracy: wewnątrz dobrze wentylowanych pomieszczeń bez gazów powodujących korozję

• Warunki atmosferyczne pracy: 100±4 Kpa
• Zakres temperatur środowiska pracy: 5-40°C
• Wilgotność względna środowiska pracy: ≤80%
• Metoda generowania ozonu: wyładowania koronowe
• Średnica przewodu wylotowego: 8mm
• Zasilanie: AC 220-240V 50Hz

10
0%

 SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI

95

www.wyposazeniemm.pl

Ozon-Maker - urządzenie wytwarzające ozon
Urządzenie, jonizując powietrze atmosferyczne, wytwarza nietrwałą alotropową odmianę tlenu, czyli ozon O3. Ozon, jako bardzo 
silny utleniacz usuwa wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w kabinie. Skutecznie usuwa wilgoć gromadzącą się głównie 
na wykładzinach podłogowych i na parowniku klimatyzacji. Eliminuje również nieprzyjemne zapachy. W zależności od wielkości 
kabiny pojazdu i stopnia jej zanieczyszczenia, urządzenie posiada możliwość wyboru trybu i czasu pracy (5, 10, 15, 30, 60 minut). 
W przypadku autobusów, zaleca się wykorzystanie kilku urządzeń typu Ozon Maker. Ozon (O3) znajduje się w powietrzu atmos-
ferycznym, gdzie powstaje z tlenu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Ozon jest gazem cięższym od powietrza, jest 
nietrwały i szybko ulega rozkładowi. Rozkład przyśpiesza wzrost temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń powietrza. W wodzie 
ozon rozkłada się szybciej niż w powietrzu.  W postaci gazowej jest bezbarwny, w grubszych warstwach ma kolor niebieski. W 
stanie ciekłym jest intensywnie ciemnoniebieski, a w stanie stałym niemal czarny. Ozon jest bardzo silnym związkiem utleniającym, 
dużo silniejszym od tlenu. Rozpada się na cząsteczkę tlenu i tlen atomowy. Ze względu na swoje bardzo silne właściwościtleniające 
ma duże zastosowanie w przemyśle.

• Wymiary: 320 x 220 x 95 mm.
• Zasilanie: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W
• Wydajność urządzenia: 3 l/min.
• Produkcja Ozonu: 1 g/h

Dzięki swojej kompaktowej budowie i długiemu przewodowi wyprowadzającemu ozon z urządzenia, usuwanie zanieczyszczeń 
jest wyjątkowo łatwe. Umieszczenie końcówki przewodu, zakończonego sondą, w pożądanym miejscu kabiny lub miejscu filtra 
przeciwpyłowego nie stwarza żadnych problemów.

• łatwy w obsłudze
• usuwa wszystkie zanieczyszczenia
• usuwa wilgoć
• eliminuje nieprzyjemne zapachy
• prosty i przyjazny dla środowiska sposób działania
• eliminuje koszt.y związane ze stosowaniem i utylizacją środków chemicznych

430104018045 007936210010
1000
mg/h

4000
mg/h

Ozon Maker
Ozonator MX-4000
Najwyższa wydajność ozonu potwierdzona  
wieloletnim doświadczeniem!

www.airstal.com

Regeneracja i sprzedaż kompresorów klimatyzacji samochodowej

Części i podzespoły

Oleje i chemia do układu klimatyzacji

Zestawy serwisowe

szeroki asortyment wysoka jakość 24 miesiące gwarancji

Czynniki chłodnicze

Airstal Sp. z o.o.
Jordanów 4; 95-060 Brzeziny

airstal@airstal.com
tel.: +48 874 66 46
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Przy badaniu organoleptycznym za-
uważalne na pewno stają się sympto-
my związane ze spadkiem skuteczności 
chłodzenia, znikomym usuwaniem pary 
osiadającej na przedniej szybie przy ni-
skich temperaturach zewnętrznych, nie-
przyjemnym zapachem wydobywającym 
się z kanałów nawiewowych, bądź też 
z uciążliwie głośną pracą sprężarki.

Postępujące ubytki czynnika chłodni-
czego wynikają z naturalnej jego dyfuzji 
przez ścianki układu, dlatego coroczna 
kontrola serwisowa jest koniecznością. 
Równie ważna jest regularna wymiana 
filtrów przeciwpyłowych, by zapobiec 
rozwojowi drobnoustrojów i grzybów.

Diagnozowanie warsztatowe
W warsztacie lub serwisie klimatyzacji 
najprostszą, a zarazem najszybszą me-
todą rozpoznawania jej usterek jest kon-
trola ciśnień panujących w układzie za 
pomocą manometrów oraz temperatur 
przewodów rozprowadzających czynnik 
do poszczególnych elementów układu. 

Niedomagania systemów klimatyzacyjnych

Renata Majkowska
Asystent działu sprzedaży – specjalista ds. marketingu
Airstal

Diagnostyka niesprawnego układu klima-
tyzacji nie jest prosta i oczywista nie tylko 
dla zwykłego użytkownika, lecz także 
dla wielu profesjonalistów wykonujących 
obsługę pojazdów w tym zakresie

Przy prawidłowym jego działaniu:
	przewód łączący kompresor ze skrapla-

czem powinien być gorący, czyli mieć 
temperaturę ok. 60oC przy temperatu-
rze otoczenia 20oC;

	przewód pomiędzy skraplaczem a dy-
szą dławiącą i osuszaczem powinien 
być ciepły, co oznacza temperaturę  
ok. 20oC;

	przewód pomiędzy zaworem rozpręż-
nym a parownikiem powinien być zim-
ny, co odpowiada temperaturze 1-3oC;

	przewód pomiędzy parownikiem a sprę-
żarką powinien być zimny, a jego tem-
peratura nie powinna przekraczać 1-3oC.

Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie 
w układzie klimatyzacji może spowodo-
wać uszkodzenia głównych podzespołów, 
takich jak sprężarki. Niedobór czynnika 
zazwyczaj spowodowany jest nieszczelno-
ściami układu, które niezwłocznie należy 
zlokalizować i usunąć. Główne natomiast 
przyczyny zwiększonego ciśnienia to: pro-
blemy z odbiorem ciepła przez skraplacz, 
niedrożność lub zanieczyszczenia w insta-

lacji, niepożądane powietrze w układzie, 
albo też nadmiar czynnika lub oleju. Pro-
blemy te pociągają za sobą szereg niepra-
widłowości i usterek w całym obiegu, po-
wodują uszkodzenia części wewnętrznych 
sprężarki, a nawet rozerwanie instalacji, 
gdy regulator ciśnienia zwany presostatem 
nie zadziała prawidłowo.

Brak działania sprężarki
Jeśli sprężarka nie rozpoczyna pracy po jej 
włączeniu, to najczęstszymi przyczynami 
tej usterki są:
	włączenie presostatu niskiego ciśnie-

nia związane z nieodpowiednią ilością 
czynnika lub uszkodzeniem włącznika 
ciśnienia;

	włączenie presostatu wysokiego ciś-
nienia związane z nadmierną ilością 
czynnika lub oleju w układzie;

	uszkodzenie cewki zestawu sprzęgło-
wego sprężarki (należy zmierzyć rezy-
stancję cewki omomierzem i porównać 
wynik z danymi fabrycznymi);

	brak zasilania cewki związany z uszko-
dzeniem obwodu sterowania.

Konieczność regularnej kontroli
Układ klimatyzacji jest na tyle złożonym 
systemem, że konieczne jest utrzymywa-
nie go w dobrej kondycji, aby uniknąć 
wysokich kosztów napraw. Bardzo czę-
sto wystarczają niewielkie odchylenia od 
nominalnych wartości poziomu czynni-
ka, oleju, czy choćby temperatury, a na 
usterkę nie trzeba długo czekać. W dobie 
downsaizingu producenci samochodów 
nie pominęli również możliwości „odchu-
dzania” elementów układu klimatyzacji. 
Sprężarki klimatyzacji wykonane są teraz 
z bardziej delikatnych komponentów na-
rażonych na większe zużycie, niż miało 
to miejsce kilka lat temu. 

Wnioski nasuwają się same, aby 
utrzymać układ klimatyzacji w optymal-
nej kondycji należy go regularnie serwi-
sować. Tylko takie podejście gwarantuje 
długie i bezproblemowe działanie układu 
klimatyzacji.                                       n

Warsztatową naprawę sprężarki prze-
ważnie warto zastąpić jej wymianą na 
podzespół zregenerowany w specjali-
stycznym zakładzie

Rozbiórka i składanie sprężarki powin-
ny się odbywać w warunkach sterylnej 
czystości

KLIMATYZACJA?
NIE SZUKAJ DALEKO, WSZYSTKO 

ZNAJDZIESZ W INTER CARS

SZEROKA OFERTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
I URZĄDZEŃ DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI

INTERCARS.COM.PL

Zamawiaj części przez IC_Katalog Online,
zarządzaj warsztatem przez eSOWA.IC_Katalog
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Dla doświadczonych i początkujących

sowanych w samochodach osobowych. 
Szkolenie to szczególnie dobrze odpo-
wiada zapotrzebowaniu na wiedzę tech-
niczną i prawną ze strony nabywców 
stacji klimatyzacji marki Magneti Marelli. 
Z zagadnień ogólnych prezentowane są 
przepisy prawne obowiązujące w tym 
zakresie, rodzaje mobilnych urządzeń kli-
matyzacyjnych i używanych w nich czyn-
ników roboczych.

Program realizowany jest zgodnie 
z ustawą o f-gazach. Szczególny nacisk 
położono w nim na serwisowanie ukła-
dów klimatyzacji pracujących z czynni-
kiem chłodniczym R134a oraz na pozna-
nie wpływu tej substancji na środowisko 
naturalne. Dodatkowo włączyliśmy do 
naszych szkoleń zagadnienia związane 
z serwisowaniem układów klimatyzacji 
korzystających z czynnika R1234yf.

Zajęcia prowadzone są przez instruk-
torów posiadających odpowiednie wy-
kształcenie kierunkowe i legitymujących 
się wieloletnim doświadczeniem zarówno 
w obsłudze oferowanej przez Magneti 
Marelli stacji do obsługi klimatyzacji sa-
mochodowych, jak i w praktycznym ser-
wisowaniu układów klimatyzacji w pojaz-
dach.   

Uczestnikami naszych szkoleń są 
głównie mechanicy z długoletnim do-
świadczeniem zawodowym, właściciele 
warsztatów samochodowych i ich pra-
cownicy, lecz również młodzi absol-
wenci szkół technicznych o kierunku 
samochodowym, rozpoczynający swoją 
karierę zawodową. Wszyscy traktują swe 
uczestnictwo w szkoleniach jak okazję do 
zdobycia nowych, specjalistycznych do-
świadczeń.                                        nFo
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Tomasz Pyrlik
Specjalista ds. szkoleń
Magneti Marelli Aftermarket 

Firma Magneti Marelli została wpisana do rejestru 
jednostek mogących wydawać zaświadczenia o odbytym 
szkoleniu dla osób zajmujących się naprawą, obsługą  
i ser wisem samochodowych układów klimatyzacji

Na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  
o substancjach zubożających warstwę 
ozonową oraz o niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych każda osoba pracu-
jąca w serwisie  zajmującym się obsługą 
układów klimatyzacji samochodowej musi 
posiadać odpowiednie zaświadczenie do 
pracy z gazami fluorowanymi i substan-
cjami zubożającymi warstwę ozonową.

W przypadku braku takiego zaświad-
czenia na osoby zajmujące się serwiso-
waniem układów klimatyzacji samocho-
dowej będą nakładane dotkliwe kary, 
sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Aby tego uniknąć, należy zapisać 
się na szkolenie w celu uzyskania odpo-
wiedniego zaświadczenia.

Program szkolenia oferowanego przez 
firmę Magneti Marelli dotyczy obsługi 
układów klimatyzacji powszechnie sto-

Dotyczy to szczególnie czynnika R134a 
o wysokim współczynniku GWP = 1400  
(Global Warming Potencial), czyli o du-
żym wpływie na tworzenie się dziury ozo-
nowej. Warsztat z niego korzystający 
musi prowadzić rejestrację jego zużycia, 
a więc bilansować w określonym czasie 
zakupy z odzyskiem dokonywanym z ob-
sługiwanych samochodowych instalacji 
klimatyzacyjnych.

Za każdy kilogram różnicy pomiędzy 
ilością zakupioną lub pozostającą w za-
kupionej butli a wprowadzoną do obsłu-
giwanego samochodu – warsztat będzie 
płacił kary (tzn. opłatę środowiskową), 
których wysokość zależy od GWP danego 
gazu. Przy GWP = 4, czyli bardzo niskim, 
charakterystycznym dla nowego czynnika 
R1234yf, skutki wypuszczenia tej sub-
stancji do atmosfery w postaci jej oddzia-
ływania na powiększanie dziury ozonowej 
są kilkadziesiąt razy mniejsze niż w przy-
padku starego czynnika R134a. Opłata 
środowiskowa za każdy niezbilansowany 

Przeciw realnym zagrożeniom
Paweł Jędras 
Dyrektor handlowo-techniczny
Texa Poland

„Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych” teoretycznie zapobiega wypuszczaniu przez 
warsztaty szkodliwych gazów do atmosfery

kilogram R1234yf będzie niewielka, co 
nie motywowałoby do racjonalnego nim 
gospodarowania, natomiast wysoka cena 
tego czynnika równa +/– 600 zł/kg będzie 
zmuszać warsztat do minimalizowania 
strat przy odzysku samochodu. 

Sprawność techniczna 
różna od ustawowej
Sprawdzanie posiadania stosownych 
certyfikatów i zaświadczeń ma w naszej 
opinii za zadanie wprowadzić kontrolę 
gospodarowania czynnikami chłodzą-
cymi, ponieważ wcześniej właściwie jej 
nie było. Ustawa wprowadza limit mak-
symalnej utraty czynnika przypadającej 
na jeden pojazd na poziomie 40 g czyn-
nika dla układu z jednym parownikiem. 
To stwarza jednak pewne problemy przy 
obsłudze samochodów, ponieważ więk-
szość producentów samochodów zakłada 
normalny ubytek roczny czynnika na po-
ziomie do 10%, co przy 500-gramowym 
układzie daje już 50 g. Taki układ może 
być sprawny z punktu widzenia technicz-
nego, natomiast według ustawy powinno 
się dokonać jego naprawy.

Obowiązki dostawców i szkoleniowców
Posiadanie polskich certyfikatów i za-
świadczeń o odbytym szkoleniu obowią-
zuje również międzynarodowych dostaw-
ców sprzętu serwisowego, jeśli sprzedają 
oni czynnik chłodniczy i serwisują urzą-
dzenia do klimatyzacji i prowadzą szkole-
nia z zakresu ich obsługi. Wymogi te opie-
rają się na założeniu, iż w naprawianym 

urządzeniu serwisowym może znajdować 
się czynnik chłodniczy. W skrajnych zaś 
wypadkach istnieje zagrożenie jego ulat-
niania się podczas szkoleń połączonych 
z próbami praktycznymi przeprowadza-
nymi na klimatyzowanych samochodach. 
Lista podmiotów szkoleniowych jest ewi-
dencjonowana na stronie internetowej 
Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Prym w ubieganiu się o takie uprawnie-
nia wiodą firmy specjalizujące się w chłod-
nictwie lub w szkoleniach, bądź też sprze-
dające części zamienne do instalacji kli-
matyzacyjnych. Firma Texa Poland nie pre-
tenduje obecnie do ich, i tak już licznego, 
grona, ponieważ sprzedaż swych urządzeń 
do serwisowania klimatyzacji prowadzi za 
pośrednictwem sieci dystrybutorów, którzy 
to właśnie w większości przypadków do 
takich szkoleń są uprawnieni.

Texa oczywiście szkoli swych klientów, 
lecz nasze firmowe szkolenia są nasta-
wione na przekazanie informacji tech-
nicznych dotyczących budowy układu kli-
matyzacji i bezpieczeństwa jego obsługi. 
Wyjaśniamy też szczegółowo specyfikę 
obsługi układu A/C za pomocą naszych 
stacji serwisowych, ich efektywnego wy-
korzystania oraz możliwości diagnostyki 
szeregowej układów A/C przy ich użyciu. 
Szkolenia certyfikacyjne przekazują infor-
macje odnośnie budowy i specyfiki układu 
A/C, ale przede wszystkim skupiają się na 
aspektach prawnych wynikających z zapi-
sów ustawy,  np. w kwestii konieczności 
rejestracji ilości czynnika, którym warsztat 
operuje podczas obsługi układu A/C.      n



26 | EKONOMIA, BIZNES, MARKETING

Autonaprawa | Kwiecień 2016

EKONOMIA, BIZNES, MARKETING | 27 

Autonaprawa | Kwiecień 2016

Fo
t.

 i
.y

ti
m

g
.c

o
m

, S
o

g
ef

i

Polityka rozwojowa firmy Sogefi

Dzięki nieustającej presji ze strony od
biorców, jak i nowych regulacji prawnych 
– inżynierowie Sogefi systematycznie po
szukują nowych rozwiązań. Konieczna 
jest w związku z tym ochrona rezultatów 
ich pracy przez uzyskane patenty. Ochro
na patentowa obejmuje produkty mate
rialne i własność intelektualną zarówno 
firmy Sogefi, jak i przedsiębiorstw z nią 
współpracujących. Dzięki tym działaniom 
Sogefi stała się w ostatnich latach wio
dącą firmą w zakresie nowych techno
logii. Jej produkty są sprzedawane pod 
markami Purflux, Fram®, CoopersFiaam 
i SogefiPRO.

Modyfikacje strukturalne
Niedawne zmiany spowodowały, iż struk
tura organizacyjna firmy uległa wyraźne
mu „spłaszczeniu” i przeorientowaniu na 
produkt, a więc jest teraz bardziej ela
styczna i wydajna w działaniu. Przyniosło 
to wzrost jej rynkowej konkurencyjności 
oraz zmniejszenie poziomu ponoszonych 
kosztów. 

Ponieważ rynek OE i aftermarketu są 
ze sobą ściśle powiązane, ich działania 
polegają obecnie koordynacji w jednym 
zespole. Wynikiem takiego połączenia 
jest dalsze zacieśnianie współpracy po
między centrami badawczorozwojowymi 
i zakładami, w których produkowane są 
systemy filtracyjne przeznaczone zarówno 
dla odbiorców produktów OE i OES, jak 
i na niezależny rynek części zamiennych. 
Wytwarza się je na tych samych liniach 
produkcyjnych. Dla klientów aftermarke
towych zmiana ta oznacza szybszy dostęp 
do nowych technologii i produktów.

Przykłady innowacyjnych rozwiązań
Firma Sogefi jest twórcą technologii sepa
racji wody Diesel3Tech™, która łączy trzy 
wydajne materiały filtracyjne w jednym 
elemencie. Pozwala to uzyskać filtrację 
zanieczyszczeń o rozmiarach powyżej  
4 μm na poziomie 97,5% oraz separa
cję do 99% wody. Technologia ta jest 
stosowana obecnie zarówno w filtrach 
montowanych w pojazdach fabrycznie, 
jak i przeznaczonych dla aftermarketu. 
Stanowi ona dobry przykład transferu 
rozwiązań technicznych pomiędzy różny
mi sektorami rynku.

rzywa i centralnie umiejscowiony krzyżak 
został zaprojektowany z myślą o „czystym” 
serwisowaniu zaworu spustowego oleju.

Na rynku aftermarketowym
Jednym z obszarów polityki patento
wej Sogefi jest niezależny rynek części 
zamiennych. Na rynku IAM trudno jest 
wnosić o ochronę patentową, gdyż za 
każdym razem pociąga to za sobą ko
nieczność przeprojektowania istniejących 
rozwiązań OE tak, aby były również chro
nione na rynku wtórnym.

Oferta przeznaczona na ten rynek obej
muje kompletną gamę filtrów oleju, po
wietrza i paliwa oraz filtrów kabinowych. 
Wszystkie charakteryzują się jakością OE 
i znajdują zastosowania w pojazdach eu
ropejskich, amerykańskich i azjatyckich. 

Produkty marki SogefiPRO są prze
znaczone z kolei do samochodów użytko
wych. W roku 2014 wszystkie marki firmy 
Sogefi wprowadziły do sprzedaży łącznie 
ponad 150 nowych produktów, czyli wię

cej niż jakikolwiek inny producent filtrów 
dostarczanych na rynek wtórny.

Inżynierowie Sogefi niejednokrotnie 
dowiedli, iż potrafią tworzyć zaawansowa
ne technologie, preferowane potem przez 
globalnych producentów pojazdów. To zaś 
przekłada się następnie na stały wzrost 
sprzedaży analogicznych produktów przez 
partnerów firmy na rynku wtórnym.

Nagrody i wyróżnienia
Uhonorowaniem osiągnięć firmy w za
kresie innowacyjności i aktywności ryn
kowej są prestiżowe nagrody zdobywa
ne przez nią w ostatnich latach. W roku 
2015, na targach Autopromotec w Bolo
nii, firma otrzymała nagrodę GiPA Excel
lence Trophy za wkład w ochroną środo
wiska. Ten sam rok przyniósł jej również 
wyróżnienie i zaszczytny tytuł Dostawcy 
Roku od włoskiego dystrybutora Nova
group, członka grupy Temot, oraz nagro
dę w kategorii „Premium Marketing” od 
Groupauto Italia.                              n

Firma Sogefi jest kluczowym dostawcą największych kon-
cernów branży motoryzacyjnej oraz niezależnych dystrybu-
torów części zamiennych na świecie, w tym także wiodącym 
producentem filtrów w Europie
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Wymienny wkład filtra oleju 
Purflux L358A

Innowacyjny filtr paliwa Purflux 
Diesel 3tech do samochodów 
Renault

Kompletny moduł filtracji 
paliwa Purflux Diesel3tech 
do samochodów Renault

Chronione patentami innowacje Sogefi 
dotyczą też konstrukcji klasycznych 
wkładów filtracyjnych i metod ich  
wytwarzania

Współczesne silniki spalinowe to ultra
nowoczesne jednostki, zapewniające 
osiągi i ekonomikę niemożliwą do zre
alizowania jeszcze dwie dekady temu. 
Jako dostawca światowych koncernów 
samochodowych w dziedzinie produktów 
OE, firma Sogefi jest w stanie sprostać 
najtrudniejszym nawet wymaganiom 
nowoczesnych jednostek napędowych 
w zakresie projektowania i produkcji sys
temów filtracyjnych.

Innowacje wprowadzane na wszyst
kich etapach projektowania i produkcji 
stanowią klucz do obecnych i przyszłych 
sukcesów firmy. Kładąc szczególny na
cisk na badania i rozwój, firma Sogefi 
nieustannie dąży do poprawy wydajności 
i efektywności filtracji, redukcji wymiarów 
i masy filtrów, a także na ograniczanie ich 
negatywnego wpływu na środowisko na
turalne. Przeznaczane na te cele wydatki 
wzrosły w ciągu ostatnich lat z dwóch do 
trzech procent dochodów firmy.

Wejdź na www.supermechanikad.pl, rozwiąż test i wygraj samochód Opel Astra.

Konkurs wiedzy technicznej - tylko dla profesjonalistów branży motoryzacyjnej!

www.supermechanikad.pl

SUPERNAGRODASUPERDOŚWIADCZENIE SUPERWIEDZA

partnerzy główni:

partnerzy wspierający:

partnerzy merytoryczni:

CHAMPION
R

W roku 2015 powstał w firmie Sogefi 
innowacyjny, wymienny moduł filtra pa
liwowego do silników Diesla, stosowany 
w platformie CMF1 marki Renault. Jest 
on wykonany z tworzywa sztucznego 
i zawiera szereg nowych rozwiązań do
skonalących filtrację oleju napędowego.

Przy użyciu opatentowanego syste
mu wymiany filtra udało się zintegrować 
wkład filtracyjny z nakręcaną pokrywą 
modułu. Dzięki temu wymiana filtra sta
ła się łatwiejsza i bardziej komfortowa, 
ponieważ filtr nie musi być dotykany 
w trakcie wymiany, co eliminuje ryzyko 
jego zanieczyszczenia, które mogłoby się 
przenieść na delikatne elementy systemu 
wtrysku paliwa.

Kolejnym patentem Sogefi jest krzyżo
wy element, stosowany w filtrach Purflux 
L358A, CoopersFiaam FA5747AECO oraz 
Fram® CH9973AECO. Wykonany z two
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Płyny chłodnicze typu long life



trów. Dlatego sprawnie działający układ 
chłodzenia silnika jest niezmiernie ważny 
dla jego żywotności. 

Skład płynów chłodniczych
Z czego powinien składać się samocho-
dowy płyn chłodzący, aby dobrze spełniać 
swoja rolę? Jego podstawą jest woda. 
Stanowi ona medium o doskonałej prze-
wodności cieplnej, które naj skuteczniej 
przejmuje i odprowadza ciepło. Woda 
niestety ma w tym zastosowaniu swoje 
wady. Zamarza w 0°C i wrze w 100°C. 
Poza tym jest również elektrolitem, który 
bardzo łatwo wchodzi w reakcje korozji 
elektrochemicznej. 

Wady te dyskwalifikują wodę do sa-
modzielnego stosowania w układach 
chłodzenia. Trzeba więc do niej doda-
wać inne związki chemiczne, aby sta-
ła się płynem przydatnym do układów 
chłodzenia.

Dla obniżania temperatury zamarza-
nia i podwyższania temperatury wrzenia, 
do wody dodaje się glikol monoetyleno-
wy. Mieszanina glikolu i wody 50/50 
daje odpowiednio temperaturę zamarza-
nia -37°C i wrzenia ok. 108°C. 

Jeżeli glikol tak dobrze poprawia 
właściwości wody, to dlaczego nie sto-
suje się go w czystej postaci? Otóż na-
pełnienie układu chłodzenia czystym 
koncentratem (glikolem) jest jednym 
z często popełnianych błędów. Glikol 
nierozcieńczony zamarza zaledwie przy 
-13°C, a co najważniejsze, ma znacznie 
gorsze właściwości przejmowania i od-
prowadzania ciepła. W rezultacie mogło-
by to doprowadzić do przegrzania silnika 
i jego zatarcia. Dlatego zawsze należy 
stosować rozcieńczenia zalecane przez 
producenta pojazdu lub ogólnie przyjęte 
w danej strefie klimatycznej. W Polsce 
zalecane jest rozcieńczenie koncentratu 
z wodą destylowaną, demineralizowaną 
w stosunku 1:1, co zapewnia odpowied-
nie chłodzenie. 

Jakość i czystość płynu
Glikol o niskiej jakości ulega utlenianiu 
podczas eksploatacji, powodując powsta-
nie kwaśnych związków, które mogą po-
wodować przyśpieszoną korozję układu 
chłodzenia.

Glikol monoetylenowy jest przy tym 
substancją śmiertelnie trującą w razie 
spożycia. Jego słodki smak może okazać 
się zgubny. Dlatego płyny do układów 
chłodzenia zawierają specjalne, bardzo 

gorzkie substancje, aby zapobiec ich 
omyłkowemu spożyciu. 

Najważniejsze jednak dla jakości 
płynu chłodzącego są inhibitory korozji. 
Ich rolą jest zabezpieczenie układu chło-
dzenia przed korozją, kawitacją, tworze-
niem osadów i starzeniem się samego 
płynu. 

To inhibitory korozji decydują o tym, 
czy płyn do chłodnic ma dobrą czy kiep-
ską jakość. One też pozwalają wydłużyć 
okres eksploatacyjny płynu z dwóch do 
sześciu lat.

Kategorie jakościowe
Ze względu na rodzaj stosowanych do-
datków istnieją różne kategorie płynów.

Płyny z dodatkami klasycznymi 
(krzemiany, fosforany, borany) to pły-
ny podstawowej jakości. Ich wadą jest 
szybkie wyczerpywanie się dodatków, 
co sprawia, iż przestają zabezpie-
czać przed korozją oraz tworzą osady 

w układzie. Stąd konieczność ich wy-
miany co dwa lata.

Inhibitory korozji  nowej generacji  są 
to  związki organiczne (karboksylowe), 

Większość energii pozyskiwana z paliwa 
jest tracona w postaci generowanego cie-
pła. Sprawność przeciętnego silnika jest 
nadal na poziomie 34%. Czyli taka za-
ledwie część energii uzyskiwanej z pali-
wa zamieniana jest na pracę użyteczną. 
Reszta to ciepło, które należy rozproszyć, 
aby nie doszło do przegrzania i zatarcia 
silnika.

Można więc powiedzieć, że zgodnie 
z załączonym schematem tyle samo mocy 
w danej chwili oddaje silnik, ile musi być 
„pochłonięte” przez układ chłodzenia. 
W samochodzie dostawczym jadącym ze 
stałą prędkością po autostradzie i wyko-
rzystującym moc 136 KM układ chłodze-
nia musi przyjąć jej cieplny odpowiednik, 
czyli 100 kW. Jest to równoważne mocy 
50 dwukilowatowych czajników elek-
trycznych. Tę ogromną ilość energii płyn 
chłodzący musi przyjąć i odprowadzić na 
zewnątrz, a jest go zaledwie ok. 10 li-

Schemat układu chłodzenia 
samochodowego silnika i ogrzewania kabiny
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które działają w sposób całkowicie od-
mienny od inhibitorów tradycyjnych. 
Działanie inhibitorów organicznych pole-
ga na efekcie katalitycznym. Nie wcho-

1. chłodnica, 2. pompa, 3. wentylator, 4. termostat, 5. nagrzewnica,  
6. silnik, 7. nadmuch powietrza, 8. grzałka silnika 

Andrzej Husiatyński
Kierownik działu technicznego
Total Polska

Silnik spalinowy zamienia energię chemicz-
ną mieszanki paliwowo-powietrznej  
na energię mechaniczną. W dzisiejszych  
czasach, po przeszło stuletnim rozwoju, jest 
to nadal bardzo niedoskonałe urządzenie

100% ciepła 
otrzymanego 
z paliwa

34%
praca użyteczna

7%
opory tarcia
i wentylacja

25%
wydech

34%
chłodzenie

Graficzny bilans 
cieplny samocho-
dowego silnika 
spalinowego

Laboratoryjne badanie eksploatacyjnej przydatności płynu chłodzącego
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	całkowitą ochronę układu przed kawi
tacją, która może spowodować prze
bicie tulei cylindrowych lub uszkodze
nie elementów pompy wodnej;

	zapobieganie tworzeniu się jakich
kolwiek osadów zakłócających chło
dzenie przez pogorszenie wymiany 
ciepła lub tworzenie zatorów w obiegu 
chłodzenia; 

	skuteczną neutralizację (dzięki za
wartości dodatków alkalicznych) 
kwaśnych gazów wydechowych, pro
duktów utleniania glikolu oraz innych 
substancji kwaśnych mogących prze
dostawać się z  komory spalania do 
układu chłodzenia;

	całkowitą neutralność wobec wszyst
kich tworzyw i elastomerów stosowa
nych w układzie chłodzenia.

Produkt ten nie wykazuje żadnego nie
korzystnego oddziaływania na środowi
sko naturalne, gdyż nie zawiera składni
ków takich, jak: fosforany, aminy, azotyny 
i związki boru, których toksyczne działa
nie jest powszechnie znane.                 n

duktów Total: Glacelf Auto Supra (kon
centrat) i Coolelf Auto Supra –37°C.

Wysoką jakość tych płynów potwier
dzają aprobaty wiodących konstruktorów 
i producentów samochodowych: VW 
(Audi, Seat, Škoda) 774 D – G12+; DAF 
74002; MercedesBenz arkusz 325.3 – 
koncentrat i 326.3 – płyny; MAN 324 
SNF; Scania; Saab; Ford. Spełniają one 
również wymagania następujących pro
ducentów: Leyland Trucks; Jaguar; Opel
GM: 6277M; Renault Trucks.

Płyn Coolelf Auto Supra zapewnia:
	wydłużenie okresów pomiędzy wy

mianami płynu, co wynika z zasto
sowania organicznych inhibitorów 
korozji, które 3krotnie wolniej niż tra
dycyjne pakiety zużywają się w trakcie 
eksploatacji;

	eliminację ryzyka przegrzania silnika 
poprzez zastosowanie odpowiedniej 
proporcji glikolwoda;

	rozwiązanie problemów korozji 
wszystkich typów materiałów spoty
kanych w układach chłodzenia;

dzą one w reakcję z metalem w ognisku 
korozji, a jedynie w niej pośredniczą. 
Dzięki temu cząsteczka inhibitora może 
ponownie i wielokrotnie katalizować pro
ces tworzenia warstwy pasywacyjnej me
talu w następnym ognisku korozji. W ten 
sposób jedna cząsteczka inhibitora służy 
do wielokrotnego użytku w przeciwień
stwie do inhibitora tradycyjnego, który 
zawiera cząsteczki „jednorazowe”. 

Skutkiem zastosowania organicznych 
inhibitorów korozji jest kilkukrotne wy
dłużenie czasu eksploatacji płynu chłod
niczego. Żywotność tych płynów wynosi  
pięćsześć lat albo 250 000 km dla po
jazdów osobowych i 650 000 km dla cię
żarowych. Dlatego tego typu organiczne 
płyny nazywane są  long life,  czyli o wy
dłużonej żywotności.

Dodatkowo do płynów tego typu do
daje się specjalne fluorescencyjne barw
niki dla łatwego ich odróżniania od trady
cyjnych środków chłodniczych. Barwnik 
ten pozwala również łatwo zlokalizować 
miejsce wycieku.

Glacelf Auto Supra
Przedstawicielami płynów z  organiczny
mi inhibitorami korozji są w gamie pro

Przyrząd  
warsztatowy do 
szybkiej kontroli 
jakości płynu  
chłodzącego

Z lewej: tradycyjny płyn chłodzący z pa-
kietem dodatków mineralnych, z prawej: 
nowoczesny płyn chłodzący z pakietem 
dodatków organicznych

Zależność tem-
peratur krysta-

lizacji i wrzenia 
od rozcień-

czenia wodą 
koncentratu 
do układów 
chłodzenia

Zasada 
działania 
organicz-

nych in-
hibitorów 

korozji

BILSTEIN B6.

Żadnych kompromisów: idealny amortyzator gazowy dla tych, którzy 
nie uznają ustępstw w kwestii osiągów i komfortu, nawet gdy presja jest 
największa. Nasz żółty amortyzator BILSTEIN B6 zapewni lepszą jakość 
jazdy niż oryginalnie montowane amortyzatory.

LEPSZY NIŻ  
ORYGINAŁ. 

bilstein-amortyzatory.pl
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Oleje tworzone 
z niemiecką precyzją



syntetyczne oraz wykonane w techno-
logii syntetycznej, co nie jest regułą we 
wszystkich krajach. Dzięki niej produko-
wane wyłącznie w Niemczech oleje Liqui 
Moly dają pewność, iż zawartość opako-
wania odpowiada opisowi handlowemu.

Elementy składowe
Każdy olej silnikowy jest mieszaniną oleju 
bazowego oraz dodatków uszlachetniają-
cych. Sama baza nierzadko też składa się 
z kilku różnych składników, które w efek-
cie zapewniają jej pożądane własności. 
Rodzaj bazy decyduje o tym, czy olej 
jest mineralny, półsyntetyczny czy synte-
tyczny. Z kolei dodatki uszlachetniające 
mają za zadanie albo poprawić parame-
try oleju bazowego (np. stabilizować jego 
lepkość w dłuższym czasie pracy), albo 
realizować konkretne funkcje (np. zmy-
wanie osadów ze smarowanych części). 
Wymagania dotyczące nowoczesnych 
olejów są tak wysokie, że dziś każdy olej 
ma w swoim składzie wiele różnych do-
datków uszlachetniających. 

Podstawowe wymogi
Dobrej klasy olej silnikowy musi speł-
niać jednocześnie pięć następujących 
funkcji:
	smarowanie współpracujących części,
	chłodzenie poprzez odbieranie ciepła 

z najbardziej obciążonych podzespo-
łów,

	uszczelnianie wzajemnie poruszają-
cych się elementów,

	oczyszczanie silnika i kierowanie osa-
dów do filtra oleju,

	ochronę antykorozyjną.

Lepkość
Pierwsza z wyżej wymienionych pod-
stawowych funkcji jest ściśle związana 
z lepkością oleju, czyli jego zdolnością 
do oddzielania od siebie współpracują-
cych elementów przy konkretnych ob-
ciążeniach. 

Lepkość musi być zgodna z zalece-
niami producenta samochodu, opisany-
mi jako wymagana klasa lepkości SAE  
(np. 5W-30). Warto jednak wiedzieć, 
że dla profesjonalistów ważnym para-
metrem jest też bezwymiarowy indeks 
lepkości, który mówi o zmianach lepko-
ści oleju wraz z temperaturą. Im indeks 
lepkości jest wyższy, tym olej jest mniej 
podatny na wahania tego parametru. 
Indeks lepkości podany jest w informa-
cjach o produkcie na stronie interneto-
wej producenta. Bez problemów można 
więc porównać indeksy dla olejów Liqui 
Moly z parametrami produktów konku-
rencyjnych. 

Chłodzenie 
Jest to również niezwykle istotny pa-
rametr, szczególnie w odniesieniu do 
współczesnych silników turbodoła-

dowanych. Wbrew pozorom, to olej, 
a nie ciecz chłodząca, ma kontakt z naj-
bardziej rozgrzewającymi się elementa-
mi silnika. Odbieranie ciepła z tłoków, 
panewek wału korbowego czy wirnika 
turbosprężarki to właśnie zadania ole-
ju. Dobrej klasy produkt smarny musi 
więc mieć wysoką temperaturę zapło-
nu, odpowiednią stabilność tempera-
turową i być zabezpieczony przed utle-
nianiem w wysokich temperaturach.  
Oleje Liqui Moly wytrzymują nagły 
wzrost temperatur, jaki ma miejsce przy 
automatycznym zatrzymywaniu silni-
ka w trybie start&stop, gdy obieg oleju 
ustaje. 

Uszczelnianie
Jest, podobnie jak smarowanie, związa-
ne z lepkością oleju. Uszczelnianie tłoka 
w okolicy pierścieni zapewnia silnikowi 
odpowiednią kompresję, niezbędną do 
rozwijania pełnej mocy. Z kolei uszczel-
nianie innej pary ruchomej, zaworu i pro-
wadnicy, samo z siebie ogranicza zuży-
wanie oleju przez silnik. 

Oczyszczanie silnika jest jedną z bar-
dziej istotnych funkcji oleju. Zanieczysz-
czenia wewnętrzne to głównie produkty 
spalania, ale także drobinki ścieranego 
metalu. W zetknięciu z powierzchnią me-
talu detergenty oleju muszą być w stanie 
przejąć te cząsteczki, a z kolei zadaniem 
dyspersantów jest rozprowadzanie ich 
w objętości oleju i niedopuszczanie do 
powstawania większych, zwartych sku-
pisk. Tak rozpuszczone wtrącenia stają 
się nieszkodliwe dla silnika. Oleje Liqui 
Moly (zarówno w pełni syntetyczne, jak 
i te wyprodukowane w technologii synte-
tycznej) mają szczególnie silne własności 
płuczące. Potrafią zmyć zanieczyszczenia 
nagromadzone podczas wcześniejszej 
pracy z zastosowaniem gorszych produk-
tów smarnych. 

Dla wydłużenia okresu aktywności 
olejowych dodatków uszlachetniających 
warto przed pierwszym zastosowaniem 
naszych środków smarnych przeprowa-
dzić płukanie silnika preparatem Liqui 
Moly Engine Flush. Operacja ta wykona-
na tuż przed spuszczeniem starego oleju 
zajmuje jedynie dziesięć minut i pozwala 
na pozbycie się osadów wraz z usuwa-
nym olejem. 

Dobry olej silnikowy to produkt wykonany 
z wysokiej jakości komponentów, ale też 
właściwie dobrany do konkretnego samo-
chodu. Ten drugi warunek jest możliwy 
do spełnienia tylko wtedy, gdy opis oleju 
jest jednoznaczny. Od 2009 roku na ryn-
ku niemieckim rygorystycznie musi być 
przestrzegana zasada podziału olejów na 
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Piotr Kasprzak
Prezes Liqui Moly Polska

W przypadku olejów silnikowych technologia ma 
pierwszoplanowe znaczenie. Dlatego firma Liqui Moly 
konsekwentnie stosuje zasadę stuprocentowego  
wytwarzania swoich olejów w Niemczech według  
precyzyjnych procedur

Ochrona antykorozyjna 
Polega ona na pokrywaniu podzespołów 
warstwą zabezpieczającą je przed kon-
taktem z tlenem, kwasami, wodą i in - 
nymi substancjami aktywnymi chemicz-
nie. Im trwalsza i stabilniejsza jest taka 
warstwa, tym zabezpieczenie działa bar-
dziej skutecznie. Sam olej też musi być 
chemicznie neutralny w stosunku do me-
tali. Stąd też np. liczba zasadowa oleju 
TBN, odpowiadająca za usuwanie kwa-
śnych produktów spalania jest dobierana 
na ściśle określonym poziomie, odpowied-
nio wysokim dla zapewnienia własności 
myjących, ale równocześnie nie przekra-
czającym poziomu bezpiecznego z punktu 
widzenia ochrony antykorozyjnej. 

Receptury olejów silnikowych powstają 
wyłącznie w firmowych laboratoriach 
w Niemczech z udziałem wybitnych 
chemików

Laboratoryjny test właściwości smarnych bazy olejowej przez jej połącze-
niem z dodatkami

Badanie współczynnika tarcia za pomocą wzorcowych elementów smaro-
wanych różnymi olejami

Ekstremalne zadania
Prawidłowy dobór oleju do silnika staje 
się szczególnie istotny w obliczu obo-
wiązujących obecnie tendencji do jedno-
czesnego zwiększania momentu obro-
towego, obniżania zużycia paliwa oraz 
ograniczania emisji szkodliwych składni-
ków spalin. 

Wynikające z tego coraz większe ob-
ciążenie silników bardzo zawęża pole 
dopuszczalnych błędów w tym zakre-
sie. Producent samochodu szczegółowo 
określa dziś wymagania dotyczące oleju. 
Może to robić na dwa sposoby:
	definiując własną normę,
	wymagając spełnienia określonych 

klas jakości i lepkości.
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W pierwszym wypadku użytkownik 
musi znaleźć produkt z odpowiednim 
symbolem na opakowaniu zamiast wni
kać szczegółowo w parametry oleju. 
Dobrym przykładem jest tu norma VW 
505.01 dotycząca silników TDI z pompo
wtryskiwaczami (wysokie naciski). Speł
nia ją olej Liqui Moly Longtime High 
Tech 5W30, który nadaje się do wszyst
kich silników wymagających normy VW 
505.01. Innym przykładem są chociażby 
silniki Renault z filtrem FAP. Wymagania 

normy RN0720 spełnia olej Liqui Moly 
Top Tec 4400 5W30 (niska zawartość 
siarki, fosforu i popiołów siarczanowych). 
Własne normy wprowadza wielu produ
centów samochodów i najczęściej ole
je Liqui Moly spełniają po kilka z nich 
jedno cześnie. 

W naszej ofercie są też produk
ty wysoko specjalizowane, stworzone 
w od powiedzi na wymagania konkretne
go producenta. I tak np. Olej Liqui Moly 
Special Tec F Eco 5W20 to produkt do Fo
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nowych modeli samochodów marki Ford, 
wymagających olejów o najniższej lepko
ści (0W20), a Liqui Moly Special Tec V 
0W30 przystosowano do wymagań fir
my Volvo. 

Preferencje 
techniczne i handlowe
Istotna jest tu jeszcze jedna informacja: 
otóż określenie marki zalecanego oleju 
jest tylko sugestią, a nie jednoznacznym 
wymaganiem. Stosowanie przez ASO ole
jów wyłącznie jednego producenta jest 
wynikiem uzgodnień handlowych. Normy 
producentów samochodów są natomiast 
ogólnie dostępne i po spełnieniu odpo
wiednich wymagań technicznych środki 
smarne różnych marek mogą otrzymać 
odpowiednie, przysługujące im aprobaty. 

Zasady doboru
Przy wyborze oleju według wymaganych 
klas jakości i lepkości warto pamiętać 
o tym, że każdy symbol w jego charak
terystyce ma swoje znaczenie. Jeżeli po 
symbolu jakości jest umieszczona data, 
to olej musi spełniać wymagania z okre
ślonego nią roku. Oznaczenia na opako
waniach olejów Liqui Moly są kompletne, 
a przy doborze można się posłużyć kata
logiem wymiany oleju na stronie interne
towej www.liquimoly.pl. 

Klarowny system nazewnictwa ole
jów Liqui Moly pozwala mieć pewność, 
że wybiera się produkt o określonych 
własnościach. Nazwa „olej syntetyczny” 
zarezerwowana jest tu wyłącznie dla pro
duktów opartych o bazy IV grupy, a więc 
wymagających skomplikowanej syntezy 
polialfaolefin (PAO). Z kolei oleje III gru
py, wykonane w procesie hydrokrakingu 
oleju mineralnego (HC), są oznaczane 
jako wykonane w „technologii syntetycz
nej”. Te drugie, oprócz niższych kosztów 
wytwarzania, mają również inne mocne 
strony, ale nie powinny być nazywane 
prawdziwymi syntetykami. Liqui Moly ry
gorystycznie tego przestrzega.

Oleje Liqui Moly klas jakościowych 
C, a więc dostosowane do silników z fil
trem cząstek stałych, z zasady mają bazy 
będące mieszaniną rafinowanych poli
alfaolefin oraz olejów hydrokrakowanych. 
Przewyższają one więc konkurencyjne 
produkty oparte jedynie na tańszych ba

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

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

Współczynnik tarcia wzorcowej kulki we współpracy z płytką smarowa-
ną bazą w pełni syntetyczną bez dodatków

zach HC. Z kolei nadal popularne w wie
lu starszych silnikach oleje półsyntetycz
ne Liqui Moly, składające się z połączo
nych baz mineralnych i syntetycznych, 
wykorzystują syntetyki PAO. To również 
zapewnia im przewagę nad wieloma pro
duktami konkurencyjnymi. 

Wybór wytwarzanych w Niemczech 
olejów Liqui Moly daje pewność korzy
stania z najlepszych technologii prze
mysłu petrochemicznego. Jednocześnie 
dobrej klasy olej to największy prezent, 
jaki właściciel może zafundować silni
kowi swojego samochodu. Nawet dwu
krotne różnice w trwałości identycznych 
silników nie są dziełem przypadku.       n

Kontrola składu i właściwości oleju odbywa się na wszystkich 
etapach jego produkcji, także tuż przed wysyłką do klientów

Tylko oleje rzeczywiście 
syntetyczne tak są nazywane 
na swych etykietach, gdyż 
firma Liqui Moly nie prowa-
dzi w tej kwestii żadnej gry 
pozorów

ROZWIJANE DZIĘKI 
INNOWACJI I  

JAKOŚCI OD 1916

Źródło: Audi 2016©

DLA ŚWIATOWEGO  
AFTERMARKETU

www.MONROE100.com
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Amortyzatory regulowane (cz.VI)

Amortyzatory ZF i Monroe ECDC  



Części zamienne i zestawy naprawcze do układów kierowniczych

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

Profesjonalne stoły testowe i aparatura diagnostyczna

Szkolenia techniczne dla początkujących i zaawansowanych
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CZĘŚCI ZAMIENNE I ZESTAWY NAPRAWCZE DO PRZEKŁADNI KIEROWNICZYCH • PODZESPOŁY DO HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH POMP WSPOMAGANIA  
• CZĘŚCI ZAMIENNE DO EPS-C, EPS-P I EPS-R • NARZĘDZIA, STOŁY TESTOWE I APARATURA DIAGNOSTYCZNA • SZKOLENIA TECHNICZNE

FA Polska Sp. z o.o.  • 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 371 • tel. 58 350 54 10 / faks 58 351 16 06 • info@fapolska.pl • www.fapolska.pl

Części zamienne i zestawy naprawcze do układów kierowniczych

Podzespoły do hydraulicznych i elektrycznych pomp wspomagania 

Części zamienne do EPS-C, EPS-P i EPS-R

Narzędzia do naprawy i regeneracji układów kierowniczych

Profesjonalne stoły testowe i aparatura diagnostyczna

Szkolenia techniczne dla początkujących i zaawansowanych

WWW.EMMETEC.COM

FA Polska Sp. z o.o. - 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 371
Tel. 58 350 54 10 / Faks 58 351 16 06 - info@fapolska.pl - www.fapolska.pl

FAP lska. .
WWW.FAPOLSKA.PL

dystrybucja w Polsce

PRZEKŁADNIE KIEROWNICZE,
POMPY EPS

CZĘŚCI ZAMIENNE STOŁY TESTOWE
WSPOMAGANIA, 

FAP lska. .

Części zamienne i zestawy naprawcze do układów kierowniczych

Podzespoły do hydraulicznych i elektrycznych pomp wspomagania 

Części zamienne do EPS-C, EPS-P i EPS-R

Narzędzia do naprawy i regeneracji układów kierowniczych

Profesjonalne stoły testowe i aparatura diagnostyczna

Szkolenia techniczne dla początkujących i zaawansowanych

WWW.EMMETEC.COM

FA Polska Sp. z o.o. - 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 371
Tel. 58 350 54 10 / Faks 58 351 16 06 - info@fapolska.pl - www.fapolska.pl

FAP lska. .
WWW.FAPOLSKA.PL

dystrybucja w Polsce

PRZEKŁADNIE KIEROWNICZE,
POMPY EPS

CZĘŚCI ZAMIENNE STOŁY TESTOWE
WSPOMAGANIA, 

FAP lska. .

WSZYSTKO  DO  REGENERACJI 
I PRODUKCJI AMORTYZATORÓW

CZĘŚCI ZAMIENNE DO AMORTYZATORÓW • SPRĘŻYNY • NARZĘDZIA I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI I REGENERACJI  
AMORTYZATORÓW • STACJE ROBOCZE I STOŁY TESTOWE DO AMORTYZATORÓW • SZKOLENIA TECHNICZNE

FA Polska Sp. z o.o.  • 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 371 • tel. 58 350 54 10 / faks 58 351 16 06 • info@fapolska.pl • www.fapolska.pl

Regeneracja z zastosowaniem tulei
Dla jej przeprowadzenia należy przeciąć 
obudowę amortyzatora zgodnie z zale-
ceniami firmy Emmetec, dzięki czemu 
amortyzator będzie można ponownie za-
mknąć bez potrzeby skracania wewnętrz-
nego cylindra. Następnie należy usunąć 
olej i wyjąć zespół złożony z tłoczyska, 
prowadnicy i tłoka.

Amortyzatory typu ECDC produkowa-
ne przez ZF pod markami Boge/Sachs 
(rys. 5) i Monroe (rys. 6) łatwo jest roz-
różnić, gdyż w tych drugich zawór elektro-
magnetyczny jest dłuższy i cieńszy.

Rozbiórka
Zaleca się, aby obwodowe przecina-
nie amortyzatora w celu jego otwar-
cia wykonywać w pobliżu prowadnicy 
za pomocą stacji roboczej Mangusta  
(Emmetec), a następnie wyciągnąć ze-
spół złożony z tłoczyska, prowadnicy 
i tłoka.

Niestety, system regulacyjny jest 
trudny do wymontowania i ponownego 
zamontowania. Dlatego też z powodu 
niemożności wyciągnięcia wewnętrzne-
go cylindra w celu jego skrócenia oraz 
niemożności wyciągnięcia zaworu den-
nego dla jego wyczyszczenia – należy 
postępować ostrożnie, gdyż wystarczy, 
że drobny nawet opiłek dostanie się 
do amortyzatora, aby ten stał się nie-
użyteczny.

Carlos Panzieri
Konsultant techniczny 
EMMETEC

Amortyzator ECDC (rys. 1) powstał w wyniku ewolucji dwu-
rurowego systemu ADC (rys. 2) opracowanego w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez markę Boge dla róż-
nych modeli samochodów, np. Lancia Thema

cia umożliwiały zaledwie cztery różne 
kalibracje. W systemie ECDC (External 
Continuous Damping Control – zewnętrz-
na ciągła kontrola tłumienia) dwa zawo-
ry zastąpiono jednym, umożliwiającym 
płynne zmiany kalibracji w pewnym za-
kresie. Ewolucyjną kontynuacją ECDC 
jest system VDC (Vertical Dynamics 
Control – pionowej kontroli dynamicz-
nej), obecnie stosowany w samochodach 
BMW F10 M5. Z jego dwóch elektro-
magnetycznych zaworów zewnętrznych 
jeden służy do regulacji tłumienia w fazie 
ściskania, a drugi kalibruje fazę rozciąga-
nia amortyzatora (rys. 3).

Budowa wewnętrzna i zewnętrzna
Amortyzatory ECDC podobne są do dwu-
rurowych, lecz różnią się od nich zasto-
sowaniem trzech współosiowych rur. Ta 
trzecia umieszczona jest pomiędzy cylin-
drem wewnętrznym i zewnętrzną obu-
dową amortyzatora i tworzy dodatkową 
przestrzeń wykorzystywaną do zasilania 
zaworu sterowanego solenoidem (rys. 4). 

 W przestarzałej już konstrukcji ADC 
(Adaptive Damping Control – adapta-
cyjna kontrola tłumienia) do regulacji 
charakterystyki amortyzatora stosowane 
były dwa zawory, które dzięki dostępnym 
kombinacjom ich otwarcia lub zamknię-

Kolejną operacją jest nałożenie gwin-
towanej tulei dostarczanej w zestawie 
naprawczym (rys. 7) na obudowę amor-
tyzatora i przymocowanie jej poprzez 
spawanie metodą TIG-u za pomocą spa-

Do zaleceń firmy Emmetec należy sto-
sować się również w razie konieczności 
zmodyfikowania oryginalnej prowadnicy 
w celu jej dostosowania do nowego od-
rzutnika oleju i systemu zamykającego.

Rys. 1. (z lewej) Amortyzator ECDC (External 
Continuous Damping Control) produkowany 
przez firmy ZF i Monroe; Rys. 2. (z prawej) Sys-
tem ADC (Adaptive Damping Control) opraco-
wany przez markę Boge

Rys. 3. System VDC (Vertical Dynamics Control) 
obecnie stosowany w samochodach BMW F10 M5:
1. korpus zewnętrzny, 2 i 3. zawory elektromagne-
tyczne; A – faza rozciągania, B – faza ściskania;   
       strefa obniżonego ciśnienia
       strefa podwyższonego ciśnienia  
       przepływy kalibrowane

Rys. 4. Usytuowanie i przekrój  
zaworu elektromagnetycznego 
w systemie ECDC

Rys. 5. Amortyzator systemu EDCD produkowany przez firmę ZF

Rys. 6. Amortyzator systemu EDCD marki Monroe

Rys. 7. Elementy naprawcze amortyzatora EDCD w ofercie firmy 
Emmetec
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prowadnicy i tłoka oraz pozostałe kom-
ponenty z zestawu naprawczego. Jeśli 
nowy system zamykający ma wysokość 
większą od oryginalnej (co powoduje nie-
wystarczające wysuwanie się tłoczyska, 
nadmierne wstępne napięcie wewnętrz-
nej sprężyny ogranicznika i zawiesze-
nia), należy przesunąć w dół metalowy 
ogranicznik poruszający się po tłoczysku 
lub wymienić wewnętrzną sprężynę na 
krótszą.

Regeneracja bez tulei 
i wkręcanej nasadki
Rozpoczynamy ją od przecięcia obudowy 
amortyzatora na możliwie największej 
jej wysokości. Potem, jak w poprzednio 
opisanym wariancie, usuwamy olej i wyj-
mujemy zespół złożony z tłoczyska, pro-
wadnicy i tłoka.

Następnie należy wykonać we-
wnętrzny gwint na końcu obudowy 
amortyzatora. Niestety, czynność ta, ba-
nalnie prosta przy każdym innym amor-
tyzatorze dwururowym, w tym wypadku 
jest bardzo trudna do wykonania. Ze 

względu na brak możliwości wymonto-
wania wewnętrznego cylindra nie moż-
na użyć gwintowników dostarczanych 
przez firmę Emmetec. Gwintowanie wy-
maga użycia tokarki. Metoda ta jednak 
wiąże się z koniecznością użycia dużych 
i skomplikowanych zamocowań amorty-
zatora, dodatkowo utrudniających pracę 
(rys. 8). 

Niezbędne jest również skrócenie we-
wnętrznego cylindra w celu uzyskania 
miejsca na nakrętkę zamykającą. Jest to 
operacja bardzo delikatna i musi być wy-
konywana z dużą precyzją, by żadne opił-
ki lub wiórki nie dostały się do wnętrza 
cylindra. Poza tym niedokładne dopaso-
wanie elementów może spowodować po-
wstanie niepożądanych luzów. W sumie 
więc tej metody regeneracji amortyzatora 
należy zdecydowanie unikać.

Regeneracja bez tulei 
i zewnętrznej nasadki 
Jest to ostatnia z trzech stosowanych 
metod naprawczych. Czynności wstępne 
obejmują tu, jak poprzednio, obwodowe 
przecięcie obudowy amortyzatora w jego 
możliwie najwyższym miejscu, usunię-
cie oleju i wymontowanie tłoczyska wraz 
z tłokiem i prowadnicą.

Potem należy wykonać zewnętrzne 
gwintowanie obudowy amortyzatora, sto-
sując się do wszystkich uprzednio wspo-
mnianych zaleceń specjalnych.

Zamknięcie amortyzatora zewnętrzną 
nakrętką nie wymaga skracania jego we-
wnętrznego cylindra (rys. 9).

Spośród trzech zaproponowanych 
tutaj rozwiązań firma Emmetec zaleca 
szczególnie pierwsze z wymienionych.

Więcej informacji można uzyskać na 
www.emmetec.com lub www.orpav.com. 
Uczestniczenie w kursie przygotowaw-
czym jest dla czytelników „Autonaprawy” 
bezpłatne.                                        n

Rys. 8. Oprzyrządowanie tokarki niezbędne do wykonania wewnętrzne-
go gwintu w rurze amortyzatora

Rys. 9. Zamknięcie zregenerowanego amor-
tyzatora nasadką zewnętrzną

warki wchodzącej w skład urządzenia 
Mangusta.

Potem trzeba wlać olej i zamontować 
grupę elementów złożoną z tłoczyska, 

Autonaprawa w Internecie: 
www.e-autonaprawa.pl
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Podręcznik mechaniki pojazdowej

Łożyskowanie kół 
samochodów osobowych

nak obciążenia osiowe tylko jednostron
nie, więc w piaście koła konieczne jest 
zastosowanie pary łożysk stożkowych 
ustawionych względem siebie w odwrot
nych pozycjach. Dla ułatwienia montażu 
łożyska w każdej parze nie są jednakowe 
(mniejsze umieszcza się zawsze od stro
ny zewnętrznej koła).

Do prawidłowej pracy pary poje
dynczych łożysk stożkowych niezbędne 
jest ich wstępne, poosiowe napręże
nie za pomocą gwintu umieszczonego 
na czopie. Jego wartość zmieniała się 
w trakcie eksploatacji pojazdu, co po
wodowało konieczność kłopotliwych, 
okresowych regulacji. Wadę tę wyelimi
nowano dzięki konstrukcji stożkowego 
łożyska podwójnego (fot. 2), w którym 
dwa łożyska pojedyncze, ustawione jak 
w poprzednim wypadku, mają wspólny 
pierścień zewnętrzny i dwa osobne we
wnętrzne.  

Łożyska kulkowe 
Wszystkie funkcje łożyskowań poprzed
nio opisanych mogą pełnić łożyska kul
kowe skośne, choć w porównaniu ze 
stożkowymi o podobnych wymiarach 
charakteryzują się mniejszymi warto
ściami przenoszonych obciążeń i maksy
malnych prędkości obrotowych. Są za to 
łatwiejsze w produkcji, a tym samym – 
tańsze. W piastach kół samochodowych 
też muszą być stosowane parami, lecz 
prostsza ich konstrukcja ułatwia integra
cję w różnych wariantach wymiennych 
łożyskowań zespolonych, czyli tzw. mo
dułów łożyskowych (fot. 3). Mają przy 
tym następujące zalety dodatkowe:

mochodów osobowych, wprowadzając 
sukcesywnie na rynek ich kolejne gene
racje.

Łożyska stożkowe
Są one najstarszym rozwiązaniem wyko
rzystywanym w łożyskowaniach samo
chodowych kół. Pojedyncze łożysko stoż
kowe (fot. 1) ma rozbieralną konstrukcję, 
dzięki czemu jego pierścień wewnętrzny 
na czopie i zewnętrzny w gnieździe mogą 
być montowane oddzielnie. Przenosi jed

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”

	zdefiniowany i ustawiony wstępnie luz 
wewnętrzny,

	smarowanie fabryczne na cały okres 
eksploatacji,

	możliwość dokładnego uszczelnienia 
(fot. 4),

	zastosowanie do kół przednich i tyl
nych.

Moduły z zazębieniem czołowym
W standardowych układach napędo
wych moment obrotowy jest przenoszo
ny pomiędzy piastą koła a półosią za 
pomocą połączenia wielowypustowego, 
które posiada pewien luz montażowy. 
Zmienne obciążenia podczas ruchu 
pojazdu powodują przemieszczanie się 
wielo wypustu półosi względem wielo
wpustu piasty koła. Efektem tego jest 
zmniejszanie się komfortu jazdy, a także 

hałaśliwa praca układu napędowego, co 
w konsekwencji może doprowadzić do 
uszkodzenia łożyska.

Zagrożenia te eliminuje nowy mo
duł łożyskujący FAG z zazębieniem 
czołowym półosi (fot. 5). Jest on łatwy 
w montażu, a luz zazębienia półosi i pia
sty zostaje w nim zniwelowany dzięki 
odpowiedniemu dokręceniu śruby mo
cującej. Do zalet tej innowacyjnej kon
strukcji należą też:
	10procentowa redukcja masy części 

w porównaniu z tradycyjnym łożysko
waniem kół,

	zmniejszenie masy nieresorowanej 
pojazdu,

	zmniejszenie zużycia paliwa,
	redukcja emisji CO2 ,
	znaczne uproszczenie procedur mon

tażowych,

	możliwość przenoszenia o 50% więk
szego momentu obrotowego w porów
naniu z rozwiązaniem standardowym.

Zintegrowany czujnik ABS/ESP
Obecnie w konstrukcjach samochodów 
coraz częściej stosowane są moduły łoży
skujące kół wyposażone w wielobieguno
wy pierścień referencyjny hallotronowego 
lub indukcyjnego czujnika układów ABS/
ESP/ASR. Jest on zwykle umieszczony 
w uszczelnieniu łożysk i przejmuje funk
cje pierścienia impulsowego montowane
go na piaście koła lub przegubie półosi. 
Dotyczy to zarówno dwurzędowych ło
żysk walcowych, jak również piast zespo
lonych z łożyskami kulkowymi. Pierścień 
wielobiegunowy może być zamontowany 
również na zewnątrz piasty koła ze zin
tegrowanym łożyskiem (fot. 6).            n

Toczne łożyska kół stanowią ich zamo
cowanie umożliwiające ruch obrotowy 
z minimalnym tarciem i równocześnie 
stabilną pozycję w kierunku zarówno 
zgodnym z osią obrotu, jak i do niej  
prostopadłym.

Łożyska te muszą więc być odpowied
nio odporne na obciążenia promieniowe 
i osiowe wynikające z fizycznych warun
ków ruchu wyposażonego w nie pojazdu. 

Firma FAG jest od wielu już lat do
stawcą oryginalnych łożyskowań do sa

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

Przełom 
w szybkości 

i dokładności
pomiarów

poczta@werther.pl
www.werther.pl

bezpieczne
podnośniki

wygodne zeStawy
do SeRwiSu
ogumienia

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

fabryczny producenta w Polsce

Fot. 1

Fot. 3

Fot. 2

Fot. 4

Fot. 5 Fot. 6
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Ten tester nie kłamie!

Zenon Majkut
Wimad

Głębokość i stan bieżnika mają bezpośred-
ni wpływ na długość drogi hamowania 
samochodu poruszającego się po mokrej 
nawierzchni. Przyczepność opon zmienia 
się znacznie, także w zakresie dopuszczal-
nego zużycia

72 metrów, skłonni byliśmy to uznać za 
błąd. Czy prawdę zawiera załączony wy-
druk z badania (rys. 1), czy raczej infor-
macje producentów?

Teoria i praktyka
W praktyce sprawne auta tego typu na 
asfalcie o przeciętnej jakości zatrzymują 
się po ok. 50 metrach. Jest to jednak 
zawsze dystans mierzony dla nowego 
samochodu i na suchej nawierzchni! Wy-
daje się zatem, że tu jest „pies pogrzeba-
ny”. Tester, który pokazuje długość drogi 
hamowania, oblicza ją w mało komforto-
wej dla kierowcy sytuacji, czyli na wilgot-
nej jezdni. Rozróżnienie drogi wilgotnej 
i mokrej zwraca uwagę na odmienność 
tych warunków. W pierwszym wypad-
ku nawierzchnia jest zaledwie zroszona 
(np. w pierwszych chwilach padania 
deszczu). Warstwa wody ma wówczas 



grubość w granicach 1,3 – 1,5 mm, czyli 
jest znacznie cieńsza niż podczas inten-
sywnych opadów lub nawałnicy, kiedy 
chwilami można ją mierzyć w centyme-
trach (szczególnie w koleinach). Jednak 
i ta cienka warstewka wody z pewno-
ścią obniża przyczepność opony do na-
wierzchni. 

Mniej więcej od 10 lat trwa w me-
diach dyskusja na temat ewentualnego 
wprowadzenia obowiązku stosowania 
w całej UE opon zimowych zimą albo 
zaostrzenia rygorów dotyczących mini-
malnej głębokości rowków w bieżnikach 
opon. Trudno jednak w tych kwestiach 
liczyć na polityków i innych decydentów, 
wśród których dominuje liberalny pogląd, 
iż ludzie mogą się zabijać, jeśli mają 
ochotę, a jeszcze ktoś na tym zarabia. 

Jednak pojawiło się jakieś światło  
i w tym tunelu, ponieważ takie marki opo-
niarskie, jak Michelin i Continental, a tak-
że organizacje rządowe – NHTSA, RoSPA 
oraz media – Tire Rack, etyres.co.uk 

niczne nowych samochodów, że długość 
drogi hamowania z prędkości 100 km/h 
do zatrzymania pojazdu wynosi około 
40 metrów. W autach sportowych jest to 
bliżej 35 metrów, w mniej wyczynowych 
– ponad 40 m. Kiedy nasz testowany, 
prawie nowy (roczny), mały samochód 
dostawczy uzyskał wynik drogi hamowa-
nia z prędkości 100 km/h na poziomie 

Kilka dni temu, podczas uruchamiania 
przejazdowego testera stanu i głębokości 
bieżników opon, mój wspólnik zwrócił 
uwagę, że obliczana przez to urządzenie 
droga hamowania jest zaskakująco dłu-
ga. Uznałem więc tę sprawę za wartą 
bardziej szczegółowych wyjaśnień. 

Wszyscy zainteresowani motoryzacją 
przyzwyczailiśmy się, czytając dane tech-

i niezależne jednostki badawcze – Wil-
liam Blythe Inc., zaangażowały się 
w wyjaśnienie związku długości drogi 
hamowania i głębokości bieżników opon. 
Przeprowadzono tysiące prób z oponami 
o rozmaitym stopniu zużycia (rys. 2), od 
całkowicie nowych (głębokość rowków 
8-9 mm), przez coraz płytsze, aż do mi-
nimalnego dopuszczalnego (1,6 mm). 
Badania te prezentuje film dostępny 
w Internecie pod adresem: www.youtube.
com/watch?v=zA6MUlVNkLM .

Dla wyznaczenia drogi hamowania ze 
100 km/h na wilgotnej drodze (warstwa 
wody 1,3 – 1,5 mm) należy założyć, że 
typowy współczynnik tarcia nowej opony 
na mokrym asfalcie wynosi 0,7. Oczywi-
ście, jeśli to będzie mokry beton, np. na 
autostradzie, to współczynnik może być 
minimalnie mniejszy, a w przypadku be-
tonu tzw. zacieranego, często używanego 
na placach lub parkingach podziemnych 
– jeszcze (znacznie) mniejszy. Widziałem 
niedawno samochód rozbity na ścianie 

Możesz wygrać jedno z pięciu 5-litrowych opakowań olejów silnikowych ufundowanych 
przez firmę Total, a dobranych na stronie http://dobierz-olej.totalpolska.pl/,
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 „Płyny chłodnicze typu long life”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej 
i wyślij go na adres redakcji do 30 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
I Samochodowy układ chłodzenia powinien odprowadzać:
   ❏ a. ok. 1/3 energii ze spalania paliwa    ❏ b. ok. 1/2 energii ze spalania paliwa
   ❏ c. ok. 1/4 energii ze spalania paliwa    ❏ d. tylko nadwyżki wytwarzanej energii

II Czy można mieszać różne płyny do chłodnic ?
   ❏ a. tak, wszystkie są ze sobą mieszalne
   ❏ b. tak, jeśli zawierają ten sam rodzaj glikolu i dodatków antykorozyjnych
   ❏ c. nie, bo grozi to rozszczelnieniem silnika
   ❏ d. nie, bo stracą odporność termiczną

III Optymalny cykl pracy płynu chłodniczego z dodatkami organicznymi wynosi:
   ❏ a. 1 rok               ❏ b. 2 lata               ❏ c. 3 lata               ❏ d. 5 lat

IV Czy dozwolone jest stosowanie koncentratu płynu bez jego rozcieńczania ?
   ❏ a. tak, im więcej koncentratu tym lepiej
   ❏ b. tak, bo większa ilość dodatków antykorozyjnych jest korzystna 
   ❏ c. nie, bo zmniejsza to zdolność do odprowadzania ciepła
   ❏ d. tak, bo koncentrat wrze w temperaturze powyżej 170OC

V Jakimi kryteriami należy kierować się, dobierając nowy płyn chłodzący do konkretnego samochodu?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ e-mail ..........................................................................................................

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

✁

Rys. 1
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	czas reakcji kierowcy oraz opóźnienie 
zadziałania hamulców samochodu są 
stałe i wliczone w pomiar;

	w momencie rzeczywistego rozpoczę-
cia hamowania występuje maksymal-
na siła hamowania wszystkich czterech 
kół (układ hamulcowy jest sprawny);

	droga powinna być płaska, bez nachy-
lenia wzdłużnego i poprzecznego;

	tor ruchu pojazdu jest prosty, a geo-
metria ustawienia kół prawidłowa;

	różnice w stanie i budowie bieżników 
decydujące o bieżącej sile hamowania 
na kołach. 

Automatyczny tester
Różnice w długości drogi hamowania na 
wilgotnej nawierzchni w zależności od 
głębokości bieżników opon zostały prze-
badane empirycznie i podsumowane 
teoretycznie tak, aby na ich podstawie 
można było skonstruować tester głębo-
kości bieżników i oceny ich stanu na  
ok. 5-centymetrowym odcinku obwodu 
koła z równoczesnym wskazaniem sza-
cowanej drogi hamowania. Ciekawe jest 
też porównanie długości drogi hamowa-
nia na wilgotnej i suchej nawierzchni 
(rys. 4).

Przejazdowy tester (rys. 5) wyko-
rzystuje lidary i kamery do sczytywania 
powierzchni bieżnika. Robi to dokładnie  
(z rozdzielczością = 0,05 mm) i powta-
rzalnie, w całkowitym czasie 6 sekund 
od wjazdu samochodu do ukazania się 
rezultatów pomiarów na monitorze jed-
nostki sterującej. Może być wykorzy-
stany jako stanowisko samodzielne, ale 
także jako element linii diagnostycznej do 
szybkiej kontroli układu jezdnego (szybki 
pomiar geometrii ustawienia kół, pomiar 
skuteczności działania hamulców, czytnik 
kodów błędów przez złącze OBD II, tester 
sprawności akumulatora). Wyniki testu 
pojazdu mogą zostać natychmiast prze-
słane do użytkownika samochodu w for-
mie pliku komputerowego, nie jest więc 
konieczna ich papierowa dokumentacja, 
chociaż możemy ją wykonać w każdej 
chwili, jeśli wydruk okaże się potrzebny. 

Poza tym tester spełnia z nadmiarem 
(pomiar drogi hamowania nie jest jesz-
cze prawnie usankcjonowany) wymogi 
opisane w Dyrektywie UE 2014/45/
UE (Załącznik III, pkt. 1, ust. 13), któ-
ra niebawem regulować będzie porządek 
w naszych krajowych SKP. Jest też zna-
komitym narzędziem dokumentującym 
stan opon w bardzo krótkim czasie. Bę-
dzie zatem nieoceniony we wszystkich 
placówkach zajmujących się wymianą 
i sprzedażą opon, jak również w samo-
chodowych flotach, przedsiębiorstwach 
i instytucjach, gdzie dba się o stan tech-
niczny samochodów i bezpieczeństwo na 
drodze. 

	nie występuje zjawisku aquaplaningu 
żadnego z kół, czyli warstwa wody na 
jezdni jest zawsze niższa niż głębokość 
bieżników w „najgorszym” ich miejscu;

	współczynnik przyczepności kół do 
drogi jest stały (na jezdni nie ma lo-
kalnych nierówności i plam oleju lub 
błota ani farby wytyczającej pasy na 
jezdni.

Wyniki kilku niezależnych badań empi-
rycznych przedstawia załączony wykres 
(rys. 3). Są one, jak widać, zbieżne 
i jedno znaczne. Szukana zależność jest 
funkcją wykładniczą, określoną w pew-
nym uproszczeniu następującym wzorem:  

                GB
-0,25

DH = V2 . ––––––
                  9,5

gdzie:
DH – długość drogi hamowania na wilgot-

nej nawierzchni [m],
V – prędkość początkowa w momencie 

rozpoczęcia hamowania [km/h],
GB – głębokość bieżnika [m],

Do zmieniających się czynników 
mogących skracać lub wydłużać drogę 
hamowania na wilgotnej nawierzchni 
należą:
	czas reakcji kierowcy,
	czas uruchamiania hamulców,
	maksymalna wartość użytej siły ha-

mowania,
	nachylenie drogi, Fo
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wjazdu na taki właśnie parking z powodu 
posadzki zmoczonej przez wjeżdżające 
wcześniej samochody. 

Zasady obliczeń
Obliczenie najkrótszej drogi hamowania 
na wilgotnej nawierzchni w zależności od 
głębokości rowków bieżników wymaga 
przyjęcia pewnych założeń wstępnych:
	prędkość początkowa hamowania wy-

nosi 100 km/h;

✁
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5-litrowe opakowanie oleju silnikowego Total
dobranego na stronie: 

http://dobierz-olej.totalpolska.pl/

 Zależność głębokości bieżnika i prędkości pojazdu od przyczepności na mokrej nawierzchni. 

 

*) ślad opony w stojącym samochodzie 

Prędkość bieżnik 
7,9 mm  

bieżnik 
3,2 mm  

bieżnik 
1,6 mm  

0 
km/h 

*) 

Nowe opony zostawiają 
czysty odcisk bieżnika 
zapewniającego 
prawidłowe odprowadzanie 
wody 

 

Zauważalna różnica 
w odcisku opony lekko 
zużytej (o głębokości 
bieżnika 3,2 mm) 
względem nowej 

 

Przy minimalnej głębokości 
bieżnika odcisk jest ledwo 
widoczny - odprowadzanie 
wody będzie 
niedostateczne 

 

75 
km/h 

Kontakt każdej opony  
w ruchu z podłożem jest 
nieco mniejszy, lecz dla 
opony z prawidłowym 
bieżnikiem jest on nadal 
właściwy 

 

Opona nie nadąża 
odprowadzać wody, więc 
woda gromadzi się przed 
oponą 

 

Opona z poważnie zużytym 
bieżnikiem ma bardzo mały 
kontakt z podłożem 
i gromadzi dużą ilość wody 
przed oponą 

 

100 
km/h 

Przy dużych prędkościach 
nawet opony w bardzo 
dobrym stanie nie potrafią 
wystarczająco 
odprowadzać wody. 
Jedynie boki i tył opony 
utrzymują kontakt 
z podłożem  

Środek opony nie ma  
w ogóle kontaktu  
z podłożem, pewien kontakt 
mają jedynie boki opony. 
Jazda jest wysoce 
ryzykowna  

 

Przy dużych prędkościach 
z opony ze zużytym  
bieżnikiem woda nie może 
być odprowadzana 
należycie, powodując 
uniesienie pojazdu nad 
powierzchnię drogi  
(aquaplaning)  

 Zależność głębokości bieżnika i prędkości pojazdu od przyczepności na mokrej nawierzchni. 

 

*) ślad opony w stojącym samochodzie 

Prędkość bieżnik 
7,9 mm  

bieżnik 
3,2 mm  

bieżnik 
1,6 mm  

0 
km/h 

*) 

Nowe opony zostawiają 
czysty odcisk bieżnika 
zapewniającego 
prawidłowe odprowadzanie 
wody 

 

Zauważalna różnica 
w odcisku opony lekko 
zużytej (o głębokości 
bieżnika 3,2 mm) 
względem nowej 

 

Przy minimalnej głębokości 
bieżnika odcisk jest ledwo 
widoczny - odprowadzanie 
wody będzie 
niedostateczne 

 

75 
km/h 

Kontakt każdej opony  
w ruchu z podłożem jest 
nieco mniejszy, lecz dla 
opony z prawidłowym 
bieżnikiem jest on nadal 
właściwy 

 

Opona nie nadąża 
odprowadzać wody, więc 
woda gromadzi się przed 
oponą 

 

Opona z poważnie zużytym 
bieżnikiem ma bardzo mały 
kontakt z podłożem 
i gromadzi dużą ilość wody 
przed oponą 

 

100 
km/h 

Przy dużych prędkościach 
nawet opony w bardzo 
dobrym stanie nie potrafią 
wystarczająco 
odprowadzać wody. 
Jedynie boki i tył opony 
utrzymują kontakt 
z podłożem  

Środek opony nie ma  
w ogóle kontaktu  
z podłożem, pewien kontakt 
mają jedynie boki opony. 
Jazda jest wysoce 
ryzykowna  

 

Przy dużych prędkościach 
z opony ze zużytym  
bieżnikiem woda nie może 
być odprowadzana 
należycie, powodując 
uniesienie pojazdu nad 
powierzchnię drogi  
(aquaplaning)  

Rys. 2

Już nie tylko rozsądek, lecz także eks-
perci zalecają wymianę opon letnich przy 
głębokości bieżnika 3 mm, a przy opo-
nach zimowych – 4 mm. Do tych opinii 
należy stosować się dobrowolnie, gdyż 
prawo, jak zwykle, nie nadąża za życiem.

W artykule wykorzystano materiały:
Michelin, Continental, NHTSA (National High-
way Traffic Safety Administration) , RoSPA (The 
Royal Society for the Prevention of Accidents), 
Tire Rack, etyres.co.uk, William Blythe Inc., 
Bosch, Hunter Engineering Company oraz ba-
dania autora

 Zależność przyczepności na mokrej nawierzchni od głębokości bieżnika i prędkości pojazdu  Głębokość bieżnika opony a droga hamowania na wilgotnej nawierzchni

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

 Wpływ głębokości bieżnika na wydłużenie drogi hamowania ze 100 do 0 km/h
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

prac lakierniczych z kolorami 
specjalnymi. Pigmenty z tej 
rodziny mogą być stosowane 

Cromax ChromaHybrid

w systemach baz wodoroz-
cieńczalnych Cromax oraz 
Cromax Pro. Pierwszym z pro-
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Nowa grupa produktów mar-
ki Cromax o nazwie Chroma-
Hybrid jest przeznaczona do 

Asmet oferuje pięć nowych 
elementów układów wyde-
chowych przeznaczonych do 
samochodów: 
	Renault Megane I, Scenic I, 

hatchback, sedan, kombi, 
MPV, 1.6i/1.8i/2.0i, 99-03  
(tłumik tylny);

	Dacia Sandero, hatchback, 
1.4i / 1.6i, 06/08- (tłumik 
tylny);

	Dacia Sandero, hatchback, 
1.5dCi, 11/08- (tłumik tyl-
ny);

	Honda Jazz, hatchback, 
1.2i/ 1.3i, 03/02-07/08 
(tłumik przedni i tylny).

www.asmet.eu

Nowości 
marki Asmet

duktów jest srebrny pigment 
ChromaHybrid WH1795 Shi-
ning Silver EFG. Zawiera on 
szklane drobinki i pozwala la-
kiernikom uzyskać dopasowa-
nie do kolorów z rynku OEM. 
Jest sprzedawany w puszkach 
o pojemności 250 ml. 

Nowe receptury przewidu- 
jące stosowanie pigmentu są  
już dostępne w programie 
ChromaWeb (oprogramowaniu 
kolorystycznym marki Cromax).
www.cromax.pl

Firma Texa dodała do opro-
gramowania IDC4E Truck 
w wersji 38. funkcję „Test dro-
gowy”. Pozwala ona na wyko-
nanie zapisu diagnostycznego 
w trakcie użytkowania pojaz-
du, czyli kontrolę występowa-

Nowa funkcja oprogramowania IDC4E Truck
nia kodów usterek, których 
nie da się wykryć w warun-
kach warsztatowych.

Po podłączeniu testera 
do złącza diagnostycznego 
należy uruchomić diagno-
stykę, a następnie stworzyć 

grupę logiczną badanych 
parametrów. Klikając ikonę 
„Test drogowy”, uruchamia 
się narzędzie diagnostyczne 
w trybie rejestracji i zapisu 
danych, co umożliwia wyjazd 
z warsztatu na trasę. Dzięki 

zapisowi sytuacji na drodze 
mechanik uzyska szereg infor-
macji ułatwiających identyfi-
kację rzeczywistej usterki. Film 
ilustrujący działanie funkcji za-
mieszczony jest pod adresem: 
https://youtu.be/cdhQJBqFLWQ.

Firma Magneti Marelli przy-
gotowała katalog wyposaże-
nia warsztatowego i akceso-
riów do klimatyzacji na rok 
2016.

W publikacji rozszerzono 
opisy i informacje na temat 
poszczególnych produktów. 
W postaci pliku PDF można ją 
pobrać ze strony: 

www.wyposazeniemm.pl/ 
data/include/cms/pliki/Kata-
log_klimatyzacja_Magneti_
Marelli_2016_PL.pdf.
magnetimarelli-checkstar.pl

Nowy katalog Magneti Marelli

W jej ramach Liqui Moly pro-
ponuje niezależnym warszta-
tom zakup pięciu 5-litrowych 
opakowań olejów silnikowych 

Akcja promocyjna Liqui Moly
w cenie czterech. Dotyczy to 
olejów:
	Top Tec 4100 5W-40 5L,
	Top Tec 4200 5W-30 5L,

	Top Tec 4300 5W-30 5L,
	Top Tec 4600 5W30  5L.

Akcja jest prowadzona 
przez dystrybutorów Liqui 

Launch Polska rozpo-
czyna sprzedaż nowej 
wersji urządzenia do 
pomiaru i kontroli geo-
metrii ustawienia kół 
i osi pojazdów. 

Znacznie tańszy mo-
del X-631 S, pracujący 
w technologii kamer 
CCD, ma certyfikat ITS 
uprawniający do użytko-
wania w SKP. Zamiast 
tradycyjnej szafki na 
kółkach zastosowano w nim 
wiszące stanowisko ścienne.

X-631 do pomiaru geometrii

Cena urządzenia wynosi 
18 900 zł netto.
www.launch.pl

Katalog firmy Textar powięk-
szył się o pięć referencji kloc-
ków i tarcz hamulcowych oraz 
elementów do ich mocowa-
nia. Dwie pierwsze z nich to 
kompletne zestawy do mon-
tażu klocków hamulcowych 
w przednim zawieszeniu  Ca-
dillaca CTS (03/02-) i BMW 
i3 (08/13-) z zaciskami Lu-

Nowości firmy Textar
cas. Oba komplety wyposażo-
no w czujniki zużycia warstwy 
ciernej.

Nowa tarcza hamulcowa 
przeznaczona jest do monta-
żu w tylnych hamulcach Fia-
ta 500L (09/12-). Ostatnią 
z tych nowości jest zestaw do 
mocowania klocków hamul-
cowych w zaciskach Brembo, 

w samochodach Mercedes 
klasy CLK (06/02-), CLK ca-
brio (02/03-) i SLK (03/04-). 
textar.com

Moly i potrwa do wyczerpania 
zapasu promocyjnych zesta-
wów.
liquimoly.pl

Firma Valeo rozszerza asorty-
ment klocków, tarcz i szczęk 
hamulcowych.

Oferta klocków hamul-
cowych premium zyskała  
4 nowe referencje: do BMW 
serii 5 (E60) -10>, Mazdy 3 
-09/13>, Opla Corsy D -07> 
oraz Toyoty Auris i Corolli 
-13>.

Elementy hamulcowe Valeo
O kolejnych 20 referencji 

została poszerzona lista tarcz 
hamulcowych premium. Prze-
znaczone są one do przednich 
hamulców modeli Audi Q7 
(4L) -10>, BMW X5 (E70) 
i X5 (E71), Citroën C4 Pi-
casso II, Citroën DS3 -10>, 
Citroën DS4/Peugeot 308 
-10>, Citroën Jumper -06>, 

Dacia Duster, Dacia Dokker/
Mercedes Citan, Nissan Juke 
(F15), Nissan Qashqai/Re-
nault Koleos -14>, Peugeot 
4008 -12>, Renault Lagu-
na III -07> oraz Volkswagen 
Amarok -10>. Z kolei oferta 
tarcz tylnych obejmuje modele 
Alfa Romeo Mito (955), Audi 
A1 (8X1) oraz Ford C-Max II.

Do modeli Hyundai i30/
KIA Cee’d oraz Jeep Cherokee 
przygotowano komplet tarcz 
na obie osie. Jedna nowa re-
ferencja szczęk hamulcowych 
przeznaczona jest do modeli 
Citroëna C2 i C3 -02>
www.valeo.pl

Do 4 czerwca br. lub do wy-
czerpania nagród firma Fota 
nagradza zakupy filtrów Mann. 
Zakup premiowany jest: 
	pastą do rąk Kager 500 ml 

x 2 przy wartości zakupu 
2500 zł netto;

Promocja firmy Fota
	spodniami robo-

czymi i koszulką 
Kager oraz zawieszka-
mi zapachowymi Kager 
przy zakupie na kwotę  
10 000 zł netto.

www.fota.pl

	koszulką i pastą do rąk Ka-
ger 500ml x 2 przy zakupie 
na kwotę 5000 zł netto;

	bezrękawnikiem i zawiesz-
kami zapachowymi Kager 
(zakup wartości 7500 zł 
netto);

Ta nowa szpachlówka marki 
Spies Hecker jest przeznaczo-
na do stosowania na elemen-
tach z tworzyw sztucznych 
i nie wymaga wcześniejszej 
aplikacji gruntu.

Raderal Plastic Putty 2015 
Black jest produktem o niskiej 

Raderal Plastic Putty

porowatości, bardzo łatwym 
do szlifowania. Jego przy-
czepność można dodatkowo 
wzmocnić, stosując grunt, na 
przykład Priomat Elastic Pri-
mer 3304 Transparent.

W temperaturze otoczenia 
proces utwardzania szpa-

Wszystkie chłodnice Iveco 
Stralis produkowane przez 
firmę NRF zostały udoskona-
lone, aby zapobiec ich przed-
wczesnemu zużyciu. W związ-
ku z tym rdzenie w chłod-
nicach zostały pogrubione  
z 42 mm na 48 mm, co 
zwiększyło mechaniczną wy-
trzymałość całej chłodnicy.

Do każdej nowej chłodnicy 
jest dołączany zestaw Easy Fit 
ułatwiający jej montaż w po-
jeździe.
www.nrf.eu

Chłodnice 
Iveco Stralis

chlówki trwa około 30 minut. 
Dodatkowe suszenie skraca 
ten czas do 15 minut.

Raderal Plastic Putty 2015 
Black jest dostępna w opako-
waniach 1,4 kg w zestawie 
z odpowiednim utwardzaczem.
www.spieshecker.pl



48 | AKTUALNOŚCI | NOWOŚCI NA RYNKU

Autonaprawa | Kwiecień 2016

Fo
t.

 D
ay

c
o

, w
u

rt
h

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

Firma Dayco wy-
nalazła paski na-
pędu rozrządu, 
pomp i innych ele-
mentów osprzętu 
silnika, pracujące 

w kąpieli olejowej (Belt In 
Oil) w roku 2007. Zaletą ich 

Zestawy Belt In Oil
stosowania są lepsze osiągi 
silnika, kompaktowe jego roz-
miary, niższa emisja spalin, 
obniżenie poziomu hałasu 
i zmniejszenie zużycia paliwa. 

Po sukcesie tej konstruk-
cji w fabrycznym wyposa-
żeniu samochodów Dayco 

Aftermarket wprowadza ją 
na rynek wtórny w postaci 
kompletnych zestawów mon-
tażowych. 

Lista zestawów Belt In Oil 
wraz z ich zastosowaniami 
jest dostępna na stronie 
www.daycoaftermarket.com

Firma Würth Polska oferu-
je przenośne urządzenie do 
serwisowania klimatyzacji. 
Model Coolius 1000 pracuje 
w pełni automatycznie. Dzięki 
konstrukcji o wysokiej odpor-
ności na wstrząsy urządzenie 
może być bezpiecznie trans-
portowane i nadaje się do sta-
łego stosowania w mobilnym 
serwisie.

Coolius 1000 pracuje 
z czynnikiem R134a, zawiera 
bazę danych większości mo-

Urządzenie Coolius 1000
deli samochodów i ma wbu-
dowaną drukarkę termiczną. 
Wyposażono go w system 
kontroli i odzysku oleju świe-
żego oraz zużytego. Barwnik 
UV jest dodawany ręcznie. 
Przepłukiwanie układu płyn-
nym czynnikiem chłodniczym 
odbywa się automatycznie. 
Obsługę modelu ułatwia pol-
ski interfejs.

Würth sprzedaje także 
preparat Quick Fresh Pure do 
odświeżania kanałów wen-

tylacyjnych i kli-
matyzacji (moduł 
HVAC) oraz usu-
wania nieprzy-
jemnego zapachu 
z wnętrz kabin 
samochodów. 

Zanieczyszczo-
ne elementy są 
równomiernie po-
krywane składnikami prepa-
ratu, co zapewnia długotrwały 
efekt odświeżający. 
www.wurth.pl
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„Dylemat więźnia”

Dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych 
przez policję. Policja, nie mając wystarcza-
jących dowodów do postawienia zarzutów, 
rozdziela więźniów i przedstawia każdemu 
z nich tę samą ofertę: jeśli będzie zezna-
wać przeciwko drugiemu, a drugi będzie 
milczeć, to zeznający wyjdzie na wolność, 
a milczący dostanie dziesięcioletni wyrok. 
Jeśli obaj będą milczeć, obaj odsiedzą 
sześć miesięcy za inne przewinienia. Jeśli 
obaj będą zeznawać, obaj dostaną pięcio-
letnie wyroki. Każdy z nich musi podjąć de-
cyzję niezależnie i żaden nie dowie się, czy 
drugi milczy czy zeznaje, aż do momentu 
wydania wyroku. Jak powinni postąpić?

„Dylemat więźnia” jest najbardziej zna
nym przykładem gry o tzw. sumie nie
zerowej, w której najwięcej można zyskać, 
zdradzając, a najwięcej stracić, idąc na 
współpracę. Wybór strategii wydaje się 
jednoznaczny, ale tylko wtedy, gdy mamy 
do czynienia z jednorazową sytuacją. Roz

B2
B

grywając tę grę wielokrotnie, umożliwiamy 
każdemu z graczy ukaranie drugiego za 
zdradę, co powoduje, że podejście rywa
lizacyjne jest na dłuższą metę bardziej 
kosztowne niż współdziałanie. Podobnie 
jak w życiu, a zwłaszcza na gruncie zawo
dowym. Rywalizacja indywidualna, czyli 
dążenie do osiągnięcia osobistych korzyści 
kosztem współpracowników, znana jako 
„wyścig szczurów”, prowadzi w ślepy za
ułek. Towarzyszą jej zwykle negatywne 
uczucia: zawiść, zazdrość, upokorzenie, 
lęk, niepewność – kładące się cieniem na 
ogólną atmosferę w zespole. Są tacy, co 
potrafią w tym wytrwać, nie zważając spe
cjalnie na relacje z innymi, czy też właściwe 
na ich brak. Napędza ich codzienna porcja 
świeżej adrenaliny, motywując do zwięk
szonego wysiłku, kreatywności i poszukiwa
nia wciąż nowych celów. Dla wielu jednak, 
taki sposób funkcjonowania bywa silnie 
destrukcyjny, żeby nie powiedzieć „zabój
czy”. Nie wytrzymując długotrwałej presji, 
odchodzą z firmy. Często są to kobiety, któ
re zdecydowanie lepiej odnajdują się we 
współpracującej grupie. Przyjazna atmos
fera, ludzie, z którymi lubimy przebywać, 
z którymi potrafimy się porozumieć i bez
konfliktowo współdziałać – dla większości 
z nas są ważnym źródłem satysfakcji zawo
dowej. Wydaje się, że poczucie osobistego 
komfortu, bezpieczeństwa i wzajemnego 

Ewa
Rozpędowska

zaufania stwarza również dogodną sytuację 
dla pełnego wykorzystania i rozwoju zdol
ności i umiejętności pracownika. Wiemy 
jednak, że to tylko pozory. W obliczu takiej 
„idylli” niezwykle łatwo wpaść w pułapkę 
samozadowolenia, rozleniwiającego od
prężenia, które w konsekwencji przekształci 
zespół pracowników w towarzystwo wza
jemnej adoracji. Współpraca staje się celem 
samym w sobie, a efekty pracy coraz bar
dziej niewidoczne. Aby złapać wiatr w żagle 
i płynąć po sukces, potrzebna jest pasja, 
energia i zapał do działania, a one mają 
swoje źródło… we współzawodnictwie. 
Zdrowa rywalizacja nie ma nic wspólnego 
z zasadą „po trupach do celu”. Ścieranie 
się różnych, często przeciwstawnych opinii, 
postaw, poglądów ożywia atmosferę, sprzy
ja ciągłemu doskonaleniu naszych produk
tów czy usług. Daje szansę na realizację 
potrzeby osiągnięć, zwiększa atrakcyjność 
sukcesu. Promowanie zachowań rywaliza
cyjnych, niekoniecznie wewnątrz własnej 
grupy, ale wobec zespołów z innych firm 
– wyzwala cały ten żar. Ważne, aby na fi
niszu zwycięzców mogło być wielu. Każde 
działanie zespołowe wymaga zarówno ry
walizacji, jak i współpracy. Problem zwykle 
tkwi w proporcjach. Umiejętne połączenie 
wszystkich elementów daje szansę na uzy
skanie korzyści zwielokrotnionych przez 
efekt synergii. 

TO Z BEATLESÓW...

BRYKA W SUMIE 
UJDZIE, A KLAKSON 

OBCIACHOWY!

A CO MIAŁOBY BYĆ?ROBICIE 
ELEKTRYKĘ?

JAK TRZEBA... MAJTECZKI W KROPECZKI
  OHO HO HO HO...

ZNASZ TAKI KAWAŁEK: 



PRODUKTYWNOŚĆ 
NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE

Popraw swoją produktywność. Przyspiesz tempo nauki i rozwijaj 
umiejętność renowacji. Każde ze szkoleń Cromax® jest przystosowane 
do indywidualnych potrzeb lakierników. Szeroki wachlarz usług, 

wsparcie techniczne oraz szkolenia pozwolą w pełni wykorzystać 
potencjał warsztatu, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze. 
Stawiając na produktywność, stawiamy na rozwój. www.cromax.pl
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