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Niestety obecnie materiały cierne są efektem daleko idących kompromisów, 
zwłaszcza pomiędzy niskim zużyciem a poziomem emisji pyłów. Dlatego  
w rynkowej ofercie dostępne są klocki „twarde”, charakteryzujące się niskim 
pyleniem, lecz także przyspieszające zużycie tarczy hamulcowej, oraz „mięk-
kie”, których właściwości są dokładnie odwrotne. Producenci usiłują godzić te 
przeciwstawne oczekiwania.                                                          str. 14

Na naszych 
łamach:
Magdalena Bogusz

Efektywność  
reflektorów

Paweł Fabiś
Dobry klocek i tarcza

Michał Głażewski
Klocki hamulcowe TRW

Zenon Majkut
Wyposażenie 
warsztatu (cz. I)

Konrad Paciorek
Alternatory
i rozruszniki
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Płyny hamulcowe
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Wojciech Żmijewski
Termostat w układzie 
chłodzenia

oraz rozmowa

Magdaleny Wójcik-Klich
z Markiem Warmusem

przewody stalowe

Wymagania stawiane klockom hamulcowym dotyczą: ich cichej pracy, niskiego 
poziomu emisji pyłów, stosukowo wolnego zużycia elementów ciernych, wy
sokiej skuteczności nawet w wysokich temperaturach i względnie niskiej ceny. 
Wszystko to zależy od struktury i składu chemicznego materiału ciernego. 
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Zaskoczył wszystkich Bob Dylan swoją reakcją, a właściwie całkowitym jej brakiem, na 
tegoroczne przyznanie mu literackiego Nobla. Normalnie laureaci przyjmują to najbar-
dziej prestiżowe wyróżnienie oparte na do końca niepewnym werdykcie tajemniczego 
gremium ekspertów jako od dawna należne, rzadziej je ostentacyjnie odrzucają z jakichś 
szczególnych, zwykle politycznych względów albo udają mile zdziwionych tą wspaniałą 
niespodzianką. Tym razem nic z tych rzeczy. Kompletne milczenie i kłopot, co zrobić 
z przypisanym do nagrody milionem, którego najnowszy noblista najwyraźniej też nie 
potrzebuje.

Jednak ten precedensowy wyjątek tylko potwierdza regułę, iż od czasu zaistnienia 
masowych mediów świat nie potrafi się obejść bez rozmaitych globalnych i lokalnych 
konkursów, rankingów lub plebiscytów. Zdobywane w nich trofea są nie tylko wielkim 
zaszczytem (z ewentualnym dodatkiem finansowym), lecz przekładają się też realnie na 
handlowe pożytki w postaci dodatkowych nakładów dzieł danego twórcy albo na lepsze 
wyniki sprzedaży obecnych już na rynku produktów.

Także w naszej motoryzacyjno-warsztatowej dziedzinie od dawna już mamy do czynie-
nia z różnymi pojazdami, a nawet ich zespołami i podzespołami, oznaczanymi dumnie 
jako najlepsze w jakimś roku, byle niezbyt odległym. Każde branżowe targi roz dzielają 
(czasem wręcz odpłatnie) wśród swych wystawców „honorowe medale”. Wielkie firmy 
przyznają podobne oznaczenia najlepszym swym dostawcom, redakcje – swym spon-
sorom w oparciu o faktyczne bądź rzekome głosy czytelników, stowarzyszenia – swym 
prominentnym członkom... Nagradza, kto się nie leni, i tego, na kim mu akurat zależy, 
tworząc czasem specjalnie w tym celu preferencyjne regulaminy i zaszczytne tytuły dla 
z góry upatrzonych laureatów. 

Może od takich właśnie zakulisowych działań i nieuchronnie stronniczych roz-
strzygnięć chciał odciąć się Dylan swą prezentowaną obecnie postawą? Wcale nie jest 
pewne, iż wszyscy i zawsze lubimy dostawać niechciane wcześniej nagrody, zwłaszcza 
gdy zaskakują samego laureata i jego potencjalnych rywali w niekoniecznie przyjemny 
sposób. Korzystnie na tym tle odróżniają się wszelkie rozgrywki sportowe, gdzie kryteria 
współzawodnictwa są od początku jasne, a nadużycia przykładnie karane. 

Ich odpowiednik w naszej branży stanowią liczne, przeważnie doroczne konkur-
sy zawodowych umiejętności i wiedzy, organizowane publicznie dla samochodowych 
mechaników, lakierników, rzadziej blacharzy... Dostarczają swym uczestnikom w pełni 
zasłużonej satysfakcji, upamiętnionej przez okolicznościowe trofea gromadzone pieczo-
łowicie w siedzibach warsztatów. Nie mają one większego wpływu na przebieg aktual-
nej rynkowej konkurencji, ale też nie budzą nieprzyjemnych podejrzeń. Kontrowersyjne 
niekiedy bywają regulaminy, lecz zdobyty dyplom, proporzec lub statuetka poświadczają 
jedynie zwycięstwo laureata w konkretnych regulaminowych realiach i na miarę jego 
rzeczywistych zasług.

.

                                            Marian Kozłowski     

Autonaprawa | Listopad 2016
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www.e-autonaprawa.pl
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Firma.ta,.będąca.największym.
dealerem. używanych. samo-
chodów.w.Europie.Środkowej,.
uruchomiła. swój. oddział. we.
Wrocławiu.. Zajmuje. się. on.
skupem,. sprzedażą,. finanso-
waniem. zakupów. i. ubezpie-

Nowy oddział AAA Auto

Zaprosili nas
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The Ferodo brand is a registered trademark of 

  Groener: frictiematerialen met lage tot geen koper, minder zware metalen 
en uitstoot

  Veiliger: kwaliteitsremblokken met gegarandeerd de beste remprestaties
  OE-technologie zoals gemonteerd op Audi A4 en Mercedes-Benz C-klasse
  Nieuwe en verbeterde verpakking
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The Ferodo brand is a registered trademark of

 Groener: frictiematerialen met lage tot geen koper, minder zware metalen 
en uitstoot

 Veiliger: kwaliteitsremblokken met gegarandeerd de beste remprestaties
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NASZA PIONIERSKA EKOLOGICZNA TECHNOLOGIA DAJE SAME KORZYŚCI:
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Ferodo jest zarejestrowanym znakiem handlowym 

  Ekologicznie: klocki hamulcowe z niższym lub zerowym udziałem miedzi oraz 
o zmniejszonym pyleniu

  Skutecznie: wysokiej jakości klocki hamulcowe gwarantujące najkrótszą drogę 
hamowania w swojej klasie

  Technologia OE stosowana w samochodach Audi A4 i Mercedes-Benz klasy C
  Nowa instrukcja instalacji oraz ulepszone opakowanie

ECO-FRICTION®
EKOLOGICZNIE & SKUTECZNIE

Produkty marki Ferodo są dostępne w sieci 
dystrybucji firmy Inter Cars S.A.

ferodo-greenerandsaferbullets-PL-185x131.indd   1 20/10/2016   9:30:39

czaniem. używanych. samo-
chodów..Docelowo.ma.zatrud-
niać. 30. pracowników,. więc.
obecnie.wciąż.poszukuje.han-
dlowców.i.menedżerów.usług..
Zgodna. ze. strategią. mię-

dzynarodowej. firmy.AAA.Auto.

Firma. Inter. Cars. otrzymała.
wyróżnienie.w.konkursie.Em-
ployer Branding Stars,.w.ka-
tegorii:. „Najlepsze. działania.
digital”. za. swój.program.Ma-
ster.Mechanik.
Celem. tego. konkursu. jest.

wyłonienie. najbardziej. opty-
malnych. działań. z. zakresu.
budowania. wizerunku. praco-
dawcy.. Uczestniczyły. w. nim.
firmy. realizujące. najlepsze.
kampanie. (w. tym. z. zakresu.
marketingu. rekrutacyjnego.

Master Mechanik 
oraz. komunikacji. wewnętrz-
nej)..Oceniało. je. jury. tworzo-
ne. przez. ekspertów. branży.
HR,. komunikacji. wewnętrz-
nej,. PR,. mediów,. employer.
branding,. reklamy,. marketin-
gu.i.social.mediów..
Program. Master. Mecha-

nik. wysoko. oceniono. za. in-
nowacyjność. i. oryginalność.
działań,. dopasowanie. do.
grupy.odbiorców,.integralność.
z.ofertą.pracodawcy.oraz.uzy-
skane.efekty.

O. korzyściach. wynikających.
ze. stosowania. skroplonego.
gazu.rozmawiano.w.Gdańsku.
podczas.debaty. „Perspektywy.
rozwoju.rynku.LNG.w.Polsce”.
Organizatorami. spotkania.

były. Grupa. Lotos. oraz. Re-
gionalna. Izba. Gospodarcza.
Pomorza..Wśród.uczestników.
znaleźli. się. m.in.. przedsta-
wiciele. innych. spółek. skarbu.
państwa. –. PGNiG,. Gaz-Sys-
tem,. Polskie. LNG,. a. także.
firm. reprezentujących. branżę.
morską.(porty,.stocznie)..

Konferencja LNG
Wydawca magazynu „Menadżer Floty” 
– na konferencję prasową I Międzynaro-
dowych Targów Floty Ekologicznej Eko-
Flota: „Innowacje, ekologia, mobilność” 
(Warszawa, 3 października)

Firma Organika – na konferencję praso-
wą inaugurującą akcję społeczną „Jedź 
bezpiecznie” (Kiełmina k. Strykowa,  
18 października)

Kongsberg Automotive w Polsce – na 
uroczyste otwarcie nowo powstałej fabry-
ki (Koluszki, 25 października)

Auto Starter – na Dzień Prasowy połą-
czony ze zwiedzeniem hali produkcyjnej 
(Lubichowo, k. Starogardu Gdańskiego, 
18 listopada 2016)

Firma. Auto. Partner. SA..
z.siedzibą.w.Bieruniu,.ul..Eko-.
.nomiczna.20,.informuje.o.zmia-
nach.w.swojej.ofercie.

Zmiany w ofercie Auto Partner SA
Z.powodu.braków.formalnych.
w. dokumentacji. wymaganej.
dla. wprowadzenia. na. rynek.
klocków.hamulcowych.Meyle.

o. numerze. 025. 214. 3920,.
EAN. 4040074126974. pro-
dukty. te. zostają. wycofane.
z.obrotu..

Nabyty. towar. można.
zwrócić.w. dowolnej. filii. Auto.
Partner. SA. w. okresie. od.
16.09.2016.do.15.03.2017.

W.sądzie.okręgowym.w.War-
szawie. został. złożony. pozew.
zbiorowy. przeciwko. firmie.
Volkswagen. AG.. Producent.
ten. wprowadził. na. polski. ry-
nek.ponad.140.tysięcy.wadli-
wych.samochodów.z.oprogra-
mowaniem. fałszującym. wy-
niki. pomiarów. emisji. spalin..
Auta. te.wyposażono.w.silniki.

Pozew zbiorowy przeciw Volkswagenowi
Diesla,.które.nawet.40-krotnie.
przekraczają. normy. w. zakre-
sie.emisji.tlenków.azotu.
Autorem. pozwu. jest. Sto-

warzyszenie. Osób. Poszkodo-
wanych. Przez. Spółki. Grupy.
Volkswagen.AG..
Jest. to.pierwsza. tego. typu.

sprawa. w. Polsce.. Jak. infor-
muje.Stowarzyszenie.StopVW,.

wkrótce. do. sądu. trafią. kolej-
ne. pozwy,. przeciwko. Audi,.
Škodzie. oraz. Seatowi.. Wy-
sokość. roszczenia. w. pozwie..
wynosi.30.tysięcy.złotych.od.
jednego. samochodu.. Więcej.
informacji:. Stowarzyszenie.
Osób.Poszkodowanych.Przez.
Spółki.Grupy.Volkswagen.AG..
(www.stopvw.pl).

Dzięki. realizacji. Korytarza.
Północnego. Polska. miałaby.
szansę. pozyskać. gaz. z. Nor-
wegii.. Z. kolei. wykorzystanie.
tzw..jednostki.FSRU.(Floating 
Storage Regasification Unit).
otwiera.przed.naszym.krajem.
możliwość. pozyskania. gazu.
drogą. morską. od. dostawców.
z.całego.świata.

LNG. jest. wykorzystywany.
z. powodzeniem. jako. paliwo.
głównie.w.ciężkim.transporcie.
drogowym. i. transporcie.miej-
skim..Tego.typu.zastosowania.
są. szeroko. wdrażane. m.in..
w.USA,.gdzie.równolegle.roz-
wija. się. odpowiednią. infra-
strukturę.do.tankowania.gazu.
w.postaci.skroplonej.

oferta. koncentruje. się. na.
samochodach. po. raz. pierw-
szy. lub. drugi. zmieniających.
właściciela. i. posiadających.
udokumentowaną. historię.
serwisową..Samochody. te. są.
szczegółowo.badane.w.trakcie.
zakupu.dla.eliminacji.egzem-
plarzy. z. usterkami. technicz-
nymi.lub.prawnymi..
Wiosną. tego. roku. firma.

wprowadziła. innowacyjne. na.
rynku. aut. używanych. roz-
wiązanie,. pozwalające. na. fi-.
nansowanie.zakupu.auta.uży-
wanego. w. kredycie. z. jedno-
czesną. rekompensatą. kosz-
tów.kredytu..
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Firma Valeo udostępnia bez
płatnie działającą na smartfo
nach  wyszukiwarkę produk
tów MyValeoParts. Obsługuje 
ona następujące funkcje wy
szukiwania produktów: 
	według numeru katalogo

wego Valeo, konkurencyj
nego producenta lub OE  
i z rozpoznaniem skróto
wych kodów Valeo;

	na podstawie marki/mode
lu/silnika lub numeru VIN 
pojazdu.

Ponadto aplikacja udostępnia 
dane kontaktowe najbliższego 
biura Valeo Service oraz czyt
nik najnowszych wiadomości 
ze świata Valeo.

Program przygotowano 
w 14 wersjach językowych 
(w tym w polskiej). Wyniki 

MyValeoParts

wyszukiwania są wzbogaco
ne o szczegółowe instrukcje 
montażu.

Aplikację MyValeoParts 
można pobrać na urządzenia 
mobilne działające pod kon
trolą systemów operacyjnych 
iOS i Android.

Firma Breck uruchomiła mo
bilny katalog części motoryza
cyjnych Breck Finder. Pozwa
la on przeglądać pełną ofertę 
marki Breck do aut osobo
wych oraz lekkich pojazdów 
dostawczych. Wyszukiwarka 
produktów dostępna jest na 
stronie WWW producenta 
oraz w formie aplikacji na 
smartfony i tablety, a umożli
wia znalezienie odpowiednich 
klocków i tarcz hamulcowych 
po wskazaniu numeru VIN 
albo podaniu takich kryteriów, 
jak model pojazdu lub pojem
ność silnika. Katalog zawie
ra zdjęcia produktów marki 
Breck z opisem dodatkowych 
akcesoriów. Ciekawą funkcją 
jest wyszukiwanie najbliż
szego punktu stacjonarnego, 

Aplikacja Breck Finder
w którym dostępne są pro
dukty marki Breck.

Katalog online bazujący 
na danych TecDoc dostęp
ny jest na stronach breck.pl 
i lumag.pl. 

Firma AC, producent syste
mów autogazu marki STAG, 
zaprasza pasjonatów nowych 
technologii w motoryzacji do 
udziału w konkursie „Od po
mysłu do realizacji”.

W I etapie konkursu, któ
ry potrwa do 28.02.2017 r., 
zadaniem uczestników jest 
stworzenie nowatorskiego 
projektu urządzenia z wyko
rzystaniem technologii MPU/
MCU firmy NXP. 

W II etapie, do 31.03. 
2017 r., jury konkursu wyłoni 
najlepsze prace. Autorzy pro
jektów zakwalifikowanych do 
III etapu zostaną poproszeni 
o opracowanie działającego 
prototypu. 

W kolejnym etapie uczest
nicy będą prezentować pra
ce przed kapitułą konkursu. 
Finał i ogłoszenie wyników 
odbędzie się w październiku 
2017 r.

Nagrodą główną jest wy
jazd do jednej z fabryk firmy 
NXP w Europie. Autorzy pro
jektów, którzy uplasują się na 
drugim lub trzecim miejscu, 
otrzymają płatny staż w sie
dzibie AC S.A. Laureaci kon

kursu mogą również liczyć na 
wsparcie organizatora przy 
komercjalizacji swojego pro
jektu.

Szczegóły dotyczące kon
kursu znajdują się na stronie 
www.ac.com.pl

Konkurs AC  

Master Mechanik jest progra
mem realizowanym przez fir
mę Inter Cars, a przeznaczo
nym dla właścicieli i pracow
ników warsztatów samocho
dowych. Ma na celu rozwój 
wiedzy i umiejętności mecha
ników. 29 września odbył się 
finał programu w części dla 
mechaników z branży oso
bowej. W centrum szkolenio
wym w Czosnowie na zawod

Master Mechanik branży osobowej
ników czekały zadania z za
kresu diagnostyki i naprawy 
usterek przygotowane przez 
trenerów spółki Inter Cars oraz 
firmę Moto Remo – jednego 
z partnerów programu.

Ostatecznie najlepszy oka
zał się Jacek Bagiński z warsz
tatu „Automax Jacek Bagiński” 
w Kołobrzegu i to on właśnie 
zdobył prestiżowy tytuł Master 
Mechanika. 

www.wolflubes.com

PROSTE ROZWIĄZANIE 
DLA TWOJEJ  F IRMY

S Z A F A  O L E J O W A  W O L F

Wejdź do świata olejów Wolf już teraz na stronie:

Czy jesteś gotowy na stały rozwój Twojej firmy? 
Uzyskasz go zostając partnerem sieci Warsztatów 
Wolf.   Wierzymy w partnerską współpracę z 
profesjonalistami z branży motoryzacyjnej i w takiej 
współpracy widzimy najlepsze rozwiązanie na 
przyszłość. 

Tworzymy sieć Warsztatów Wolf, aby w warunkach 
stale zmieniającego się rynku móc udzielać Ci 
odpowiedniego wsparcia i pomóc zdobyć to co 
najważniejsze w biznesie – zaufanie Twoich klientów.

Wolf to nie tylko dostawca najwyższej jakości olejów 
silnikowych i rzekładniowych. Opracowujemy także 
nowe koncepcje czyniące przemieszczanie się w 
przyszłości bardziej płynnym. Dzięki szerokiej gamie 
naszych zaawansowanych technologicznie środków  
smarnych, dostosowanych do potrzeb szybko 
zmieniającego się rynku motoryzacyjnego, rozwiązania 
oferowane przez Wolf mają żywotne znaczenie dla 
Twoich silników, Twoich klientów, Twojej firmy oraz dla 
całego społeczeństwa.
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Promocja polskich części 
samochodowych i lotniczych 

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885): 
	produkcja opon i dętek z gumy, bież-

nikowanie i regenerowanie opon;

	produkcja pozostałych wyrobów 
z gumy;

	produkcja opakowań z tworzyw 
sztucznych;

	produkcja wyrobów dla budownictwa 
z tworzyw sztucznych;

	produkcja pozostałych wyrobów 
z tworzyw sztucznych;

	kształtowanie i obróbka szkła płaskie-
go;

	produkcja i obróbka pozostałych ro-
dzajów szkła z technicznym włącznie;

	produkcja wyrobów ściernych;
	produkcja metali, produkcja drutów ze 

stali ciągnionej na zimno;
	odlewnictwo staliwa;
	odlewnictwo metali lekkich;
	kucie, prasowanie, wytłaczanie i wal-

cowanie metali oraz metalurgia prosz-
ków;

	obróbka metali i pokrywanie ich po-
włokami;

	obróbka mechaniczna elementów me-
talowych;

	produkcja maszyn ogólnego przezna-
czenia, gdzie indziej niesklasyfikowa-
na;

	produkcja wyrobów z drutu, łańcu-
chów i sprężyn;

	produkcja gotowych wyrobów metalo-
wych, gdzie indziej niesklasyfikowa-
na;

	produkcja przyrządów pomiarowych, 
kontrolnych i nawigacyjnych;

	produkcja instrumentów optycznych 
i sprzętu fotograficznego;

	produkcja baterii i akumulatorów;
	produkcja sprzętu instalacyjnego;
	produkcja elektrycznego sprzętu 

oświetleniowego;
	produkcja pozostałego sprzętu elek-

trycznego;
	produkcja elementów napędu hydrau-

licznego i pneumatycznego;
	produkcja pozostałych pomp i spręża-

rek;

	produkcja łożysk, kół zębatych, prze-
kładni i elementów napędowych;

	produkcja urządzeń dźwigowych 
i chwytaków;

	produkcja przemysłowych urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych;

	produkcja pojemników metalowych;
	produkcja silników do pojazdów sa-

mochodowych (z wyłączeniem moto-
cykli) oraz do ciągników rolniczych;

	produkcja nadwozi pojazdów silniko-
wych, przyczep i naczep;

	produkcja części i akcesoriów do po-
jazdów silnikowych;

	produkcja wyposażenia elektrycznego 
i elektronicznego pojazdów silnikowych;

	produkcja pozostałych części i ak-
cesoriów do pojazdów silnikowych, 
z wyłączeniem motocykli;

	produkcja statków powietrznych i ko-
smicznych;

	produkcja motocykli;
	produkcja mechanicznych narzędzi 

ręcznych;
	naprawa i konserwacja statków po-

wietrznych i statków kosmicznych;
	sprzedaż hurtowa i detaliczna pojaz-

dów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli;

	konserwacja i naprawa pojazdów sa-
mochodowych, z wyłączeniem moto-
cykli;

	sprzedaż hurtowa i detaliczna części 
i akcesoriów do pojazdów samocho-
dowych, z wyłączeniem motocykli;

	sprzedaż hurtowa i detaliczna moto-
cykli, ich naprawa i konserwacja oraz 
części i akcesoriów do nich;

	sprzedaż hurtowa wyrobów chemicz-
nych;

	działalność w zakresie specjalistycz-
nego projektowania;

	pozostałe badania i analizy technicz-
ne;

	produkcja gotowych wyrobów tekstyl-
nych;

	produkcja odzieży roboczej;
	wytwarzanie i przetwarzanie produk-

tów rafinacji ropy naftowej;
	produkcja tworzyw sztucznych w for-

mach podstawowych;
	produkcja farb, lakierów i mas 

uszczelniających;
	produkcja detergentów, środków my-

jących i czyszczących;

Program promocji branży części samochodowych i lotni-
czych opracowany został w oparciu o polskie marki pro-
duktowe. Udział uczestniczących w nim przedsiębiorców 
sfinansowany zostanie ze środków będących w dyspozycji 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W ramach programu opracowano wykaz działań promo-
cyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców. Uzupełnia-
ją go działania ogólne, promujące polską branżę części 
samochodowych i lotniczych 

Adresaci programu  
Są nimi mikro, mali i średni przedsiębior-
cy, prowadzący działalność gospodarczą 
w ramach przynajmniej jednej z poniższych 
kategorii określonych w Rozporządzeniu  

	produkcja pozostałych wyrobów che-
micznych, gdzie indziej niesklasyfiko-
wanych. 

Termin realizacji programu: 12 lutego 
2017 r. – 31 grudnia 2019 r. 

Zasady udzielania wsparcia 
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się 
o wsparcie finansowe na pokrycie czę-
ści kosztów działań promocyjnych, ob-
jętych programem zgodnie z katalogiem 
kosztów kwalifikowanych wykazanych 
w roz porządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.  
w sprawie udzielania przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  
2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Mak-
symalna łączna wartość wydatków 
kwalifikowanych, objętych wsparciem 
finansowym, nie może przekroczyć 
kwoty 1 mln zł. 

Szczegółowych informacji na temat 
trybu udzielania wsparcia oraz warunków 
przyjmowania wniosków udziela Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Działania promocyjne 
W zakresie działań obligatoryjnych, 
w których muszą wziąć udział przed-
siębiorcy korzystający z programu, należy 
wybrać przynajmniej jeden (zgodny ze 
strategią ekspansji firmy) spośród poniż-
szych pozaunijnych rynków perspekty-
wicznych: 

a. Chiny, 
b. Australia, 
c. Rosja, 
d. USA, 
e. Kanada, 
f. Meksyk, 
g. RPA. 

Przedsiębiorca w trakcie trwania całego 
programu zobowiązany jest do wzię-
cia udziału w charakterze wystawcy 
w przynajmniej 6 działaniach targowych, 
o których mowa poniżej. Przynajmniej 2 
z tych działań powinny być imprezami 
targowymi na rynku/rynkach wybranym/
wybranych z powyższej listy. Przynaj-
mniej 1 z tych działań powinno być zwią-
zane z organizacją narodowego stoiska 
informacyjnego na jednej z niżej wymie-
nionych imprez targowych.                  n

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach pozaunijnych
Lp.  Nazwa targów  Miejsce targów  Termin targów  Narodowe stoisko 
      informacyjne 

1.  Automechanika Dubai  Dubaj, ZEA  maj 2017, 2018, 2019 

2.  Avalon – Australian International  Geelong, Australia  luty/marzec 2017, 2019 2019 
 Aerospace & Defence Exposition 

3.  Australian Auto Aftermarket Expo  Melbourne, Australia  kwiecień 2017, 2019 

4.  MIMS Automechanika  Moskwa, Rosja  sierpień 2017, 2018  2018 

5.  Autocomplex  Moskwa, Rosja  listopad 2017, 2018, 2019

6.  Automechanika St. Petersburg  St. Petersburg, Rosja  marzec 2017, 2019 

7.  SIA Autotech Service  Ukraina  maj 2017, 2018, 2019 

8.  Automechanika Shaghai  Szanghaj, Chiny  listopad/grudzień 2017, 2018  2017, 2018 

9.  EquipAuto  Algier, Algieria  marzec 2017, 2018, 2019 

10.  Iran Motor Show  Maszhad, Iran  kwiecień 2017, 2018, 2019

11.  IAP – Auto Parts  Teheran, Iran listopad 2017, 2018 
 International Exhibition 

12.  International Aviation & Space  Teheran, Iran 2018 
 Industries Exhibition of Iran 

13.  Automechanika South Africa  Johannesburg, RPA maj 2017, 2018, 2019  2019

14.  Singapore Air Show  Singapur  2018 

15.  Automechnika Istanbul  Stambuł, Turcja kwiecień 2017, 2018, 2019 

16.  HLS and Cyber Conference  Tel Awiw, Izrael  listopad 2018 

17.  International Israel Autonomous  Izrael 2018  2018 
 and Unmanned Systems Conference 

18.  INA Paace Automechanika  Meksyk  czerwiec 2017, 2018 2017 
 Mexico City 

19.  Automotive Aftermarket Industry  Meksyk  czerwiec 2017, 2018 
 And Tuning Trade Fair 

20.  Automotive Aftermarket  Las Vegas, USA  styczeń 2018, 2019  2018, 2019 
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Stalowe przewody hamulcowe

Magdalena Wójcik-Klich: Wiele polskich 
warsztatów serwisuje i naprawia samo-
chody użytkowane głównie za granicą, 
na przykład w Czechach, Niemczech 
lub Szwajcarii. Tam podczas obowiązko-
wych przeglądów technicznych zdarza 
się, iż nie dostają one dopuszczenia do 
ruchu, ponieważ przy wykonanej w Pol-
sce naprawie zastosowano w nich mie-
dziane przewody hamulcowe. Ich wła-
ściciele wracają do kraju z reklamacja-
mi, by usłyszeć w odpowiedzi, iż u nas 
tylko miedziane są dostępne. I kto tu ma 
rację?
Marek Warmus: Słyszałem o takich 
przypadkach! I nie o to tu chodzi, że na

sze krajowe serwisy źle wykonują samą 
usługę. Zastrzeżenia zagranicznych sta
cji kontroli pojazdów dotyczą zastosowa
nia nieoryginalnych części zamiennych 
albo wręcz niedopuszczalności wyko
rzystywania w tych krajach przewo
dów wykonanych z miedzi. Zastąpienie 
przewodów stalowych miedzianymi jest 
według przepisów niedozwoloną zmianą 
konstrukcyjną. U nas zresztą sprawa ta 
wygląda podobnie. 

Rozporządzenie ministra infrastruktu
ry z dnia 18 września  2009 r.  w spra
wie zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz wzo
rów dokumentów stosowanych przy tych 

badaniach Dz. U. nr 155 poz. 1232 
uznaje w punkcie 5.1.1 (układy hamul
cowe) za niezgodne z warunkami tech
nicznymi pojazdu samowolne zmiany 
konstrukcyjne jakichkolwiek części ukła
du hamulcowego, w tym także odmienne 
od oryginalnego prowadzenie cięgieł lub 
przewodów.

We współczesnych samochodach 
przewody hamulcowe sztywne są wy
konane oryginalnie ze specjalnej rurki 
stalowej. Mogą one już po kilku latach 
eksploatacji nosić ślady korozji, co su
geruje konieczność ich wymiany. Jest 
to często operacja kosztowna, ponieważ 
wiąże się z potrzebą demontażu wielu 
elementów i podzespołów w pojeździe, 
czyli części zawieszenia, układu wyde
chowego, różnych osłon, a czasem nawet 
zbiornika paliwa. 

W wielu polskich warsztatach tra
dycyjnie już zastępuje się w takich sy
tuacjach oryginalne przewody stalowe 
zamien nikami dorabianymi z rurek mie
dzianych. Uzasadnia się tę modyfikację 
lepszymi właściwościami antykorozyjnymi 
miedzi oraz łatwością formowania z niej 
zarówno końcówek przyłączeniowych, jak 
i krzywizn niezbędnych do prawidłowego 
ułożenia przewodu w pojeździe.

Tymczasem przewody stalowe stano
wiące wyposażenie fabryczne chronio
ne są zawsze specjalną powłoką anty
korozyjną. Jej właściwości umożliwiają 
oględziny stanu technicznego przewodu 
pod kątem występowania ognisk korozji. 
Przewody takie muszą być też odporne 
na działania mechaniczne oraz skoki 
ciśnień występujące w układzie hamul
cowym. Producenci samochodów okre
ślają jednoznacznie miejsca prowadzenia 
przewodów hamulcowych, ich parametry 
techniczne oraz sposoby zamocowania. 
Materiał i technologia ich wyrobu od
powiadać musi specjalnym wymogom 
normy DIN 742 345, dotyczącej walco
wanej podwójnej rurki z powłokami anty
korozyjnymi zewnętrznymi, złożonymi 

z warstw: PVF 15 µm, miedzi i cynku 
2325 µm, dodatkowo poddanymi chro
matowaniu. 
Warsztat, wykonując wymianę sztyw-
nego przewodu hamulcowego, chętnie 
korzysta z dostępnych przewodów ory-
ginalnych, a dopiero przy ich braku lub 
„zaporowej” cenie sięga po ich mie-
dziane zamienniki oferowane zazwy-
czaj w postaci odpowiednio przycię-
tych odcinków o różnych długościach. 

Mało kto bowiem wie, że przewody 
hamulcowe sztywne, identyczne z ory
ginalnymi stalowymi, są dostępne na 
rynku również w szpulach zawierają
cych odcinki o długości 5 lub 31,5 m. 
Jest to produkt gotowy do formowania 
końcówek i krzywizn równie łatwo, jak 
w przypadku rurek miedzianych. Jego 
profilowanie możliwe jest bardzo często 
bez używania dodatkowych narzędzi 
(nie dotyczy to formowania końcówek), 
ponieważ dwuścienna rurka pozwala na 
dowolne gięcie bez załamania przewodu. 
Jednak specjalne przyrządy czynność tę 
ułatwiają, zapewniając efekty identyczne, 
jak w przypadku stalowych przewodów 
oryginalnych. W dodatku takie przewody 
stalowe są od miedzianych tańsze.

Jeśli chodzi o formowanie końcówek 
przyłączeniowych, w żadnym już razie 
nie warto skąpić pieniędzy ma zakup 
specjalistycznych przyrządów. Istnie
je kilka, przedstawionych na załączo
nym rysunku rodzajów kształtowania 
uszczelniających stożków na końcach 
metalowych rurek. 

Najprostszy z nich jest najchętniej 
stosowany przez warsztatowych me
chaników (typ D), lecz producenci po
jazdów zazwyczaj go unikają, gdyż naj
łatwiej przy nim może dojść do wysunię
cia się przewodu z nakrętki mocującej 
i rozszczelnienia układu hamulcowego. 
Pół biedy, jeśli użytkownik samochodu 
w porę zauważy wyciek płynu i nie
zwłocznie zgłosi reklamację w warszta
cie. W przeciwnym razie zaistniała „bie
da” może być niewspółmiernie gorsza 
od tej swojej „połowy”!
A może lepiej wcale przewodów hamul-
cowych nie wymieniać? Zamiast nara-
żać się na reklamacje klientów, wybrać 
mniejszy zarobek i święty spokój?

Rozmowa 

Magdaleny  
Wójcik-Klich 
z Continental Automotive  
Division Aftermarket 

i Marka Warmusa 
– doradcy Technicznego ATE

Przekrój stalowego  
przewodu hamulcowego  
o podwójnych ściankach

Komplet przyrządów  
do ręcznego kształtowania 
końcówek przewodów

Nie można jednak tej sprawy tak ba
gatelizować. Chodzi przecież o newral
giczny element układu hamulcowego. 
Nie tylko użytkownicy samochodów, lecz 
także często mechanicy w warsztatach 
nie znają wartości ciśnień płynu wystę
pujących podczas hamowania. Przy spo
kojnym używaniu hamulców wynoszą 
one 5070 barów, ale już gwałtowne ha
mowanie sprawia, że sięgają aż do 180 
barów. Podczas regulacji ABS czy ESP 
skoki ciśnienia w zakresie 0150 barów 
następują z bardzo dużą częstotliwością. 
Działanie tych wszystkich czynników na 
przewód o niedostatecznej wytrzymałości 
może prowadzić do jego nieodwracalnych 
odkształceń i uszkodzeń zmęczeniowych, 
a w konsekwencji nawet do groźnego wy
padku drogowego. Zapraszamy na nasze 
szkolenia stacjonarne i online. Prezentu
jemy na nich sposoby formowania koń
cówek przewodów. Udział w szkoleniu 
online wymaga uprzedniego zeskano

wania załączonego kodu QR, który prze
kierowuje na odpowiedni film w serwisie 
YouTube                                          n

Prawidłowo uformowana 
końcówka przed jej zaklesz-
czeniem w gwintowanej 
dwuzłączce

Rodzaje konstrukcji uszczelnień końcówek 
metalowych

Uniwersalny 
przyrząd do cię-

cia stalowych 
przewodów 

hamulcowych

Rozwiertak 
stożkowy do usuwania 
wewnętrznych zadzio-
rów na końcach rurek 

Przyrząd do dokładnego 
profilowania krzywizn 
odcinków przewodów

24.8134-0547.1	 ATE Przewód hamulcowy
	 Numery użytkowe:	390571
	 śr.:	4,75	mm,	dł.:	5000	mm,	DIN/ISO:	74234
24.8134-0560.1	 ATE Przewód hamulcowy
 Numery użytkowe: 390572
	 śr.:	6	mm,	dł.:	5000	mm,	DIN/ISO:	74234
24.8134-0580.1	 ATE Przewód hamulcowy
 Numery użytkowe: 390573
	 śr.:	8	mm,	dł.:	5000	mm,	DIN/ISO:	74234
24.8134-3147.1	 ATE Przewód hamulcowy
 Numery użytkowe:	390574
	 śr.:	4,75	mm,	dł.:	31500	mm

Dane katalogowe oferowanych przez 
ATE przewodów do samodzielnego 
cięcia i kształtowania

	 	 SAE SAE	 DIN 74234/ISO 4038
	podwójne	zagniecenie	 podwójne	zagniecenie	 podwójne	zagniecenie	 podwójne	zagniecenie
	 TYP D	 TYP E	(Ameryka,	Azja)	 TYP F	(Anglia)	 TYP F 180o	(Europa)
	

Specjalny przyrząd ATE do formowania po-
dwójnie zagniatanych końcówek przewodów 
o średnicach 4,75 mm, 5 mm, 6 mm, 8mm,  
a w niektórych wersjach nawet 10 mm

Kody QR zapewniają-
ce dostęp do filmów 
instruktażowych 
na temat sztywnych 
przewodów hamul-
cowych
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Wymiana płynu hamulcowego 

Wprawdzie płyn w układzie hamulco-
wym nie podlega zużyciu, jednak w trak-
cie eksploatacji samochodu zwiększa się 
w nim zawartość wody i zanieczyszczeń. 
Z tego powodu spada jego odporność na 
obciążenia cieplne powstające w czasie 
hamowania, a im silniejsze i dłuższe 
hamowanie, tym większe obciążenia. 
W skrajnej sytuacji płyn może zostać 
doprowadzony do wrzenia, a wtedy prze-
staje przekazywać ciśnienie z pompy na 
tłoczki hamulcowe. Oznacza to zupełny 
zanik siły hamowania – po naciśnięciu 
pedału hamulca po prostu wpada on 
w podłogę, a samochód dalej pędzi.  

Higroskopijność płynu 
Płyn hamulcowy jest higroskopijny, 
czyli wchłania cząsteczki wody obecne 
w atmosferze w postaci pary. Woda do-
staje się do układu hamulcowego przez 
uszczelnienia drogą dyfuzji przez gumo-
we przewody albo z wilgotnego powie-
trza znajdującego się nad lustrem płynu 
w zbiorniczku wyrównawczym. 

Nawet kilka procent zawartości wody 
w płynie obniża jego temperaturę wrze-
nia o kilkadziesiąt stopni Celsjusza. 

Skoro higroskopijność jest tak poważ-
nym problemem, to dlaczego producenci 
płynów nie stosują substancji pozbawio-
nych tej właściwości? Otóż woda i tak 
przedostawałaby się do układu, ale w po-
staci oddzielnych kropli, a te wrzałyby  
już w temperaturze 100oC, zamieniając 
się w parę, i układ hamulcowy jeszcze 
szybciej traciłby sprawność pod wpły-
wem obciążenia cieplnego. 

Dla porównania, temperatura wrze-
nia najpopularniejszego na rynku płynu  
DOT 4 wynosi minimum 230oC. 

Zanieczyszczenia 
Woda to nie jedyny problem związany 
z płynem hamulcowym, gdyż w czasie 
eksploatacji samochodu pojawiają się 
w nim także rozmaite zanieczyszczenia. 
Są to m in. produkty korozji lub drobinki 
metalu i gumy odrywające się podczas 
tarcia o siebie elementów układu. Efekty 
tych procesów najłatwiej zauważyć przy 
okazji wymiany bardzo starego płynu 

hamulcowego. Ma on wówczas ciemno-
brunatną barwę, choć nowy jest koloru 
jasnożółtego. To także jest zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, ponieważ duża ilość 
zanieczyszczeń może zakłócić pracę ste-
rownika systemu ABS lub ESP. 

Regularne badanie 
Stan płynu hamulcowego można okre-
ślić stosunkowo prostym badaniem jego 
próbki pobranej ze zbiorniczka wyrów-
nawczego. Określając temperaturę jej 
wrzenia, trzeba pamiętać, że najbar-
dziej narażony na zawilgocenie jest płyn 
znajdujący się w pobliżu tłoczków i tam 
temperatura wrzenia może być jeszcze 
niższa. Dlatego specjaliści Textar zaleca-
ją wymianę płynu hamulcowego co dwa 
lata. 

Prawidłowy dobór płynu 
W ofercie marki Textar są trzy typy pły-
nów hamulcowych – DOT 3, DOT 4 
i DOT 4LV. Pierwszy z nich jest płynem 
starszej generacji, należy jednak pamię-
tać, że możemy go spotkać w stosunko-
wo nowych pojazdach produkcji japoń-
skiej. Najpowszechniej stosowane są 
płyny DOT 4. Wersja DOT 4 LV to płyn 
o obniżonej lepkości przeznaczony do sa-
mochodów z układem ESP. 

Zazwyczaj na korku zbiorniczka płynu 
hamulcowego znajdziemy oznaczenie za-
lecanego płynu. W przypadku wątpliwo-
ści najlepiej jest skorzystać z dokumenta-
cji producenta pojazdu.                      n

Mirosław Przymuszała 
Przedstawiciel marki Textar w Polsce

Jego stanu nie badają stacje kontroli pojazdów w czasie 
obowiązkowych przeglądów, lecz doświadczenia mecha-
ników dowodzą, że w wielu autach na naszych drogach 
powinien on zostać natychmiast wymieniony

Od mistrzów  
w hamulcach  
dla mistrzów  
w warsztatach!
Wygraj z konkurencją z pomocą  
mało pylących ceramicznych klocków 
hamulcowych ATE Ceramic.

n  Lepsza optyka dzięki zredukowanemu pyleniu
n  Mniejsze zużycie – mniejsze koszty
n  Większy komfort dzięki zredukowanemu tarciu

www.ate.de

ATE – A Trademark of the Continental Corporation   

Continental Aftermarket GmbH  
Guerickestrasse 7 · 60488 Frankfurt a. M. · Germany  
Phone: +49 69 7603-1 · Fax: +49 69 7610 -61

ATE_Ceramic-AZ_2014_105x297_PL.indd   1 07.04.14   15:11

NOWOŚĆ

www.denso-am.pl

160270 DENSO lrTT Spark Plug pl 90x131mm.indd   1 18/02/16   15:25

Urządzenia do kontroli geometrii kół 3D 
w cenie już od: 21 900 zł netto
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Dobry klocek i dobra tarcza?

Produkcja tych elementów stosowanych 
w pojazdach cywilnych i używane do 
niej materiały – to stosunkowo proste 
zagadnienie. Podobnie jak ich cykliczna 
wymiana. Nikogo zatem nie powinien 
dziwić fakt, że zainteresowanych tym 
producentów jest wielu i równie liczne są 
opinie użytkowników o ich produktach. 
Aby odpowiedzieć na pytanie, co rzeczy
wiście oznacza „dobry hamulec”, należy 
uświadomić sobie, iż wartość opóźnień 
osiąganych podczas hamowania zale
ży w głównej mierze od przyczepności 
opon do nawierzchni. Nieskuteczne więc 

będą hamulce gwałtownie blokujące koła 
(oczywiście układy ABS nie dopuszczają 
do długotrwałego utrzymywania tego sta
nu). Skuteczne zaś pozwalają w sposób 
kontrolowany przez kierowcę dozować 
siły hamowania. Dlatego producenci 
klocków stosują (a przynajmniej powinni 
stosować) w mieszankach ciernych do
datki zmiękczające, np. grafit. 

Wymagania stawiane klockom hamul
cowym są następujące:
	cicha praca w trakcie hamowania i po 

jego zakończeniu;
	niski poziom emisji pyłów;

	stosukowo wolne zużycie elementów 
ciernych;

	wysoka skuteczność, nawet w wy
sokich temperaturach,

	niska cena.
Spełnienie przedstawionych wymagań 
technicznych jest możliwe dzięki od
powiedniej modyfikacji struktury i składu 
chemicznego materiału ciernego. Nieste
ty, obecnie materiały cierne są efektem 
daleko idących kompromisów, zwłaszcza 
pomiędzy niskim zużyciem a poziomem 
emisji pyłów. Dlatego w rynkowej ofercie 
dostępne są klocki określane jako „twar
de”, charakteryzujące się niskim pyle
niem, lecz równocześnie przy spieszające 
zużycie tarczy hamulcowej, oraz klocki 
„miękkie”, których właściwości są do
kładnie odwrotne. Każdy z producen
tów stara się znaleźć „złoty środek”, 
opracowując coraz to nowsze mieszan
ki, pozwalające godzić przeciwstawne  
oczekiwania.

ograniczania zjawiska fadingu i wzrostu 
temperatury jest ta o większej masie. Ma 
bowiem większą pojemność cieplną, czy
li wielkość fizyczną określającą ilość cie
pła potrzebną do zmiany o jeden stopień 
temperatury danego ciała, proporcjonal
ną do ilości materii, a więc do masy. 

Trudniej więc będzie rozgrzać tarczę 
o większej masie i tym samym zbliżyć się 
do niebezpiecznych granic temperatury 
jej użytkowania.  

Mówiąc o rozgrzewaniu się elemen
tów, nie można pominąć kwestii związa
nych z chłodzeniem tarcz. Poprawny pro
jekt tarczy hamulcowej, uwzględniający 
wewnętrzne użebrowanie służące naj
skuteczniejszemu chłodzeniu, jest istotny 
na tyle, że coraz powszechniejsze w uży
ciu stają się kierunkowe tarcze hamulco
we, które przy błędnym zamontowaniu 
nie będą spełniać założonych warunków 
chłodzenia. 

właściwa geometria i niewyważenie kół, 
czy nawet niewłaściwe momenty ich 
przykręcania wpływają negatywnie na 
tarcze hamulcowe, szczególnie te o du
żych średnicach – gdyż zmieniają ich wy
miary geometryczne przez nierównomier
ne zużycie. Należy natomiast zwrócić 
szczególną uwagę na jeden z błędów 
popełnianych przez kierowców, a miano
wicie utrzymywanie wciśniętego pedału 
hamulca po zatrzymaniu samochodu 
po długotrwałym hamowaniu z dużych 
prędkości. Jak już wspomniano, chło
dzenie tarcz jest rzeczą bardzo istotną, 
a utrzymywanie kontaktu klocka z tarczą 
uniemożliwia wystudzenie elementów 
w obszarze styku. Ostatecznie dochodzi 
do miejscowej zmiany struktury materia
łu tarczy, a to prowadzi do zmiany współ
czynnika tarcia i w efekcie – do spadku 
skuteczności hamowania. 

Powyższe aspekty dotyczą okresu eks
ploatacji i więcej mówią o kierowcach, 
niż o produktach i producentach.

Jednak czy to wszystko? Oczywiście, 
nie. Nie mniej ważnym aspektem przy
szłego poprawnego działania układu ha
mulcowego jest sposób transportu i skła
dowania tarcz hamulcowych.

Na rynku można już spotkać tarcze 
przekraczające średnicę 350 mm i wagę 
7,58 kg, a więc są to elementy ciężkie. 
W związku z tym sposób ich transportu 
i przechowywania jest nie mniej istotny, 
niż wcześniej opisywane aspekty fizycz
ne. Niedokładność w składowaniu (nad

Dr inż. Paweł Fabiś
Specjalnie dla firmy Auto Partner

Każdy mechanik samochodowy rozumie 
znaczenie układu hamulcowego dla bez-
pieczeństwa jazdy i zna zasady poprawnej 
wymiany tarcz i klocków. Czy jednak wie, 
co to znaczy „dobra” tarcza i „dobry” 
klocek hamulcowy?

Skuteczność hamowania i trwałość 
hamulca zależą od kompatybilności obu 
współpracujących elementów ciernych

Intensywność i regularność zużycia 
tarczy hamulcowej zależy w znacznym 
stopniu od stanu innych części pojazdu

Tematyka pary ciernej tarczaklocek 
jest dużo bardziej złożona. Poruszający się 
pojazd posiada energię kinetyczną wprost 
proporcjonalną do jego masy i kwadratu 
prędkości. Zadaniem układu hamulco
wego jest nic innego, jak jej wytracenie, 
poprzez zamianę na ciepło wytwarzane 
na powierzchni styku klocka z tarczą. Pod
czas hamowania (w wyniku tarcia o siebie 
tych dwóch elementów) generowane są 
duże ilości ciepła, a temperatury osiągają 
nawet 400°C, co jest wartością bezpiecz
ną dla pojazdów osobowych. Powyżej tej 
wartości dochodzi do zjawiska tzw. fadin
gu, czyli zaniku siły hamowania.

Spośród dwóch tarcz o jednakowym 
zastosowaniu lepsza pod względem 

Współczynnik tarcia dla 
trzech rożnych materiałów 
ciernych

Warunki eksploatacji mają niebaga
telny wpływ na to, jak zachowywać się 
będą tarcze i klocki hamulcowe podczas 
użytkowania. Mało kto wie, że zużyte 
elementy układu kierowniczego, nie

Wpływ współczynnika tarcia  
na siłę tarcia (a) i temperaturę (b) 
materiału ciernego klocka

siła tarcia siła tarcia

a) b)

mierne lub nierównomierne obciążenie 
tarcz podczas składowania) może dopro
wadzić do ich odkształceń jeszcze przed 
montażem.                                       n

Wydawnictwo Technotransfer poleca  
uniwersalny podręcznik nowoczesnego  
blacharstwa samochodowego.  
Opracowanie to zawiera m.in.:

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

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

Liczba stron 208, oprawa twarda, cena 48 zł

Książkę można zamówić ze strony www.e-autonaprawa.pl
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Hamulce 
z włoskim temperamentem

Pierwszym jej produktem były rzadko 
jeszcze w tym czasie stosowane tarcze 
hamulcowe. Okazały się tak dobre, że już 
w 1964 roku pan Bombassei podpisał 
umowę z marką Alfa Romeo na dostawę 
układów hamulcowych do fabryczne-
go montażu w jej samochodach. Kilka 
lat później producent z Bergamo stał się 
oficjalnym dostawcą hamulców do reno-
mowanych motocykli Moto Guzzi. Potem 
sam legendarny Enzo Ferrari wprowadził 
(zamiast wcześniej montowanych angiel-
skich) hamulce Brembo do swego presti-
żowego modelu Formuły 1, dzięki czemu 
szybko stały się one popularne i w innych 
markach samochodów wyścigowych. 
Podjęte na początku lat 80. ubiegłego wie-
ku prace nad innowacyjnymi produktami 
i procesami technologicznymi przyniosły 
w efekcie nową konstrukcję zacisków ha-
mulcowych wykonywanych z aluminium.

Światowa kariera
W 1980 firma Brembo dostarczała już 
układy hamulcowe do samochodów 
marki:  BMW, Chrysler, Lancia, Merce-
des-Benz, Nissan oraz Porsche. Wkrótce 
do grupy stałych światowych odbiorców 
dołączyły: Aston Martin, Audi, Ferrari,   
Lamborghini,   Maserati,   Honda, Paga-
ni i Porsche. Poza tym hamulce Brembo 
za dopłatą oferują swym klientom m.in.: 

Tarcze z powłokami UV

Bębny

Pompy hamulcowe

Pompy układu  
sterowania sprzęgłem

Zawory hydrauliczne  
i ograniczniki siły  
hamowania

Klocki hamulcowe

Kompletne zestawy naprawcze  
do hamulców bębnowych

Hydrauliczne rozpieracze szczęk

Hydrauliczne  
siłowniki sprzęgłowe

Elastyczne przewody hamulcowe

Przegląd aktualnej oferty Brembo na rynku zamiennych części hamulcowych

Firma Brembo powstała w Ber-
gamo we Włoszech w 1961 roku 
jako małe, lecz od początku  
bardzo ambitne rodzinne  
przedsiębiorstwo odlewnicze 
Emilia Bombassei, a potem jego 
syna Alberta Bombassei

Innowacyjne tarcze hamulcowe Brembo: chronione powłokami UV (z lewej) 
oraz lekkie stalowo-żeliwne

Acura, Buick, Fiat, Holden, Hyundai,   
Jaguar, Land Rover, Lexus, Mitsubishi, 
Opel, Peugeot, Infiniti, Pontiac, Renault, 
Seat, Subaru, Vauxhall, Volkswagen,   
Volvo  i Jeep. Motocyklowe hamulce 
Brembo montowane są w jednośladach:  
Aprilia, Bimota, BMW Motorrad, Ducati, 
Harley-Davidson, Husqvarna,  IMZ-Ural, 
MV Agusta, Suzuki,Triumph, Victory, 
Yamaha i Voxan.

Aktualna oferta
Jej dokładnym odzwierciedleniem jest 
nowa, firmowa strona www.brembo-
parts.com. Odwiedza ją już ponad 
700 000 użytkowników rocznie, a 40% 
z nich do niej powraca, jako do punktu 
odniesienia pozwalającego branżowym 
specjalistom oceniać techniczne i han-
dlowe trendy na rynku wyposażenia OE 
i aftermarketu.

Ważną jej część stanowi firmowy ka-
talog zawierający bazę ponad 500 000  
rekordów, w tym kodów produktów 
i aplikacji. Przy każdym wyszukiwaniu 
wyświetlają się wszystkie dostępne ele-
menty oferty Brembo – od tarcz po płyny 
hamulcowe, od klocków po regenerowane 
zaciski, od bębnów po hydraulikę układu 
hamulcowego i sprzęgła. Zawartość me-
rytoryczna i graficzna podkreśla zalety 
każdego produktu charakterystyczne dla 
światowego lidera tego sektora rynku. 
Oprócz dokładnych specyfikacji technicz-
nych prezentowane są fotografie, a nume-
ry referencyjne produktów łatwo kojarzą je 
z odpowiednimi modelami pojazdów.

Pożyteczną innowacją ułatwiającą 
korzystanie z katalogu jest możliwość 
zapisywania wyszukiwanych pozycji 
(aplikacji lub numerów referencyjnych) 
wraz z adresami najbliższych punktów 
sprzedaży oraz ich porównywanie w roz-
maitych aspektach.

Ponadto regularnie publikowany 
newsletter pozwala śledzić na bieżąco 
nowości produktowe i nowe zastosowa-
nia produktów, a także informacje o naj-
świeższych wydarzeniach związanych 
z działalnością firmy Brembo.

Obecnie strona dostępna jest w języku 
włoskim, angielskim, rosyjskim, polskim, 
niemieckim, francuskim i chińskim. Już 
niedługo pojawi się także wersja w języku 
niderlandzkim i hiszpańskim. 

Fakty w niej przedstawiane potwier-
dzają wiodącą rolę tego globalnego kon-
cernu we wszystkich kierunkach rozwoju 
motoryzacyjnych systemów hamulco-
wych, zarówno w  odniesieniu do twór-
czej współpracy z renomowanymi produ-
centami pojazdów, jak i w zaopatrywaniu 
rynku części zamiennych.

Najnowocześniejsze technologie 
Obecnie Brembo dynamicznie umacnia 
swą pozycję na wszystkich kontynen-
tach. Ma 4 centra badawczo-rozwojowe,  
19 zakładów produkcyjnych i 22 od-
działy handlowe. W placówkach tych, 
rozlokowanych od Stanów Zjednoczo-
nych po Japonię, przez Brazylię, państwa 
Europejskie, Indie i Chiny – zatrudnia 
łącznie ponad 7 tysięcy osób, z czego aż 
10% stanowią inżynierowie. W rozwój 
firmy inwestowane jest co roku 5% jej 
globalnego przychodu.

Oprócz doskonalenia elementów ukła-
dów hamulcowych firma zajmuje się 
obecnie tworzeniem samochodowych 
systemów bezpieczeństwa biernego 
i rozmaitych rozwiązań mechatronicz-
nych. Do najświeższych innowacji tech-
nicznych Brembo w zakresie konstrukcji 
tarcz hamulcowych należy pierwsze na 
rynku aftermarketowym zastosowanie 
w nich powłok ochronnych utwardza-
nych promieniami UV oraz uzyskana 
w partnerskiej współpracy z Daimlerem 
aż 15-procentowa redukcja masy tych 
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wy dla klientów z Niemiec, Francji, Wiel
kiej Brytanii i Włoch, wytwarzających 
pojazdy w swych zakładach na terenie 
Europy Wschodniej i Centralnej.

Fabryka ta jest najbardziej nowo
czesną i największą odlewnią tarcz ha
mulcowych na świecie. Zatrudnia łącznie  
1200 osób. Jej nowy budynek ma po
nad 0,5 km długości i aż 9 hektarów po
wierzchni. Cały proces hutniczoodlew
niczy przebiega tutaj w hermetycznie za
mkniętych i w pełni zautomatyzowanych 

Nowoczesna odlewnia żeliwa 
działa w Dąbrowie Górniczej

Procesy metalurgiczne przebiegają 
automatycznie według kompute-
rowych programów

Przygotowywanie form odlewni-
czych

Ostateczna jakość kontrolowana 
jest bardzo dokładnym sprzętem 
pomiarowym

1
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JAK ROZPOZNAĆ AUTENTYCZNOŚĆ KLOCKÓW 
HAMULCOWYCH BREMBO AFTERMARKET
Identyfikacja klocków hamulcowych linii Brembo Aftermarket jest szybka i prosta!

Aby zgłosić podejrzany produkt, 
napisz na trade@brembo.it

Sprawdź opakowanie
Poza charakterystyczną czerwienią Brembo, na pudełkach
umieszczone są zdjęcia twarzy pracowników Brembo, jako dowód
poczucia przynależności i zaangażowania Brembo wobec klientów. 
Jeśli opakowanie nie jest w ten sposób oznakowane, z całą 
pewnością masz do czynienia z podróbką!

Zeskanuj kod QR
Umieszczona na opakowaniu i wykonana w oparciu o technologię
VOID plomba zabezpieczająca pozwala natychmiast stwierdzić, 
czy pudełko było wcześniej otwierane. W celu dalszego 
potwierdzenia autentyczności produktu, zeskanuj kod QR znajdujcy 
się na plombie. Kod QR jest unikalny dla każdego opakowania.

Sprawdź oznakowanie produktu
Wszystkie klocki hamulcowe Brembo są oznaczone przez:
• homologację ECE R 90
• kod WVA
• kod i logo Brembo

Plomba 
gwarancyjna

Zostaje 
na pudełku

 Zostaje 
w dłoni

ciągach technologicznych. Jego walory 
ekologiczne liczą się szczególnie przy gi
gantycznej skali realizowanej produkcji, 
którą oblicza się na 140 000 ton rocznie. 
Potrzebna do tego moc wszystkich za
instalowanych urządzeń wynosi 55 MW.  
Do ich wyłącznie elektrycznego zasilania 
służą specjalne linie energetyczne o na
pięciu 110 000 V. Poza tym zakład w Dą
browie działa zgodnie z najnowocześniej
szymi zasadami minimalizacji ilości od
padów i maksymalnego odzysku energii. 

Nielegalni naśladowcy
Renoma produktów marki Brembo spra
wia, że opłacalna stała się przestęp
cza praktyka tworzenia ich falsyfikatów 
w masowej, przemysłowej skali. Dlatego 
firma zmuszona jest stale angażować 
się w działania zwalczające ten rodzaj 
„przedsiębiorczości”. Nie chodzi tu wy
łącznie o aspekt ekonomiczny takiej 
nieuczciwej konkurencji, lecz przede 
wszystkim o żywotne interesy klientów.

Rzecz bowiem dotyczy elementów 
aktywnego bezpieczeństwa pojazdu, 
więc fundamentalne znaczenie ma gwa
rancja, że produkt zakupiony i zamonto
wany w naprawianym samochodzie jest 
oryginalny.

Dlatego firmowe dywizje, zarówno sa
mochodowa, jak i motocyklowa, wdrożyły 
już odpowiednie systemy weryfikujące. 
Od najbliższego sezonu będą one jesz
cze skuteczniejsze w odniesieniu do tarcz 
i klocków Brembo Aftermarket. Ważnym 
zabezpieczeniem są tu opakowania. Wy
różnia je nie tylko charakterystyczna czer
wień Brembo, lecz również zdjęcia rzeczy
wistych pracowników firmy sygnujących 
jej produkty w tak niepodważalny sposób.

Ponadto na tarczach i klockach ha
mulcowych Brembo Aftermarket umiesz
czany jest kod i logo producenta, a także 
dane techniczne wymagane przepisami 
prawa. Z kolei na opakowaniach tarcz 
(zawsze powinny być zaplombowane, 
podobnie jak opakowania klocków!) ich 
autentyczność poświadcza niemożliwy 
do sfałszowania hologram. Dalszą wery
fikację zapewnia zeskanowanie unikalne
go kodu QR. Wszelkie ewentualne podej
rzenia należy zgłaszać mailem na adres 
trade@brembo.it                               n

podzespołów dzięki nowatorskiemu łą
czeniu ich żeliwnych pierścieni ciernych 
ze stalowymi częściami środkowymi. 

Brembo w Polsce
Pierwszą swą nowoczesną odlewnię 
w Dąbrowie Górniczej firma uruchomi
ła w roku 2006 i niemal natychmiast 
przystąpiła tam do budowy następnego, 
jeszcze nowocześniejszego zakładu o tej 
specjalności. Jego otwarcie podwoiło do
tychczasową produkcję i ułatwiło dosta
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ORYGINAŁY
www.trwaftermarket.com/klockihamulcowe

Dzięki TRW, każda część jest budowana tak, aby sprostać wyzwaniom, podobnie jak 
4 tys. inżynierów, projektantów i specjalistów produktowych na całym świecie, którzy 
je wykonują. Dzięki ponad 100 latom doświadczenia OE, TRW ustanawia standardy 
bezpieczeństwa i jakości.

To jest Guido Orth-Gauch, 
specjalista techniczny w TRW.

Czy gra w swoim zespole jazzowym, 
czy pisze instrukcję obsługi nowego 
klocka hamulcowego, Guido zawsze 
robi to z pełnym zaangażowaniem. 
Testy zarejestrowane przez Guido 
dowodzą, że nasza nowa powłoka 
cierna przyczynia się do skrócenia 
drogi hamowania po zamontowaniu 
nowych klocków nawet o 7 metrów.

Jeśli chcesz uzyskać naprawdę 
wspaniałe osiągi, wybierz 
prawdziwe oryginały.

Obejrzyj fi lm o Guido na stronie 
trwaftermarket.com/klockihamulcowe

SYSTEM TRW

PRAWDZIWEPRAWDZIWE

7783 Brake Pad Guido Ad_POLISH_205x295mm.indd   1 20/08/2015   14:54
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Klocki hamulcowe TRW

O wymaganiach stawianych płytce tyl
nej rzadko myślimy, ponieważ wydaje 
się, że jest to element stosunkowo pro
sty. Musi on jednak odznaczać się od
powiednią sztywnością, która zapewnia 
równomierny nacisk materiału ciernego 
na powierzchnię tarczy hamulcowej oraz, 
co bardzo istotne z punktu widzenia  
mechanika, dokładnością wykonania 
umożliwiającą bezproblemowy montaż 
w jarzmie i prawidłową pracę przez cały 
okres eksploatacji. 

Właściwości materiału ciernego
Jest on najważniejszą częścią klocka 
hamulcowego. Dzięki znacznym in
westycjom w okresie wielu lat firma TRW 
opracowała doskonałe mieszanki wyko
rzystywane w jego produkcji. Mieszanki 
te zapewniają stabilność współczynnika 

tarcia i najbardziej bezpieczne parametry 
hamowania w każdej temperaturze, przy 
każdej szybkości i w każdych warunkach 
drogowych. 

Dziesięć lat temu, przed wejściem 
w życie przepisów normy ECE R90, fir
ma TRW wprowadziła na rynek pierwsze 
w Europie klocki hamulcowe przyjazne 
dla środowiska, przy produkcji których 
nie wykorzystuje się miedzi, ołowiu, rtę
ci, kadmu, chromu, antymonu, mosiądzu 
czy molibdenu.

Wszystkie klocki hamulcowe TRW pod 
legają procesowi wypalania – tzn. klocek 
rozgrzewany jest do temperatury 600
700°C, co ma na celu uwolnienie gazów 
zgromadzonych wewnątrz materiału pod
czas jego produkcji. Poprawia to para
metry materiału ciernego, zabezpieczając 
przed powstaniem na skutek wydzielają

cych się gazów tzw. „poduszki gazowej” 
pomiędzy klockiem a tarczą. Zjawisko to 
powoduje zanik siły hamowania. 

W roku 2013 wprowadzona została 
na rynek innowacyjna warstwa Cotec, 
pokrywająca materiał cierny nowego 
klocka hamulcowego. Ma ona na celu 
zapewnienie pożądanej wartości współ
czynnika tarcia nowego materiału cier
nego już od pierwszego hamowania. 
Przekłada się to na znaczne skrócenie 
drogi hamowania w czasie pierwszych 
kilku nastu zatrzymań po wymianie kloc
ków na nowe, pokryte warstwą Cotec, 
w porównaniu z klockami produkowany
mi przez inne firmy. 

W ostatnim czasie opracowany został 
również kompozytowy, nisko pylący ma
teriał cierny DTEC, który przy zachowa
niu większej czystości felg zapewnia te 
same opóźnienia i współczynnik tarcia 
w porównaniu ze standardowymi kom
pozytowymi materiałami ciernymi.

Badania i normy jakościowe
Wszystkie klocki hamulcowe TRW prze
chodzą serię rygorystycznych testów — 
zarówno w warunkach laboratoryjnych, 
jak i drogowych. Testy produktów prze
znaczonych na rynek części zamiennych 
przebiegają zgodnie z procedurami OE. 
Wielu dostawców części zamiennych 
w Europie uważa zgodność tego rodza
ju wyrobów ze specyfikacją ECE R90 za 
oznakę ich doskonałości, a dla TRW jest 
to zaledwie minimum. 

Testy laboratoryjne rozpoczynają się 
w fazie opracowywania produktu i dają 
możliwość kontrolowania na tym etapie 
siły hamowania, zużycia oraz określenia 
podatności na zjawisko fadingu, czyli od
porności na nagłą utratę siły hamowania 
w wyniku zniszczenia materiału ciernego 
pod wpływem działania wysokiej tempe
ratury. 

Do badań laboratoryjnych zalicza się 
stanowiskowy test dynamometryczny, 
próbę odporności materiału ciernego na 
ścinanie go od płytki tylnej, sprawdzanie 

Michał Głażewski 
TRW Technical Manager & Trainer

Okładziny stosowane w układach hamul-
cowych składają się z: materiału ciernego 
oraz części służącej do jego stabilnego 
zamocowania. W przypadku klocków ha-
mulcowych jest nią płytka tylna

Pokrycie materiału ciernego klocka 
specjalną warstwą Cotec zapewnia 
optymalny współczynnik tarcia już 
przy pierwszym użyciu hamulca

Klocki hamulcowe DTEC posiadają  
nakładkę antywibracyjną, która w więk
szości referencji ma kolor czerwony

Klocki TRW są dostar
czane w zestawach na 
jedną oś

Prawidłowa obsługa hamulców
Przystępując do prac obsługowych w ob
rębie układów hamulcowych, musimy 
dokładnie oczyścić wszystkie elementy, 
a następnie dokonać oceny ich stanu 
i podjąć decyzję o dalszym wykorzystaniu 
lub wymianie części. 

W przypadku hamulców tarczowych, 
po ich demontażu, sprawdzamy grubość 
i strukturę warstwy ciernej klocków oraz 
trwałość połączenia ich materiału cierne
go z płytką tylną. Przyjmuje się, że gru
bość okładziny mniejsza od 2 mm kwali
fikuje klocek do wymiany. 

Przed założeniem nowych klocków 
należy ocenić stan tarcz hamulcowych. 
Jeśli jest to rutynowy przegląd, to mo
żemy się ograniczyć do wizualnej oceny 
pod kątem korozji, pęknięć, rowków oraz 
do pomiaru ich grubości i porównania 
z podaną wartością graniczną. Pomiaru 

Efekty naprawy są najbardziej niezawodne, gdy wymienia się  
równocześnie klocki, tarcze i zaciski hamulcowe

grubości tarczy dokonujemy za pomocą 
specjalnej suwmiarki lub mikromierza, 
w odległości ok. 10 mm od zewnętrznej 
krawędzi tarczy. Tarcze zbyt cienkie nale
ży bezwzględnie wymienić. 

Przy wymianie klocków trzeba obo
wiązkowo skontrolować zaciski hamul
cowe, tj. płynność poruszania się tłocz
ka oraz stan gumy i szczelność jego 
zewnętrznej osłony. Płynnie, jednak bez 

nadmiernych luzów, powinny poruszać 
się także prowadnice zacisku. 

Pamiętajmy również o sprawdzeniu 
stanu płynu hamulcowego poprzez po
miar jego temperatury wrzenia. Zbyt ni
ska może stać się powodem zaniku siły 
hamowania przy znacznym obciążeniu 
układu na skutek powstania korka paro
wego, będącego efektem wrzenia płynu 
w przewodach.                                  n

odporności na korozję w komorze solnej 
oraz zachowania współczynnika tarcia 
przy niskich temperaturach. 

W czasie testów drogowych, w wa
runkach rzeczywistych kontrolowane są 
parametry decydujące o bezpieczeństwie 
i komforcie podróżowania, takie jak 
skuteczność hamulców przy wysokich 
temperaturach w czasie długotrwałych 
zjazdów, a także tendencje do genero
wania wibracji oraz pisków. W każdym 
wypadku wyniki testów porównywane są 
ze wstępnymi założeniami dotyczącymi 
danego produktu. Jeśli nie spełniają tych 
wymogów, podejmuje się dodatkowe 
działania, mające na celu poprawę pa
rametrów.

Części układu hamul
cowego wchodzą  
w skład oferty TRW 
Corner Module  ide
alnie dopasowanych 
części o jakości OE
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gWśród nabywców znalazły się m.in. mar

ki: Austin, Ford, Riley oraz Rover, a pro
dukcja hamulców Girling wkrótce stała 
się głównym źródłem przychodów tej 
specjalistycznej firmy.

W latach trzydziestych hamulce Gir
ling montowane były w wielu prestiżo

wych markach pojazdów, takich jak: 
Aston Martin, Daimler, E.R.A., Lagon
da, Lanchester, Rapier oraz SS Jaguar. 
Znalazły również zastosowanie w po
jazdach ciężarowych, pociągach i sa
molotach. 

W ramach firmy Lucas
Poszukująca nowych dróg rozwoju firma 
Joseph Lucas Ltd. kupiła przedsiębior
stwo Alberta H. Girlinga w 1938 roku, 
a w kilka lat później odkupiła prawa pro
dukcji układów hamulcowych Girling od 
firmy New Hudson Ltd. i utworzyła nowe 
przedsiębiorstwo pod nazwą Girling Ltd. 
W latach 40. jej produkty, nie bez po
wodu, reklamowane były hasłem: „Naj
lepsze hamulce na świecie”. 

Inżynierowie Girling Ltd. kontynuowa
li prace nad doskonaleniem układów ha
mulcowych, czego efektem było opraco
wanie hamulca tarczowego inspirowane
go rozwiązaniami stosowanymi w lotnic
twie. Swe pierwsze zastosowanie znalazł 
on w pojeździe wyścigowym Formuły 1, 
BRM (British Racing Motors) model 15, 
wyposażonym w doładowany silnik 1,5 l 
V 16 o mocy 400 KM. 

Od roku 1959 Mistrzostwo Świa
ta Formuły 1 w klasyfikacji kierowców  
12 razy trafiło do zawodników, których 
bolidy wyposażone były w hamulce tar
czowe Girling. Nieco wcześniej znalazły 
one zastosowanie również poza spor
tem. Pierwszym seryjnie produkowanym 
samochodem wyposażonym w hamu
lec tarczowy Girling był Triumph TR3  
z 1957 roku. 

Produkty marki Girling, stanowiącej 
przez wiele lat własność prestiżowej firmy 

Joseph Lucas Ltd., montowane były jako 
oryginalne wyposażenie w pojazdach 
użytkowych, rolniczych i terenowych 
oraz w motocyklach, lokomotywach i wa
gonach kolejowym, lecz przede wszyst
kim w samochodach, jako wyposażenie 
fabryczne. 

Przejęcia i fuzje
Na przestrzeni lat Joseph Lucas Ltd. 
wielokrotnie dokonywało fuzji i przejęć 
innych firm z branży motoryzacyjnej. Ich 
wynikiem było powstanie w 1974 roku 
Lucas Industries Corporation i unifikacja 
logotypów marek wchodzących w skład 
portfolio tej firmy. W 1996 Lucas Indu
stries Corp. przekształciła się w Lucas 
Varity plc, a w 1999 roku miała miejsce 
największa fuzja w branży motoryzacyj
nej, w ramach której Lucas Varity plc zo
stało przejęte przez TRW, a ostatnio wraz 
z nim przez koncern ZF.

Marka Girling nigdy nie zniknęła 
z rynku. Jako dostawca układów ha
mulcowych na pierwszy montaż (OE), 
stanowi wciąż punkt odniesienia dla naj
większych producentów i dystrybutorów 
części. W 2006 roku powróciła na rynek 
części zamiennych z ofertą elementów 
układu hamulcowego o jakości premium, 
spełniających normy dla wyposażenia 
oryginalnego (OE). 

Wszystkie produkty Girling:
	spełniają europejskie normy prawne,
	objęte są 2letnią międzynarodową 

gwarancją, 
	zapewniają 96% pokrycia europej

skiego parku samochodowego.
W ofercie produktów Girling znajdują się:
	cylinderki hamulcowe, 
	pompy hamulcowe oraz pompy 

i siłowniki sprzęgła,
	korektory siły hamowania,
	wspomaganie hamulców („serwo”),
	przewody i płyny hamulcowe,
	zestawy naprawcze hamulców bęb

nowych,
	zmontowane zestawy naprawcze 

hamulców bębnowych – Superkit,
	klocki hamulcowe,
	tarcze hamulcowe,
	szczęki hamulcowe,
	kable i czujniki zużycia hamulców.  n

Historia firmy sięga roku 1925. Właśnie wtedy Albert H. Girling 
opracował i opatentował nowy mechaniczny układ hamulco-
wy. Patent kupiła w 1929 r. firma New Hudson Ltd. i sprzedała 
go producentom samochodów

Tak w latach trzydziestych XX wieku 
reklamowano skuteczność ówczesnych 
hamulców

współcześnie produkowane 
zestawy naprawcze hamulców 
bębnowych i klocki hamulco-
we Girling

Hamulce Girling 

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ
HAMOWANIA

MAXIMUM
WYDAJNOŚCI

WYSOKA JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO

ATM MIKODA
ul. Podhalańska 10/12, 42-200 Częstochowa

tel./fax +48 34 362 92 81 + 48 34 362 84 91

www.mikoda.pl

Posiadamy prestiżowy
certyfikat jakości

TÜV Rheinland

tarcze i bębny hamulcowe
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Intercooler pod presją 

micznego silnika, to doprowadza równo
cześnie do nowych lub wcześniej rzadko 
spotykanych problemów.

Od czasu wprowadzenia do samo
chodów turbosprężarek (ponad 30 lat 
temu), ich wielkość została zmniejszona 
o połowę, lecz podwoiła się ich prędkość 
obrotowa i ciśnienie pracy, a także wzrósł 
zakres występujących w nich temperatur. 
Wszystko to znacznie zwiększa ciśnienie 
w intercoolerze, a także różnicę tempera
tur powietrza na wejściu i wyjściu z inter
coolera. W efekcie może to spowodować 
przyspieszone jego zużycie. 

Według Steffena B. Jensena, mene
dżera produktu w Nissens A/S: Rośnie 
wśród klientów zainteresowanie funk
cjonowaniem intercoolera i jest to bez
pośrednim skutkiem wykorzystywania 
turbo sprężarek w nowoczesnych samo
chodach. Dawniej pytania mechaników 
dotyczyły nieszczelności oraz blokowania 
się intercoolera. Dziś, im więcej turbo
sprężarek jest montowanych w pojaz
dach, tym większe zainteresowanie bu
dzą coraz częstsze awarie układu turbo
doładowania. Jest to skomplikowany 
układ, więc jeśli nie wszystkie prace wy
konuje się zgodnie z instrukcją, pojawiają 
się problemy. Jest to jeden z głównych 
powodów, dlaczego pytania klientów sta
ją się coraz bardziej szczegółowe.

Problemy z intercoolerem
Uszkodzenia intercoolera spowodowane 
przez kamienie oraz inne przedmioty znaj
dujące się na drodze, skutkujące uszko
dzeniem zewnętrznym i w konsekwencji 
rozszczelnieniem intercoolera – są głów
ną przyczyną problemów. Dwa następne 
powody kłopotów z inter coolerem mają 
związek z awariami w układzie turbo
doładowania, takimi jak: 
	zablokowanie przepływu w chłodnicy 

powietrza,
	rozszczelnienie intercoolera w wyniku 

zbyt wysokiego ciśnienia w układzie.
Steffen B. Jensen stwierdza ponadto: 
Zablokowanie intercoolera nie jest ni
czym nowym, jednak uszkodzenie turbo
sprężarki generuje nowe problemy. Jeśli 
wymiana turbosprężarki nie jest wyko
nana według instrukcji, pozostawione 
w układzie jej elementy mogą zabloko
wać intercooler. Zwłaszcza olej, ale rów
nież inne zanieczyszczenia oraz odła
mane części wirnika. Ponadto notujemy 
przypadki nieszczelnych intercoolerów, 
wynikające z rażącego przekroczenia 
ciśnienia w układzie doładowania. Nad
mierne ciś nienie może doprowadzić do 
deformacji plastikowego zbiornika inter
coolera, czego efektem może być jego 

rozszczelnienie. Jeśli w układzie dołado
wania pozostaną zanieczyszczenia oraz 
pozostałości uszkodzonej turbosprężarki, 
istnieje ryzyko zablokowania intercoolera, 
co powoduje nagły wzrost ciśnienia oraz 
prze kroczenie ich dopuszczalnego po
ziomu. Ten sam problem widoczny jest 
w przypadku nadmiernego tuningu silnika, 
co wiąże się niejednokrotnie z podwyższa
niem wydajności turbosprężarki. Ponad
normatywne ciśnienie w układzie zwiększa 
ryzyko rozszczelnienia intercoolera.

Rozpoznawanie zagrożeń
Niezwykle ważne jest, by mechanicy 
mieli świadomość problemów z inter
coolerem i zawsze przestrzegali zasad 
jego montażu, a także montażu turbo
sprężarki. Uszkodzona lub nieszczelna 
chłodnica powietrza daje szereg różnych 
objawów, z których trzy są szczególnie 
często spotykane. 

Objawy, po których kierowca lub me
chanik mogą rozpoznać uszkodzony lub 
nieszczelny intercooler, to: 
	zauważalny spadek mocy silnika, 
	nienaturalny dym z układu wydecho

wego 
	zwiększone zużycie paliwa. 
Jeśli ciśnienie w układzie doładowania 
jest nieprawidłowe, mieszanka paliwowo 
powietrzna nie zawiera wystarczają
cej ilości tlenu, co powoduje spadek 
mocy silnika. Niedobór tlenu ma rów
nież wpływ na proces spalania, przez 

co zwiększa się zużycie paliwa. Dawka 
paliwa nie może być prawidłowo spa
lona, a to powoduje nienaturalny dym, 
emitowany z układu wydechowego. Aby 
skompensować brak prawidłowej ilości 
powietrza, turbo sprężarka zwiększa jego 
ciśnienie, co w najgorszym przypadku 
może doprowadzić do jej uszkodzenia.

Prawidłowe postępowanie
Jeśli mechanik montuje nową turbo
sprężarkę bez uprzedniego sprawdzenia 
stanu intercoolera, system doładowania 
może uruchomić się pod wysokim ciśnie
niem i olej oraz zanieczyszczenia zgro
madzone w starej chłodnicy powietrza 
mogą zostać wdmuchnięte do cylindrów. 
Jeśli się tam dostaną, silnik przeważnie 
ulega poważnej awarii. 

Z tego powodu Nissens rekomenduje 
wymianę intercoolera na nowy w przy
padku uszkodzenia i wymiany turbosprę
żarki, aby mieć pewność, że cały układ 
doładowania wolny jest od zanieczysz
czeń, takich jak stary olej oraz opiłki 
metalu i kawałki uszkodzonego wirnika 
turbosprężarki. W przypadku zamonto
wania nowej turbosprężarki wszystkie 
elementy układu muszą być dokładnie 
sprawdzone, aby upewnić się, że nie są 
zablokowanie przez olej lub inne zanie
czyszczenia.

Analizy firmy Nissens wskazują, że 
75% wszystkich nowych modeli samo
chodów wprowadzanych na rynek euro

Wraz ze zwiększaniem się nacisku na 
ochronę środowiska, redukcję zużycia 
paliwa oraz tendencją do rozwijania  
tzw. downsizingu silników, intercoolery 
są eksploatowane bardziej niż kiedykol
wiek wcześniej.

Nowoczesne silniki są coraz wydaj
niejsze, a każdy ich element jest zopty
malizowany i wykorzystywany do granic 
możliwości. Chociaż stosowanie silników 
turbodoładowanych zapewnia szereg ko
rzyści, takich jak zwiększenie sprawności 
i mocy, zmniejszenie zużycia paliwa, ob
niżenie emisji spalin oraz obciążenia ter

Według badań firmy Nissens, obecnie 43% użytkowanych  
samo chodów wyposażonych jest w turbosprężarki i przeważ-
nie też intercoolery. Do roku 2019 ich udział ma wzrosnąć  
o dodatkowe 30%
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Rodzaje intercoolerów w ofercie firmy Nissens

pejski w ciągu następnych 5 lat będzie 
wyposażonych w turbosprężarkę, przez 
co wiedza na temat zależności między 
turbosprężarką a intercoolerem nabywa 
coraz większego znaczenia.                 n

Działanie intercoolera  
w układzie turbodoładowania

Nadmierna ilość oleju w układzie

Uszkodzenie plastikowego zbiornika

Rozsadzenie intercoolera przez nadmier-
ne ciśnienie wewnętrzne
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Podręcznik mechaniki pojazdowej

Wymiana sprzęgła  
w samochodzie Peugeot 207 CC

Czynności przygotowawcze
W komorze silnika należy odłączyć i wy-
montować akumulator oraz jego podsta-
wę, odkręcając dwie śruby (klucz „10”), 
a następnie odłączyć skrzynkę bezpiecz-
ników. Potem trzeba zdemontować obu-
dowę filtra powietrza i rurę zasysającą, 

głównie w cyklu miejskim, wystąpił 
w nim hałas podczas załączania 1. bie-
gu. Jego przyczyną było uszkodzenie 
łożysk podpierających wałek sprzęgło-
wy. Przy okazji naprawy skrzyni biegów 
postanowiono wymienić sprzęgło nr 620 
3268 00. 

a w dalszej kolejności odłączyć przewód 
„masy” ze skrzyni biegów (klucz „13”). 
Ze skrzyni biegów należy też odkręcić 
i odsunąć na bok wiązkę przewodów oraz 
odłączyć cięgna zmiany biegów zamoco-
wane dwiema śrubami na plastikowej 
podstawie. Jedna śruba jest odkręcana 
od góry, a druga – od dołu (fot. 2, 3 ,4).

Przed odkręceniem reszty śrub skrzyni 
biegów należy unieść auto i zabezpieczyć 
silnik podnośnikiem hydraulicznym. Na 
zakończenie tej fazy prac zdejmujemy 
koła, odkręcamy śruby mocujące półosie 
oraz plastikową kopułkę po stronie kie-
rowcy. W dalszej kolejności w celu wy-
sunięcia półosi demontujemy końcówki 
drążków kierowniczych oraz sworznie 
wahaczy (fot. 5 i 6).

Wymontowanie skrzyni
Olej ze skrzyni biegów spuszcza się przez 
otwór zaślepiony korkiem obok półosi. 
Półosie są mocowane w skrzyni bez za-
bezpieczenia, więc dla demontażu wy-
starczy je wysunąć na zewnątrz. 

Następnie w celu wymontowania 
skrzyni biegów odłącza się prawą belkę 
pod pierającą (fot. 7, 8 ,9, 10). Później 
należy odkręcić (fot. 11) hydrauliczny si-
łownik sprzęgła (dwie śruby, klucz „10”) 
i prze sunąć go na bok, aby nie uległ 
uszkodzeniu podczas demontażu skrzyni 
biegów.

 Jest to kolejny artykuł przygotowany 
w ramach pełnego pakietu wsparcia 
technicznego ze strony LuK i Schaeffler. 
Dotyczy samochodu Peugeot 207 CC, 
z silnikiem EP6, 1600 cm3 (fot. 1).

Opisany tu pojazd trafił do naprawy, 
ponieważ przy przebiegu ok. 51 000 km,  Fo
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Schaeffler jest wiodącym dostawcą części zamiennych i innowacyjnych rozwiązań naprawczych. Oferta produktowa marek 
LuK, INA, FAG i Ruville obejmuje systemy przeniesienia napędu, silnika oraz zawieszenia – dla pojazdów w każdej klasie

W dalszej kolejności odkręca się roz-
rusznik (trzy długie śruby z łbami imbu-
sowymi), a następnie pozostałe śruby 

mocujące skrzynię biegów oraz mocowa-
nie poduszki skrzyni (fot. 12 i 13). Uwol-
nioną skrzynię opuszcza się w dół. 

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
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Dalsze czynności
Wymontowaną skrzynię należy wyczy
ścić i wymontować z niej w celu wymia
ny widełki wysprzęglające z uwagi na ich 
znaczne zużycie, charakterystyczne dla 
tego modelu. Nowe widełki przed zamon
towaniem trzeba nasmarować w obu miej
scach ich kontaktu z łożyskiem wysprzę
glającym (fot. 14, 15).

Sprawdzenia wymaga stan powierzch
ni ciernej koła zamachowego, także pod 
względem ewentualnych skutków prze
ciążeń termicznych. W tym modelu nie 
występuje łożysko pilotujące wałka sprzę
głowego, więc nie ma konieczności jego 
wymiany (fot. 16). 

Następnie czyści się wieloklin wałka 
sprzęgłowego, nanosi niewielką ilość sma
ru i nasuwa parokrotnie tarczę sprzęgła – 
za każdym razem obracając ją o pewien 
kąt. Nadmiar smaru należy usunąć.

Montaż zespołu napędowego
Napis: Getriebeseite lub Gearbox side, 
oznacza stronę skrzyni biegów i wskazuje 
jednoznacznie prawidłową pozycję tarczy 
na wałku sprzęgłowym (fot. 17, 18).

Przed przykręceniem docisku bardzo 
ważne jest prawidłowe wycentrowanie 
umieszczonej pod nim tarczy sprzęgła. 
Czynność tę znacznie ułatwia zastosowanie 
trzpienia centrującego z zestawu narzędzi 
do montażu sprzęgieł typu SAC.

Przy łączeniu poszczególnych elemen
tów zawsze stosujemy właściwy moment 
dokręcania śrub podany w fabrycznej in
strukcji naprawy. Po zmontowaniu zespo
łu napędowego napełnia się skrzynię od
powiednim olejem przekładniowym w ilości  
2 litrów (fot. 19).

Informacje techniczne znajdują się na stro
nie portalu www.repxpert.pl                   n
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Momenty dokręcania śrub
siłownik hydrauliczny  30 Nm
rozrusznik 20 Nm
drążek reakcyjny 60 Nm
podpora skrzyni 60 Nm do skrzyni 
 i 55 Nm do nadwozia
wspornik zmiany biegów 60 Nm do skrzyni
śruby łączące silnik  54 Nm 
ze skrzynią  
półosie M20 –245 Nm,
 M24 –325 Nm
koła stalowe –100 Nm,  
 aluminiowe –100 Nm

 

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

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

TWÓJ NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE
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Alternatory i rozruszniki

silnika i świateł, rozładowany akumulator 
wykazuje pomiędzy swymi zewnętrznymi 
stykami napięcie niższe od 12,4 V. Wia-
rygodność wyniku tego pomiaru zależy też 
w znacznym stopniu od czystości biegu-
nów (klem) akumulatora, z których, w razie 
potrzeby, należy usunąć wszelkie naloty. 

Poza tym w obwodach elektrycznych 
podłączonych do akumulatora koniecz-
ne jest dokonanie przeglądu wszystkich 

styków, połączeń masowych i podłączeń 
przewodów. Jakakolwiek korozja spowo-
duje dodatkowy opór w przepływie prą-
du, czyli uniemożliwi sprawne ładowanie 
i szybki rozruch silnika. 

Kontroli wymaga też przewód łączący 
akumulator z rozrusznikiem. Powinien 
być przymocowany stabilnie, by nie do-
chodziło do jego przemieszczeń i drgań 
podczas jazdy. W przeciwnym wypad-
ku może dojść do przetarcia izolacji, co 
z czasem doprowadza do zwarcia z masą. 

Wstępna kontrola alternatora
W jej trakcie, oprócz wcześniej opisanego 
sprawdzenia akumulatora, należy zbadać 
stan wszelkich związanych z tym urzą-
dzeniem styków i połączeń elektrycznych, 
a także skontrolować pasowy napęd jego 
wirnika. Pasek w żadnym miejscu nie 
powinien być przetarty. Musi być też za-
wsze odpowiednio napięty samo czynnym 
napinaczem, a w przypadku starszych 
modeli pojazdów – ręcznie ustawianym 
mechanizmem regulacyjnym. 

W przypadku przepalenia się żarówki 
kontrolki ładowania wskazane jest, aby 
moc jej zamiennika dobrać zgodnie z za-
leceniami producenta. Podczas pracy al-
ternatora nie należy podłączać żadnego 
przewodu między nim a akumulatorem, 
ponieważ może to znacznie zakłócić 
prawidłowe funkcjonowanie układu ła-
dowania.

W przypadku stwierdzenia usterek 
wewnętrznych każdy montaż, demontaż, 
naprawa lub konserwacja alternatora – 
powinny być wykonywane przez wykwa-
lifikowanego profesjonalistę. 

Oferta firmy Auto-Starter
Obejmuje ona ponad 12 000 produktów 
odpowiadających blisko 200 000 re- 
ferencji. W asortymencie znajdują się al-
ternatory, rozruszniki oraz ich podzespoły 
przeznaczone do samochodów osobo-
wych, ciężarowych, maszyn rolniczych, 
jednostek pływających, motocykli oraz 
dla rynku przemysłowego. Dodatkowo,  
w 2004 roku, gama produktów zosta-
ła poszerzona o markę własną AS-PL,  
a w zakresie świadczonych usług pojawiła 
się oferta regeneracji alternatorów i roz-
ruszników. 

Wszystkie urządzenia podlegają suro-
wym procedurom produkcyjnym oraz te-
stowym, aby mogły spełniać one najwyż-
sze wymagania pod względem osiągów 
oraz dogodności montażu. 

W Lubichowie k. Starogardu Gdań-
skiego uruchomiono nową linię produk-
cyjną i osobną halę magazynową o po-
wierzchni 5000 m kw. W ich wyposaże-
niu zostały zastosowane innowacyjne 
rozwiązania oraz maszyny testujące kana-
dyjskiej firmy D&V Electronics™ (ST-16,  
ST-24, ALT-98, ALT-198) i holenderskiej 
Motoplat™. Zapewniają one wzrost ja-
kości oferowanych produktów, a w kon- 
sekwencji – zwiększenie satysfakcji 
klientów. Po wykonanym teście funkcjo-
nalnym zakończonym pozytywnym wyni-
kiem, produkty otrzymują logo QC.

Kontrola jakości
Efektem działań ukierunkowanych na 
wytwarzanie najwyższej jakości urzą-
dzeń było wprowadzenie w 2015 roku 
systemu zarządzania jakością zgodnego 
z wymaganiami normy ISO 9001:2008. 

Uzyskany wówczas certyfikat przyzna-
ny przez TÜV Rheinland® jest potwier-
dzeniem, iż działalność organizacji jest 
prowadzona zgodnie ze standardami 
jakościowymi.

Katalog on-line
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów i potrzebie uzyskania informacji 
o produktach, stworzony został katalog 
internetowy. Dostęp online umożliwia 
łatwe i szybkie wyszukanie potrzebnych 
części.  

Konrad Paciorek 
Starszy specjalista ds. sprzedaży
Auto-Starter

Alternatory i rozruszniki nie są auto-
nomicznymi częściami pojazdów, gdyż 
każdy z nich funkcjonuje w obrębie 
od powiedniego układu elektrycznego, 
a więc w pierwszym wypadku – systemu 
ładowania akumulatora, a w drugim –  
elektrycznego rozruchu silnika spalino-
wego. Układy te przestają działać za-
dowalająco przy niesprawności choćby 
jednego z ich elementów. 

Znaczenie stanu akumulatora
Szczególną rolę odgrywa tu akumulator 
uczestniczący w obydwu wspomnianych 
systemach. To właśnie z prawidłowo na-
ładowanego akumulatora najwięcej prą-
du stałego spośród wszystkich samocho-
dowych odbiorników pobiera rozrusznik. 

Do kontroli sprawności akumulatora wy-
starczy użyć miernika dostępnego w więk-
szości sklepów z artykułami elektrycznymi. 
Przy braku obciążenia, czyli po wyłączeniu 

Podpisy:
1. 996_709_#1, LS4056810_#1, KYBRA5048_#2, MONSP3045_#1 i KYBRA1765_#3
Sprężyny o cylindrycznym kształcie i charakterystyce liniowej
2. 996_489_#2, LS4063414_#1, MONSP3068_#1, SA024MT_#1, spr¦Ö+-yny 3 i LS4295019_#1
Charakterystyczne kształty sprężyn o działaniu progresywnym
3. SC036MT_#2 (1), SC036MT_#2,
Sprężyny typu banan o krzywej osi geometrycznej
4. spre+-yny
Sprężyny bimetaliczne, uformowane z warstw materiału o różnych właściwościach fizycznych
 

Niesprawność każdego z tych urządzeń powoduje, iż cały samo-
chód nie nadaje się do normalnego użytku, lecz główne przy-
czyny tego rodzaju awarii nie zawsze wiążą się z wewnętrznym 
ich uszkodzeniem

Alternatory (z lewej) i rozruszniki  
nadają się do ponownego stosowania  

po profesjonalnej regeneracji

Części składowe alternatora 
podlegające wymianie podczas 
napraw
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Od 2015 roku produkty marki AS-PL 
dostępne są także w katalogu TecDoc™. 
Ponadto udostępniana jest specjalistycz-
na aplikacja AS-PL Catalogue, ułatwiają-
ca dobór odpowiednich komponentów. 
Można ją pobrać w sklepach Google 
Play™ i App Store®. 

W trosce o środowisko naturalne zre-
zygnowano z katalogów drukowanych 
na rzecz tabletów marki Modecom, któ-
re posiadają fabrycznie zainstalowaną 
aplikację z katalogiem produktów marki 
AS-PL.                                            n

Dostęp do katalogu online zapewnia łałtwe i szybkie wyszukanie potrzeb-
nych części



Autonaprawa | Listopad 2016

32 | TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU | MECHANIKA

Autonaprawa | Listopad 2016

MECHANIKA | TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU | 33

Fo
t.

 E
m

m
et

ec

Fo
t.

 E
m

m
et

ec

Amortyzatory regulowane (cz.XI)

Na konkretnym przykładzie



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. .
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WSZYSTKO DO REGENERACJI 
UKŁADÓW KIEROWNICZYCH

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
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Pływający tłok oddzielający pozwala 
na utrzymywanie ciśnienia gazu wyno-
szącego około 16/18 barów. 

Amortyzator ma również elektroniczną 
regulację. W sumie nadaje się doskona-
le do stosunkowo ciężkiego samochodu 
z silnikiem o dużej mocy.

Praktyczne zastrzeżenia
Niemniej jednak, zdaniem użytkowników 
tego modelu i pracowników serwisujących 
go warsztatów, konstrukcja ta w pewnych 
aspektach wymaga udoskonalenia. Tak 
więc: przy pierścieniu tłokowym mogą 
się pojawiać luzy osiowe zwiększające 
poziom generowanego hałasu. Poza tym 
gaz może niekiedy przedostawać się przez 
nieszczelny o-ring tłoka oddzielającego 
i mieszać się z olejem. Zdarzają się też 
wycieki oleju z prowadnicy tłoczyska.

Wersja chińska
Na rynku dostępne są również różne 
podróbki tego produktu Made in Chi-

Carlos Panzieri
Konsultant techniczny 
EMMETEC

Aby zrozumieć, czym naprawdę jest jakość, najlepiej jest  
po służyć się dobrym przykładem. Może nim być taki produkt 
oryginalny, jak przednie zawieszenie samochodu Mercedes 
Benz ML W164 ze sprężyną powietrzną

ruchu z dużą prędkością bądź z pełnym 
obciążeniem, gdy wymagana jest więk-
sza stabilność.

Wewnątrz tego amortyzatora znajdu-
je się tłoczysko wykonane ze stali har-
towanej i ulepszanej, odpornej na za 
rysowania nawet przy próbach obróbki 
na tokarce. Odległość pomiędzy korkiem 
ograniczającym skok w fazie rozciągania 
a tłokiem wynosi ok. 225 mm. Te cechy 
konstrukcyjne sprawiają, iż amortyzator 
zyskuje strukturę o bardzo dużej wytrzy-
małości.

Sprężyna ograniczająca ruch tłoka 
w fazie rozciągania, wykonana ze stali 
sprężynowej ma długość 195 mm, śred-
nicę zewnętrzną 35 mm i przekrój drutu 
7,5 mm, a służy w efekcie do zwiększe-
nia stabilności pojazdu.

Tłok główny o średnicy 36 mm ma  
6 otworów przepływowych o przekroju 
10 mm każdy. Są one zamykane zawora-
mi klapowymi, które pozwalają na ogra-
niczenie do minimum zmian kalibracji.

Zamontowany w nim amortyzator Bil-
stein z regulacją ADS był już opisywany 
w poprzednich odcinkach tego cyklu. 
Jest on podobny do amortyzatora dwu-
rurowego, ponieważ faktycznie posiada 
dwie współosiowe komory, ale w rze-
czywistości działa jak jednorurowy, gdyż 
wyposażono go w pływający tłok, który 
oddziela olej (separator) od gazu pod wy-
sokim ciśnieniem. 

Cechy szczególne
Dzięki wysokiemu ciśnieniu gazu i olejowi 
o doskonałych właściwościach fizyczno- 
chemicznych działanie tego amortyzatora 
jest wyjątkowo stabilne w wysokich tem-
peraturach i nie dochodzi w nim łatwo do 
zjawiska kawitacji.

System regulacji pozwala na zmianę 
kalibracji i „zmiękczenie” charakterysty-
ki zawieszeń samochodu podczas jazdy 
z mniejszą prędkością lub z niewielkim 
obciążeniem, co zwiększa komfort podró-
żowania albo „usztywnienie” w trakcie 

na. Na pozór wydają się doskonałe, ale 
po uważniejszych oględzinach można 
w nich znaleźć istotne różnice w stosun-
ku do oryginału. Parametry mechanicz-
ne tłoczyska nie są z nim identyczne, co 
daje się stwierdzić na podstawie proste-
go testu zarysowania ich powierzchni na 
tokarce lub pod naciskiem prasy. 

Odległość pomiędzy korkiem ogra-
niczającym skok w fazie rozciągnięcia 
a tłokiem wynosi 260 mm, czyli więcej 
niż w części oryginalnej, ale nie może to 
kompensować słabych właściwości me-
chanicznych tłoczyska w zakresie sztyw-
ności amortyzatora przy obciążeniach 
bocznych (rys. 1).

Sprężyna ograniczająca ruch tłoka 
w fazie rozciągania ma tutaj 110 mm 
długości, 28 mm średnicy zewnętrznej 
i wykonana jest z drutu o grubości 4 mm. 
Nie jest więc pod żadnym względem po-
równywalna z oryginalną i nie zapewnia 
podobnej stabilności zawieszenia.

Tłok o średnicy 36 mm zastąpiono 
mniejszym, 27-milimetrowym (rys. 2), 
przypominającym rozwiązania stosowa-
ne w samochodach użytkowych z lat 70. 
Otworki mają zaledwie kilka milimetrów 
średnicy i zapewniają miękką kalibrację 
na gładkiej jezdni i bardzo twardą na nie-
równej nawierzchni. Oznacza to wyraź-
nie odczuwalny brak komfortu jazdy.

Dziwi jednak najbardziej fakt, iż 
w przeciwieństwie do oryginału jest to 

pod względem zasady działania amor-
tyzator dwururowy (rys. 3) z niskim we-
wnętrznym ciśnieniem gazu, pozbawiony 
nawet tłoka oddzielającego!

Komora wyrównawcza przyspawa-
na do korpusu w ogóle nie jest w stanie 
odbierać oleju z wnętrza amortyzatora  
(rys. 4 i 5), pełni jedynie funkcję pozor-
ną, zapobiegającą świeceniu się ostrze-
gawczej kontrolki na desce rozdzielczej. 
W praktyce chiński amortyzator, chociaż 
posiada komorę regulacji elektronicznej, 
ma kalibrację stałą.

Jak odróżnić podróbkę od oryginału?
Prawdziwy ADS Bilstein od chińskiej 
swej podróbki różni się już na pierwszy 
rzut oka połączeniem pomiędzy komo-
rą elektronicznej regulacji a korpusem 
amortyzatora. W oryginale brak jest śla-
dów spawania pomiędzy tymi częściami 

Rys. 1. Porównanie wewnętrznych części amortyzatora oryginalnego (u góry) i jego chińskiej podróbki

Rys. 2. U góry – tłok oryginalny, 
niżej – uproszczony przez chińskie-
go producenta

Rys. 3. 
Modyfikacje zasto-
sowane w falsyfika-
cie sprawiły, iż amor-
tyzator oryginalnie 
jednorurowy stał się 
dwururowym

Rys. 4 i 5. W chińskim produkcie komora 
wyrównawcza jest tylko atrapą tego ele-
mentu, ponieważ nie ma hydraulicznego 
połączenia z cylindrem roboczym

Rys. 6 i 7. Oryginalna (z lewej) i chińska 
komora elektronicznego sterowania, po 
prostu przyczepiona do korpusu krótkimi 
spawami
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na zużycie powodujące powstawanie 
luzów;

	o-ring tłoka rozdzielającego współ-
pracuje teraz z wypolerowaną gładzią 
cylindra, co zapobiega przepuszcza-
niu gazu;

	pierścień tłokowy został zamontowany 
na wcisk, więc nie ulega wibracjom;

	zastosowano świeży olej o wysokiej 
jakości. 

Jeśli chodzi o pozostałe elementy, to 
wszystkie są oryginalne i zapewniają 
wytrzymałość na obciążenia gnące, co 
pozwala objąć amortyzator dwuletnią 
gwarancją. 

Ponadto, jeśli po 100 000 km prze-
biegu pojazdu amortyzatory ponownie 
ulegną „zmiękczeniu”, można je łatwo 
i szybko naprawić. 

W celu uzyskania dalszych informacji 
o charakterze technicznym oraz dostępu 
do kursów przygotowawczych do prze-
prowadzenia prac związanych ze „zmięk-
czaniem” amortyzatorów prosimy o kon-
takt z emmetec.com lub www.orpav.com.

n

(rys. 6), natomiast w produkcie chińskim 
widoczne są 4 punkty spawania (rys. 7).

Z porównania kalibracji amortyzato-
ra oryginalnego i chińskiego wynika, że 
w ogóle nie mają one ze sobą nic wspól-
nego. Takich przykładów można znaleźć 
znacznie więcej, lecz chyba nie warto 
kontynuować ich listy, gdyż te już podane 
w pełni wystarczają do obiektywnej oce-
ny omawianego produktu.

Regeneracja jakości ADS Bilstein
Wykonał go Daniele Righi – właściciel 
firmy RD Suspension, specjalizującej się 
w budowie i naprawach amortyzatorów 
do samochodów wyścigowych, realizując 
wszystkie kolejne etapy kontroli oryginal-
nego przedniego amortyzatora Mercede-
sa ML W164.

jącego i wykonano gwint w dolnej części 
korpusu (rys. 8).

Tak przygotowany amortyzator umiesz-
czono w urządzeniu Mangusta, gdzie 
obcięto jego górny koniec, usunięto olej 
i wymontowano tłoczysko z tłokiem. 
Potem do korpusu wprowadzono gwin-
towaną tuleję Emmetec (rys. 9) i, stosu-
jąc odpowiedni środkownik (99-981B), 
przyspawano ją metodą TIG.

Po wymianie o-ringu tłoka oddziela-
jącego uszczelniono zbiornik z gazem, 
stosując dno Emmetec CT44807 wypo-
sażone w silikonowy zawór (rys. 10) oraz 
sprawdzono tłoczysko i tłok.

Oryginalny pierścień tłoka wymienio-
no na pierścień 13-206 i wprowadzono 
ponownie cały ten zespół elementów do 
amortyzatora, który napełniono olejem 
syntetycznym o bardzo niskiej lepkości. 
Komorę regulacyjną odpowietrzono klu-
czem Emmetec 98-546 i zamknięto kor-
pus, korzystając z prowadnicy Emmetec 
95-323L (rys. 11). Kolejną operacją było 
ciśnieniowe napełnienie przestrzeni ga-
zowej czystym azotem.

Zregenerowany w ten sposób amorty-
zator poddano ponownej próbie na stole 
testowym Precisa, sprawdzając, czy dzia-
łają komory wyrównawcze i czy kalibra-
cja prawego amortyzatora nie różni się od 
kalibracji lewego amortyzatora o więcej 
niż 10%. W przeciwnym wypadku na-
leżałoby wymienić odpowiednie blaszki 
zaworów tłoka.

Uzyskane efekty
Regeneracja w pełni przywróciła i nawet 
nieco poprawiła oryginalną jakość amor-
tyzatora,  ponieważ:
	nowa prowadnica jest wykonana z że-

liwa i dzięki temu bardziej odporna 

Najpierw, przy wykorzystaniu stołu 
testowego Precisa oraz testera Emmetec 
Z-19305, sprawdzono, czy regulacja 
działa prawidłowo. Po uzyskaniu pozy-
tywnego wyniku umieszczono amortyza-
tor na tokarce w celu zdjęcia jego dna. 
Następnie wypolerowano ścianki, po któ-
rych przesuwa się o-ring tłoka oddziela-

Rys. 8. Gwint w dolnej części kor-
pusu wykonany podczas regene-
racji ułatwia montaż i demontaż 
amortyzatora

Rys. 9. Tuleja gwintowana Emmetec 
przyspawana do górnej części 
amortyzatora

Rys. 10. Nowe dno zbiornika gazu wyposażone w gwint dla zawo-
ru silikonowego

Rys. 11. Zamknięcie korpusu żeliw-
ną prowadnicą tłoczyska produ-
kowana przez firmę Emmetec
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Poprawa 
efektywności reflektorów

nio przed maską samochodu. Trudno to 
uznać za dobry pomysł, gdyż z reguły nie 
ma potrzeby intensywnego oświetlania 
kilkumetrowej strefy przed samochodem. 
Decydujące o widoczności punkty leżą 

znacznie dalej, czyli 50 m i 75 m z pra-
wej strony pobocza oraz 50 m na wprost. 
Co więcej, barwa światła emitowanego 
z reflektorów również nie świadczy o ja-
kości świateł, a co najwyżej o tym, jaka 
technologia została w nich zastosowana.

Załóżmy jednak, że jakość światła jest 
rzeczywiście niewystarczająca, a kierow-
ca zgłasza np. słabą widoczność słupków 
z prawej strony drogi. Najczęstszą przy-
czyną jest wówczas nieprawidłowe usta-
wienie zasięgu światła reflektora lub jego 
wady wewnętrzne. Dlatego zawsze warto 
sprawdzić, czy działa regulacja świateł 
dostosowująca je do obciążenia pojazdu, 
a pokrętło nią sterujące jest ustawione 
w pozycji zero. W następnej kolejności 
trzeba skontrolować samo ustawienie re-
flektorów.

Inną przyczyną słabego światła może 
być niewystarczające napięcie w samo-
chodowej instalacji elektrycznej. Można 
to sprawdzić uniwersalnym miernikiem, 
dokonując pomiaru przy pracującym sil-
niku, najpierw na biegunach akumula-
tora, a następnie w miejscu najbliższym 
reflektorów. Obie wartości nie powinny 
różnić się o więcej niż 0,5 V, a najlepiej, 
gdy obie mieszczą się w przedziale 13,5–
13,8 V. Nigdy żadna z nich nie powinna 
spadać poniżej 13 V. 

Jeżeli ustawienie reflektorów i napię-
cie są prawidłowe, pozostają już tylko 
dwie, powszechnie występujące przy-

czyny słabego oświetlenia. Jedną z nich 
są żarówki. W praktyce te standardowe 
produkty bardzo różnią się od siebie ja-
kością zależną w znacznym stopniu od 
geometrii żarnika. 

Firma Osram, która dostarcza niemal 
połowę żarówek montowanych w nowych 
samochodach, sprawdza jakość każdego 
produktu na końcu taśmy produkcyjnej. 
Nawet najmniejsza odchyłka może spra-
wić, że reflektor będzie świecić o wiele go-
rzej, dlatego kontrolowana geometria żar-
nika to gwarancja, że możliwości reflekto-
ra będą wykorzystane w 100%, a rozsył 
światła i jego właściwości są prawidłowe.

Żarówki należy dobierać pod kątem 
potrzeb danego kierowcy i jego stylu jaz-
dy. Część kierowców preferuje produkty 
o wysokiej trwałości (dla nich idealne 
będą żarówki serii Ultra Life), inni naj-
wyżej cenią sobie białą barwę świa-
tła, a jeszcze inni – lepszy jego zasięg 
i bardziej intensywne oświetlenie drogi. 
Dla tych ostatnich firma Osram wpro-
wadziła nowe żarówki Night Breaker 
Laser. W porównaniu ze standardowymi 
produktami wytwarzają one do 130% 
więcej światła, które dodatkowo jest 
aż o 20% bielsze, a jego zasięg może 
być dłuższy nawet o 40 metrów. Popra-
wę tych parametrów udało się uzyskać 
m.in. za pomocą laserowej ablacji. Ta 
unikatowa technologia polega na bar-
dzo precyzyjnym usunięciu laserem nie-
bieskiego filtra z pewnej części bańki. 
Dzięki temu osiągnięto lepsze parametry 
optyczne, a co za tym idzie – lepszą wi-
doczność na drodze.

Na nic jednak prawidłowe ustawienie 
czy najlepsze żarówki, jeśli reflektory są 
brudne. Warto zatem dość często spraw-
dzać czystość reflektorów, a podczas 
szybszej jazdy nocą zatrzymywać się po 
to, by wyczyścić klosze. 

Na jakość światła wpływ ma nie tylko 
czystość, lecz także wiek i stan reflek-
torów. Z czasem poliwęglanowe klosze 
matowieją, robią się żółte i tracą nawet 
ponad połowę swojej przejrzystości. Na 
szczęście regeneracja kloszy nie jest 
kosztowna i zajmuje niewiele czasu. Wy-
starczy pasta polerska, drobnoziarnisty 
papier ścierny i… dwie godziny pracy. 
Jeśli jednak i to nie pomoże, pozostaje 
wymiana.                                          n

Magdalena Bogusz
Manager ds. marketingu działu Specialty Lighting 
Osram

W przypadku świateł postawienie traf-
nej diagnozy wcale nie jest tak łatwe, 
jak mogłoby się wydawać. Większość 
kierowców ocenia ich działanie na pod-
stawie tego, ile światła pada bezpośred-

Kierowcy często zgłaszają w warsztatach problem „słabych 
świateł”, lecz nie ma on, niestety, prostego, uniwersalnego 
rozwiązania, gdyż różne obiektywne czynniki mogą wpływać 
na subiektywną ocenę pracy reflektora

Żarówki generujące więcej światła lepiej oświetlają drogę w kluczowych  
dla bezpieczeństwa miejscach

Porównanie innowacyjnej żarówki Osram ze standardową

Poprawa parametrów świetlnych żarówki dzięki częściowemu usunięciu fil-
tra optycznego za pomocą laserowej ablacji
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Nowoczesne czujniki Delphi

Elektroniczny zmysł dotyku

Rodzaje czujników 
mechaniczno-elektrycznych
W czujnikach oferowanych przez firmę 
Delphi wykorzystywane są trzy rozwiąza
nia technologiczne zamiany mechanicz
nego ruchu na sygnały elektryczne.

Pierwszy ich rodzaj to magnetycz
ne czujniki bezstykowe, przekładające 
ruch mechaniczny na sygnały elektrycz

ne dzięki wykorzystaniu cewki elektro
magnetycznej przemieszczającej się 
względem magnesu stałego.

Drugą grupę stanowią tzw. czujniki 
Halla, czyli przetworniki modulujące sy
gnał wyjściowy czujników stosownie do 
zmian otaczającego je pola magnetycz
nego.

Trzecim rozwiązaniem są czujniki 
magnetorezystancyjne, w których dzia
łanie zewnętrznego pola magnetycznego 
powoduje zmiany wewnętrznego oporu 
elektrycznego.

Kontrola pozycji 
i prędkości obrotowej wałów
Czujniki położenia wałka rozrządu i wału 
korbowego oferowane przez firmę Delphi 
wykorzystują przeważnie wspomniany 
efekt Halla, ponieważ oparte na nim kon
strukcje umożliwiają adaptacyjne okre
ślanie wykrywanych wartości progowych 
i pozwalają minimalizować wrażliwość 
czujnika na miejsce jego zamontowania 
w nadzorowanym silniku.

Czujnik wału korbowego nazywany 
jest też czujnikiem prędkości obrotowej 
silnika lub czujnikiem kątowej pozycji 
wału. To  urządzenie elektroniczne po
zwala na monitorowanie pozycji i/lub 
prędkości obrotowej zarówno wałka roz
rządu, jak i wału korbowego. Przekazuje 
do jednostki sterującej sygnały będące 
podstawą dokonywania odpowiednich 
pomiarów w czasie rzeczywistym. 

W przypadku czujników wału kor
bowego chodzi tu o bieżące ustalanie 
momentu zapłonu i określanie prędko
ści obrotowej silnika (RPM) wykorzysty
wanej do różnych obliczeń w jednostce 
sterującej.

Na podstawie wskazań czujnika po
łożenia wałka rozrządu określa się do
datkowo, w którym cylindrze następuje 
zapłon, co stanowi podstawę synchroni
zacji wtrysku paliwa i sekwencję zapłonu 
cewek w modułach zapłonowych DIS. 

Awarie czujników
Wszystkie uprzednio wymieniane rodzaje 
czujników pracują bez mechanicznego 
kontaktu wzajemnie ruchomych części 
i w związku z tym nie ulegają ciernemu 
zużyciu ani fizycznym odkształceniom. 
Jednak wpływ na nie mogą mieć wibra
cje innych części silnika, powodujące 
poluzowanie zamocowań. Niszczące jest 
także korozyjne oddziaływanie wody lub 
zanieczyszczeń na złącza elektryczne, 
zwłaszcza jeśli nie są one ocynkowane. 
Zdarzają się także krótkie spięcia lub ze
rwanie przewodów w wiązce czujnika. 
Rzadziej występują zakłócenia typu EMI/
EMF bądź zanieczyszczenia magnetycz
ne cząsteczkami metali z innych części 
ulegających ciernemu zużyciu. Przyczy
ną nieprawidłowego działania czujnika 
może być także wadliwy jego montaż, 
powodujący powstanie szczelin powietrz
nych. Istotną rolę odgrywa tu również 
prawidłowe uziemienie czujnika, czyli 
jego połączenie elektryczne z „masą” po
jazdu, oraz stan przewodów, złącza i śrub 
mocujących. Przy diagnozowaniu należy 
też zwrócić uwagę na inne ślady uszko
dzeń mechanicznych.

Na zaistnienie tych rodzajów awarii 
wskazuje niezgodność napięcia lub prądu 
wyjściowego czujnika z parametrami po
danymi przez producenta. Bezpośrednio 
ujawniają się one przerwami w zapłonie. 

Usuwanie usterek
Jeśli pojawia się którykolwiek z powyż
szych problemów, prawdopodobnie na
stąpiła awaria czujnika wałka rozrządu  

i/lub wału korbowego. W większości przy
padków należy wymienić całe czujniki.

Firma Delphi posiada w pełni wystar
czającą ofertę czujników wałka rozrządu 
i wału korbowego o jakości OE (przykła
dowe numery części: SS1051312B1 
i SS10932) do popularnych pojazdów 
grupy General Motors, Renault oraz Nis
san. W porównaniu z produktami konku
rencyjnymi mają one następujące zalety:
	adaptacyjne schematy sygnału Halla 

zapewniają większą dokładność po
miaru czasu, optymalizują szerokość 
szczeliny powietrznej i czułość na wy
chylenia, a także usprawniają wykry
wanie prędkości zerowej;

	precyzyjny sygnał wyjściowy w kształ
cie fali prostokątnej eliminuje nie
pożądaną funkcję korekty narastają
cego sygnału w sterowniku silnika;

	zwiększona dokładność reakcji czujni
ka ogranicza emisję spalin, zwiększa 
niezawodność pracy silnika oraz kom
fort jazdy;

	ochrona przepięciowa zabezpiecza przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi;

	zmniejszona liczba złącz przewodów 
oznacza większą niezawodność po
łączeń;

	automatycznie generowany sygnał 
elektryczny nie wymaga zewnętrznego 
zasilania;

	czujniki Delphi są poddawane wielo
stronnym testom wytrzymałościowym 
zgodnie z rygorystycznymi wymogami 
OE;

	ich jednoczęściowa konstrukcja po
zwala na uproszczoną budowę oraz 

Agnieszka Zagórska
Menadżer kategorii elektroniki silnikowej 
Delphi Product & Service Solutions 
w Europie Środkowo-Wschodniej

Procesy zachodzące w układach współ
czesnych pojazdów drogowych sterowane 
są przeważnie samoczynnie przez kompu
terowe jednostki wykorzystujące do tego 
celu sygnały z rozmaitych czujników

Zadaniem czujników mechaniczno 
elektrycznych jest przetwarzanie mierzo
nych bezpośrednio wielkości fizycznych 
na sygnały elektryczne, przesyłane na
stępnie do odpowiednio zaprogramo
wanych procesorów jako informacje 
wejściowe, uczestniczące w tworzeniu 
impulsów sterujących pracą różnych 
urządzeń wykonawczych.

zastosowanie VPOS (valid power on 
state);

	wszystkie te produkty dostarczane są 
z uchwytami, uszczelkami i podkład
kami OE ułatwiającymi ich prawidło
wy montaż.                                   n

Standaryzowane rozmiary i kształty czuj-
ników wałów pozwalają je stosować  
w szerokiej gamie współczesnych pojazdówCzujniki Delphi dostarczane są wraz z kompletami dodatkowych akcesoriów

Książki WKŁ w e-autonaprawie 10%taniej
✔  Wejdź na stronę: 
 www.e-autonaprawa.pl
✔  Wybierz przycisk KSIĄŻKI
✔  Przejrzyj katalog
✔  Zaznacz interesujące Cię 
 pozycje 
✔  Kup, nie odchodząc od komputera!
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Dobór urządzeń warsztatowych (cz. I)

Zenon Majkut
Wimad

Wyniki badań amerykańskiego portalu 
PTEN (Professional Tool & Equipment 
News) na temat najważniejszych kry-
teriów zakupu wyposażenia warsztatu 
samochodowych można uznać za dość 
zaskakujące

czy się najniższą cenę z wysoką jakością. 
Pewne znaczenie wydaje się mieć u nas 
kategoria relacji kupujący-sprzedający. 
Znajdują w tym swe odbicie rozmaite 
praktyki pozyskiwania klienta, np. „roz-
dawanie za darmo” urządzeń w progra-
mach lojalnościowych przez hurtownie 
części. Kolejną przyczyną wysokiego 
wskaźnika w tej kategorii jest rzadkość, 
w porównaniu z rozwiniętymi rynkami, 
zakupów w Internecie. U nas dotyczy to 
niecałych 5%, a za oceanem – aż 22%. 

Natychmiastowa potrzeba w warsz-
tacie pojawia się wtedy, gdy kreatywny 
jego właściciel uzna, że ma szansę wyge-
nerować dodatkowe zyski po zakupieniu 
nowej maszyny. U nas jeszcze inwestorzy 
mają czas, zastanawiają się, czekają. Tak 
bez racjonalnej przyczyny, uciekają im 
niezrealizowane korzyści. 

Komentarza wymaga tu jeszcze dyso-
nans pomiędzy kryterium zwanym „okres 
gwarancji” u nas i w USA. Otóż w Polsce 
i w Europie jest przymusowa ochrona 
konsumenta i również inwestora. Każ-
dy jednak wie, że urządzenie z 5-letnią 
gwarancją jest droższe od tego z 24-mie-
sięczną. Poza tym faktyczna jakość ma 
dla ciągłości pracy w warsztacie znacze-
nie dużo większe niż formalna gwaran-
cja. Znany jest u nas przypadek klienta, 
któremu wyważarka pochodząca z Chin 
w czasie 2-letniej gwarancji zepsuła się 
czterokrotnie i tyleż razy została bezpłat-
nie wymieniona na nową. Kolejna, piąta 
awaria nastąpiła już w trzecim roku od 
zakupu. Wymiany więc nie było ani też 
naprawy, ponieważ gwarant nie miał żad-
nego lokalnego serwisu ani zapasu części 
zamiennych. Pozostało kupić inną ma-
szynę od innego dostawcy, który w razie 
potrzeby szybko naprawia wyważarki nie 
tylko w ramach rocznej gwarancji, lecz 
jeszcze przynajmniej przez 10 lat od za-
kończenia produkcji danego modelu. Wy-
niki pozostałych kryteriów pozostawiam 
ocenie czytelników. 

Szczegółowe argumenty rozstrzyga-
jące o wyborze konkretnych urządzeń 



warsztatowych przedstawię w kolejnych 
odcinkach niniejszego cyklu w oparciu 
o swą wiedzę i 25-letnie doświadczenie 
w ich badaniu, sprzedawaniu, serwiso-
waniu etc. Według mojej oceny, zasto-
sowane przy tym kategorie klasyfikacyj-
ne powinny zachować swą aktualność  
co najmniej w przeciągu najbliższych  
25 lat, gdyż niezależnie od tego, czym 
będą napędzane przyszłe samochody, 
koła i zawieszenia pozostaną w nich bez 
poważniejszych zmian. 

Dobór dźwignika na stanowisko  
do pomiaru geometrii ustawienia kół 

Parametry wymiarowe 
podnośników
Do podstawowych kryteriów, 

które inwestor powinien wziąć pod uwa-
gę, dokonując zakupu tego rodzaju urzą-
dzenia, należą: rozstaw osi obsługiwa-
nych samochodów, szerokość najazdów 
i udźwig podnośnika. Kolejnym, niejako 
pochodnym, jest wysokość dźwignika 

Dlatego opierając się na tych samych 
kategoriach, spróbowaliśmy ocenić ana-
logiczną sytuację w Polsce. Próbka kil-
kuset anonimowych ankiet dała wyniki 
przedstawione w poniższym zestawieniu  
(w porównaniu z danymi z rynku amery-
kańskiego). 

Jak widać, na naszym rynku kupujący 
kieruje się głównie ceną i (choć w mniej-
szym już stopniu) jakością urządzeń oraz 
ich serwisowania. Na te dwa czynniki  
przypadło więcej niż połowa głosów. 
Trudno się dziwić, skoro w reklamach tak 
chętnie, choć skądinąd absurdalnie, łą-

w stanie złożonym, ponieważ obecnie 
niektóre auta osobowe mają bardzo małe 
prześwity ograniczane dodatkowo przez 
spojlery. Dziś powyższe parametry zawie-
rają się w granicach:
	rozstaw osi od 1800 mm (np. Smart, 

Toyota IQ) do 4500 mm (np. nowy VW 
Crafter), lecz długość całego dźwignika 
musi zakładać margines na zainsta-
lowanie obrotnic i płyt odprężnych, 
wybieg na kompensację bicia obręczy 
metodą przetaczania (15-40 cm) plus 
rampy wjazdowe (nawet do 2 m); 

	szerokość pojedynczego najazdu za-
leżna od konstrukcji dźwignika od 
500-700 mm, a całkowita szerokość 
strefy najazdów 2100-2400 mm,  
choć wybór większych wartości nie 
zawsze jest korzystny ze względu  
na ograniczony dostęp do punktów 
regulacji; 

	nośność dla tej grupy samochodów, 
wynoszącą z definicji 3500 kG, nale-
ży zwiększyć do minimum 4000 kG 

ze względu na możliwość obsługi cięż-
szych pojazdów dostawczych (najcięż-
sze o dmc 6500 kG wymagają dźwigni-
ka o nośności 7000 kG).

Wypoziomowanie najazdów
Zdania dostawców są w tej kwe-
stii podzielone od czasu pojawie-

nia się urządzeń do geometrii 3D. Techno-
logia ta zezwala na mniej restrykcyjne 
podejście do wypoziomowania stanowisk. 
Teoretycznie mogą one pracować nawet 
bez poziomowania, jeśli pozycja stanowi-
ska jest zawsze niezmienna, a samochód 
podczas żadnej z procedur pomiarowych 
nie będzie się staczać do przodu lub do 
tyłu, ani też przemieszczać się w lewo lub 
prawo po zwolnieniu blokad obrotnic. Bez 
spełnienia tych warunków niemożliwe jest 
wykonanie jakiegokolwiek pomiaru. Nieste-
ty, pod nośnik ze swej natury posiada kilka-
naście pozycji pomiarowych, a przynajmniej 
w dwóch z nich sprawdzane jest wypozio-
mowanie, które w obu musi być jednakowe.

 Polska USA
Okres gwarancji 8% 1%
Relacja sprzedawca-klient  12%  6%
Pochodzenie maszyny z krajów: EU lub USA  6%  5%
Rozpoznawalność marki producenta 3% 4%
Jakość urządzenia + jakość opieki serwisowej 14% 50% 
Szybka dostępność urządzenia (0-4 tygodnie)  5% 4%
Pilna potrzeba zakupu 9%  20%
Cena zakupu  43% 10%

PYTANIA KONKURSOWE
I Jakość żarówki halogenowej zależy głównie od:
   ❏ a. zabarwienia bańki 
   ❏ b. geometrii ustawienia żarnika
   ❏ c. materiału żarnika 
   ❏ d. rodzaju zastosowanego szkła 

II Ablacja laserowa to:
   ❏ a. usuwanie części powłoki filtracyjnej z bańki
   ❏ b. polerowanie odbłyśnika reflektora
   ❏ c. polerowanie klosza reflektora
   ❏ d. zamykanie baniek promieniem lasera

III Gdzie znajdują się kluczowe dla bezpieczeństwa punkty na drodze?
   ❏ a. tuż przed maską samochodu
   ❏ b. 100 m przed samochodem i 50 m po prawej na poboczu
   ❏ c. 50 m i 75 m z prawej strony na poboczu oraz 50 m przed samochodem
   ❏ d. nie ma takich punktów, reflektory muszą po prostu świecić jak najdalej

IV Jaki wpływ na złe oświetlenie drogi może mieć wadliwe działanie regulacji ustawienia reflektorów?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ e-mail ..........................................................................................................

Autonaprawa

pl. Parkowa 25

51-616 Wrocław

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

Prosimy
przesłać pocztą 
lub faksem:

71 348 81 50

Formularz elektroniczny 
znajduje się na stronie:

www.e-autonaprawa.pl/konkurs

✁

Możesz wygrać jeden z pięciu kompletów żarówek Night Breaker Laser
(do wyboru H4 lub H7) ufundowanych przez firmę Osram,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2 i 3 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 4. Nie znasz niektórych od-
powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Poprawa efektywności reflektorów”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej 
i wyślij go na adres redakcji do 30 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!
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producentów samochodów (BMW, Daim
ler i Volkswagen) dotyczące poziomości 
podnośnikowych stanowisk do pomiaru 
geometrii kół. 

Znaczenie zachowania poziomów na 
stanowisku do geometrii kół uwidacznia 
również rys. 2, porównujący rzeczywiste 
protokoły pomiarów poziomowania dźwi
gnika 4,5 t (zablokowanego na zapad
kach na jednej tylko wysokości) w stanie 
bez obciążenia oraz obciążonego samo
chodem dostawczym o masie ok. 2 t. 
Po licznych reklamacjach dotyczących 
stwierdzonych niezgodności wyników do
stawca dźwignika na stanowisko do geo

Wysokość robocza  ok. 1800 mm

Poprzeczna Dhq maks. 0,5 mm

Wzdłużna Dhl maks. 1,0 mm

Diagonalna Dhd maks. 1,0 mm

W sytuacji, gdy wszystkie czyn
ności związane z pomiarem i regulacją 
geometrii ustawienia kół wykonujemy 
na jednym stabilnym, nieruchomym 
i stałym podłożu, rezultaty pomiarów nie 
zmieniają się w poszczególnych etapach 
(kompensacja bicia obręczy, pomiar). 
Jeśli jednak po uniesieniu dźwignika na 
inną wysokość, np. do regulacji i mecha
nicznego zablokowania go zapadką bądź 
listwą zębatą, uzyskamy zmianę wyniku 
poziomości stanowiska, to żadne urzą
dzenie nie potrafi rozróżnić tych dwóch 
stanów, czyli położenia pierwszego, na
zwijmy je dolnym, i drugiego – górnego. 

W efekcie te zmiany zostaną wliczone 
w wynik pomiaru i zafałszują na pewno 
wartość mierzonych kątów pochylenia 
koła, wyprzedzenia osi zwrotnicy i po
chylenia osi zwrotnicy. 

Jakimś pośrednim wyjściem byłoby 
skompensowanie bicia obręczy i pomiar 
pierwotny, następnie ewentualne dokona
nie regulacji i pomiar końcowy na tej sa
mej zablokowanej wysokości. Wszystko to 
pod warunkiem, że dźwignik pod naciska
mi kół nie odkształca się sprężyście więcej 
niż o 0,1 mm na całej swej długości. 

Rys. 1 wraz z załączoną tabelką przed
stawia zalecenia czołowych niemieckich 
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metrii (renomowany włoski producent) 
przeprowadził porównawcze pomiary 
tego samego samochodu (Audi A8) na 
dźwigniku oraz wypoziomowanym stano
wisku kanałowym za pomocą tego same
go przyrządu. Okazało się, że i wówczas 
różnice wystąpiły prawie we wszystkich 
parametrach, tylko w samym kącie PK 
z tyłu różnica wyniosła 57 minut kąto
wych, gdy tolerancja wynosi w tym mo
delu 20 minut! 

Ochrona przed korozją
Dźwigniki do pomiaru geo
metrii występują w trzech 

konstrukcyjnych odmianach jako: cztero
kolumnowe (najczęściej hydrauliczne 
z listwami poziomującymi w umieszczo
nymi w kolumnach), nożycowe jednosek
cyjne (z listwami zębatymi) oraz cztero
stemplowe hydrauliczne z platformami. 
Wszystkie mają najazdy wykonane ze 
stali konstrukcyjnych nadających się do 
spawania (stale niestopowe lub z małą 
ilością dodatków stopowych i jedno
cześnie z małą zawartością węgla). Ma
teriał ten jest, niestety, bardzo podatny 
na korozję, szczególnie w warsztacie 
samochodowym, gdzie jego powierzch
nia ulega ścieraniu, udarom od narzędzi, 
działaniu środków chemicznych oraz wil
goci ściekającej z samochodów (w zimie 
często jest to woda z solą). 

Dawniej, 1520 lat temu, problemy 
z korozją były mniej odczuwalne, po
nieważ stosowano wtedy stale z euro
pejskich hut, spełniające rygorystyczne 
normy krajowe i ISO. Obecnie, w efekcie 
globalizacji, większość tych kryteriów jest 
lekceważona. Coraz częściej też zdarzają 
się w wyrobach walcowanych wtrącenia 
niemetaliczne, które są źródłem korozji 
międzykrystalicznej. Ta z kolei rozwija 
się, mimo lepszego lub mniej doskona
łego zabezpieczenia antykorozyjnego. Do 
rozwoju korozji przyczyniają się również 
mniej szczelne lakiery ekologiczne oraz 
pomijanie niektórych etapów procesu 
nakładania powłok ochronnych. Ma to 
równocześnie podłoże ekonomiczne, 
gdyż dźwignik zabezpieczony dwuwar
stwowym lakierem proszkowym może 
być o 10% droższy od pokrytego tylko 
jedną warstwą. Ocynkowany ogniowo 
i następnie malowany proszkowo dźwi

gnik jest droższy przeciętnie o 25% od 
takiego „tańszego”. Klient prawie zawsze 
wybierze rozwiązanie mniej kosztowne 
(w pierwszym lub drugim roku użytko
wania). Wiadomo też, że stal wolniej 
koroduje w południowych Włoszech lub 
w Arizonie, niż w Polsce czy w Skandy
nawii, więc nie zawsze takie same zabez
pieczenia zadziałają tak samo.

Instrumentarium
Można je nazwać „wyposa
żeniem” lub „wyposażeniem 

opcjonalnym”, lecz nazwa instrumenta
rium dotyczy nie tylko przyrządów czy 
elementów wyposażenia, lecz też opro
gramowania i tzw. integratorów, czyli 
części współpracujących dźwignika, 
urządzenia do pomiaru geometrii i plat
formy internetowej. 

Zasadnicze elementy instrumenta
rium służą do rozprężania i uwalniania 
kół. Są to przede wszystkim obrotnice. 
Jeśli stosujemy system pomiaru geo
metrii w technologii 3D, ich rola ulega 
znacznemu uproszczeniu, gdyż nie jest 
potrzebna żadna elektronika, np. do 
pomiaru maksymalnego kąta skrętu czy 
różnicy kątów skrętu, skoro te funkcje 
przejęło samo urządzenie. Jedyny wyją

tek stanowią wymagania Porsche, gdzie 
w obrotnicach i płytach odprężnych (oba 
zestawy są identyczne) konieczne jest 
zamontowanie wag pod wszystkimi ko
łami samochodu. W takiej sytuacji, jak 
również wtedy, gdy mamy do czynienia 
z obrotnicami tzw. elektronicznymi, po
trzebne jest okablowanie dźwignika, aby 
przesyłać sygnał do jednostki centralnej 
urządzenia. 

Wymagania koncernu BMW dotyczą
ce obrotnic i płyt odprężnych przedsta
wiają rys. 3 i 4 oraz tab. 5. Elementy 
te również muszą być chronione przed 
korozją. Konstrukcyjnie płyty odpręż
ne i obrotnice dzielą się na zagłębione 
w platformach dźwignika i mocowane 
do nich z wierzchu. W obu wariantach 
górne ich powierzchnie muszą tworzyć 
jedną płaszczyznę. W przeciwnym razie 
wystąpią utrudnienia podczas przetacza
nia pojazdu na stanowisku z urządze
niami 3D. Coraz częściej płyty odprężne 
i obrotnice są blokowane pneumatycznie  
(z pulpitu sterowania) lub za pomocą opro
gramowania aktywującego blokady w od 
 powiednim momencie procedury pomiaru. 

Inne urządzenia stricte pomiarowe 
przypisane do dźwignika to przyrządy do 
automatycznej regulacji zadanego ciś
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Rys. 1. Zalecenia niemieckich producentów samochodów dotyczące wypoziomowania dźwignika diagnostycznego

Dopuszczalne różnice wysokości punktów 
styku kół z najazdami dźwignika

Rys. 2. Szkice pomiarów wysokościowych podnośnika przy obciążeniu 2 t (z lewej) 
oraz bez obciążenia
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nienia w kołach, które skracają czas po-
miaru i regulacji oraz ograniczają ryzyko 
wystąpienia błędu i pominięcia ważnego 
etapu procedur. 

Waga dźwignika
Omawiany rodzaj dźwignika 
w każdej z odmian konstruk-

cyjnych powinien być cięższy i mocniej 
zbudowany od swoich obsługowych 
odpowiedników, aby zapewnić stabilne 
wypoziomowanie najazdów w stanie wol-
nym i pod obciążeniem masą pojazdu. 
Dlatego ocena oferty dostawcy dźwignika 
powinna być przeprowadzona i w tym za-
kresie. Urządzenie chwiejne może służyć 
jedynie do napraw i wymiany oleju…
 

Dodatkowe unoszenie  
kół samochodu 
Chodzi tu o dodatkowe dźwi-

gniki. Są ich dwa rodzaje: podosiowe 
i podprogowe. Niestety, nie są one cał-
kowicie zamienne. W przypadku aut 
kompaktowych i większości osobowych 
praktyczniejszy i szybszy jest dźwignik 
podprogowy, który nie nadaje się do sa-
mochodów dostawczych i terenowych 
z ramami nośnymi. Tu lepszy jest pod-
nośnik unoszący jedną oś pojazdu. Dla-
tego najlepiej jest wyposażyć warsztat 
w obydwa rodzaje dodatkowych dźwi-
gników, choć nie zawsze jest to możliwe 
ze względów konstrukcyjnych (np. brak 
szyn dla podnośnika osiowego lub mała 
wysokość ramp najazdowych, w których 
powinna się chować konstrukcja nożyco-
wa dźwignika podprogowego). 

Pod względem ekonomicznym dźwi-
gnik osiowy to zwykle 5-10% wartości 
podnośnika głównego, a podprogowy – 
nawet 10-20%. Oczywiście poza ceną 
liczą się także parametry użytkowe.

Miejsce w warsztacie 
i dostęp do samochodu
Ilość miejsca w warsztacie 

zawsze jest deficytowa i każdy metr 
kwadratowy powierzchni i sześcienny 
kubatury kosztuje nie tylko podczas bu-
dowy, ale też w eksploatacji. Najmniej 
miejsca zajmują konstrukcje nożycowe 
lub stemplowe zagłębiane w posadzce. 
Niestety są one też najdroższe. Zagłę-
bienie dźwignika czterokolumnowego 

znacznie zwiększa zajmowany obszar nie 
tylko na długości stanowiska. Najlepszy 
dostęp do podzespołów mierzonego sa-
mochodu gwarantują podnośniki cztero-
stemplowe i czterokolumnowe, ponieważ 
układy podnoszące nie zabierają miejsca 
tuż pod najazdami dźwignika. Nożycowe 
konstrukcje wypadają tu nieco słabiej.

Serwis 
Najkorzystniej jest, żeby 
dźwignik został przed usta-

wieniem w warsztacie pokazany na 
animacji lub choć „wrysowany” przez 
dostawcę w realia konkretnego warsz-
tatu. Dopiero wtedy widać, czy spełni 
on wymagania. Nie powinien być ku-
powany jedynie „z katalogu”. Instalacji 
dźwignika powinna dokonać ekipa au-
toryzowana przez jego producenta i po-
siadająca dostęp do części zamiennych. 
Warto też sprawdzić, czy monterzy mają 
uprawnienia konserwatorskie w zakresie 
dźwigników, oraz zapytać, w jaki sposób 
wykonają i sprawdzą wypoziomowanie 
dźwignika. Należy, oczywiście, zwrócić 
uwagę, czy dostawca posiada zapas 
części zamiennych, nawet do modeli 
podnośników, których produkcja już się 
zakończyła. I na koniec, czy montaż, 
uruchomienie oraz pomoc w odbiorze 
UDT odbędzie się za darmo, tzn. w ra-
mach ceny za dźwignik na stanowisko 
do geometrii. 

Certyfikaty i reputacja
Bez prawidłowego certyfika-
tu zgodności CE nie można 

w Polsce legalnie kupić i użytkować żad-
nego podnośnika. Jednak należy spraw-
dzić, czy kupowany podnośnik posiada 
też dodatkowe rekomendacje, czyli za-
twierdzenia i dopuszczenia do sieci au-
toryzowanych serwisów renomowanych 
producentów samochodów. Warto też 
poznać opinie dotychczasowych użyt-
kowników. Podnośniki jako tzw. old sty-
lowe produkty są wykonywane od wielu 
lat przez producentów, którzy na swą 
renomę pracowali bardzo długo. Jest to 
argument wyłącznie prestiżowy i w wielu 
systemach wartości opartych wyłącznie 
na zysku może się nie mieścić, ale bez 
niego nie byłoby produktów o najwyższej 
jakości.

Wymagania – obrotnice
Kąt obrotu 360°
Przemieszczenie (w dowolnym kierunku od środka obrotnicy)  min. 50 mm
Udźwig min. 1000 kg
Różnica wysokości maks. 0,1 mm

Wymagania – płyty przesuwne
Kąt obrotu (w lewo i w prawo) min. 5°
Przemieszczenie boczne (w dowolnym kierunku od środka płyty) min. 50 mm
Udźwig min. 1000 kg
Różnica wysokości maks. 0,1 mm

Rys. 3. Przykład obrotnicy mecha-
nicznej wymaganej przy bada-
niach samochodów BMW

Rys. 4. Płyta przesuwna umożli-
wiająca boczne i skrętne prze-
mieszczenia kół

Tab. 5. Wymagania koncernu BMW dotyczące obrotnic i płyt przesuwnych
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Cena
Jest ona bardzo istotna, ale 
nie może być rozważana jako 

jedyne lub pierwsze kryterium. Należy ją 
uwzględnić w procesie wyboru już po roz-
ważeniu pierwszych w kolejności dziewię-
ciu kryteriów. Finansową uciążliwość in-
westycji można złagodzić przez wykorzy-
stanie odpowiednich, dostępnych na ryn-
ku usług kredytowych, leasingowych itp. 
Decydujące znaczenie ma tutaj kwestia 
zwrotu inwestycji, a sam podnośnik jest 
jedynie jej częścią.                                            n Fo
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Wojciech Żmijewski 
Młodszy Specjalista ds. Produktu
Inter Cars

Ten samoczynny regulator 
jest, obok pompy i chłodnicy, 
jednym z głównych elementów 
decydujących o intensywno-
ści przepływu i temperaturze 
płynu w obiegu chłodzenia 
samochodowego silnika

piecznym – uszkodzenie powoduje 
stałe zamknięcie dużego obiegu, co 
może doprowadzić do przegrzania sil-
nika;

	przy drugim – duży obieg pozostaje 
stale otwarty, czego następstwa nie są 
aż tak poważne, gdyż sprowadzają się 
do niedogrzania silnika i zwiększenia 
zużycia paliwa. 

Drugi rodzaj awarii jest bardzo często nie-
zauważany przez użytkowników, zwłasz-
cza w okresie letnim. Dlatego 80% przy-
padków wymiany uszkodzonych termo-
statów następuje w okresie zimowym, kie-
dy pojawiają się problemy z niedostatecz-
nym ogrzewaniem kabin samochodów.

W ofercie Inter Cars dostępne są mię-
dzy innymi termostaty takich producen-
tów, jak: Vernet, BorgWarner Wahler czy 
Mahle.

Marki Vernet dotyczą 352 referencje 
o statusie „Aktualny” i 735 referencji 
o statusie „Zamówienie indywidualne”, 
które dostawca jest w stanie zrealizować 
w terminie od 2 do 3 dni roboczych. 
Przykładowy indeks: TH6047.89J – 
termo stat cieczy chłodzącej do aut: Dacia 
Duster, Logan, Sandero; Opel Vivaro; Re-
nault Clio II, Espace III, IV, Kangoo, La-
guna I, II, III, Mégane, Mégane II, Scénic 
I, II, Trafic II 1.4/1.6/2.0 08.97-01.05; 
cena detaliczna – 45,89 zł netto.

Marka Wahler to 169 referencji o sta-
tusie „Aktualny” i 258 referencji o sta-
tusie „Zamówienie indywidualne”. Przy-
kładowy indeks: WA4459.92D – termo-

stat cieczy chłodzącej Opel Astra F, G, 
H, Combo, Corsa B, C, D, Meriva, Tigra 
1.0/1.2/1.4 11.96; cena detaliczna – 
78,19 zł netto.

Ostatnim i nie mniej ważnym dostaw-
cą termostatów z grupy Premium jest 
Mahle, które z końcem 2015 r. zostało 
zastąpione przez nowy brand tego pro-
ducenta i aktualnie w ofercie Inter Cars 
jest rozwijany i sprzedawany pod marką 
Behr. Stale rozwijaną ofertę na chwilę 
obecną reprezentuje 91 referencji o statu-
sie „Aktualny”. Przykładowy indeks: BTI 
16 105 – termostat cieczy chłodzącej do 
aut (105°C): Audi A3; Seat Cordoba, Cor-
doba Vario, Ibiza III; Škoda Octavia; VW 
Bora, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Polo, Polo 
Classic, Touran 1.6 12.95-12.10; cena 
detaliczna – 170,11 netto.

Pod względem hydraulicznym termostat 
jest rodzajem zaworu, który pod wpły-
wem aktualnej temperatury otwiera bądź 
zamyka przepływ płynu chłodzącego 
w małym lub dużym obiegu chłodzenia. 
Podstawową jego część stanowi metalo-
wy, hermetyczny mieszek, wypełniony 
cieczami o niskiej temperaturze wrzenia, 
zmieniającymi swą objętość przy wzro-
ście lub spadku temperatury. 

Kiedy ciecz chłodząca ma tempera-
turę poniżej 80°C, mieszek, kurcząc się, 
zamyka zaworem jej dopływ do chłod-
nicy. Wymuszane przez pompę krążenie 
płynu obejmuje wówczas jedynie kanały 
chłodzące cylindry i głowicę silnika oraz 
nagrzewnicę umieszczoną w kabinie po-
jazdu. Jest to tzw. mały obieg. 

Gdy temperatura cieczy chłodzącej 
wzrasta powyżej 95°C, mieszek roz szerza 
się, otwierając całkowicie jej dopływ do 
chłodnicy, czyli obieg duży, i równo-
cześnie zamyka krążenie we wspomnia-
nym małym obiegu. W zakresie tempe-
ratur pośrednich między 80 a 95°C oba 
obiegi są częściowo otwarte. Pompa 
cieczy chłodzącej pracuje cały czas syn-
chronicznie w silnikiem, niezależnie od 
włączonego obiegu. 

Termostat to proste i przeważnie tanie 
urządzenie, lecz jego usterki mogą przy-
sporzyć użytkownikowi auta sporo kło-
potów. W praktyce mamy do czynienia 
z dwoma rodzajami jego awarii:
	przy pierwszym, stosunkowo rzad-

szym, ale o wiele bardziej niebez-

Termostat w układzie chłodzenia 

Typowy termostat o znacznej uniwersalności 
zastosowań dostarczany wraz z obwodową 
uszczelką

Termostat zintegrowany z króćcem przyłą-
czeniowym dużego obiegu chłodzenia

W IC Katalogu Online można bardzo 
łatwo znaleźć te produkty po wybraniu 
modelu i wersji auta w zakładce „Układ 
chłodzenia” i kliknięciu kolejnej zakładki 
„Termostat”.                                       n
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl
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Grupa Valeo jako pierwsza do-
starcza ultradźwiękowe czuj-
niki parkowania na niezależny 
rynek aftermarketowy. Ofero-
wane 15 czujników pokrywa 
165 numerów OE montowa-
nych w 180 modelach aut. 
14 referencji jest przystoso-
wanych do malowania, a do 
każdego czujnika dodawane 
są 3 uszczelki (czarna, szara 
oraz transparentna). W ofercie 
dostępny jest również jeden 
czujnik chromowany. W efek-
cie czujniki mogą być dyskret-
nie dopasowane do każdego 
zderzaka.

Czujniki parkowania Valeo
Czujniki dokonują detekcji 

pionowej i poziomej (zapew-
niając bezpieczeństwo oraz 
precyzję w wykrywaniu napo-
tkanych przeszkód) i działają 
w temperaturach od -40 do 
+90 stopni.
valeo.pl

Wysokociśnieniowa myjka 
AQT Boscha nadaje się do 
mycia samochodów, kostki 
brukowej i elewacji budyn-
ków. 

Wybór modelu urządzenia 
zależy od prac, do jakich ma 
być ono używane. Do szyb-
kiego mycia auta i zastosowań 
wokół domu (czyszczenie 
kostki, elewacji itp.) nadaje 
się model AQT 45-14X z sil-
nikiem o mocy 2100 W oraz 
specjalnie skonstruowanymi 
dyszami. Sugerowana cena 
brutto 1499 zł.

Wyłącznie do mycia auta 
nadaje się model AQT 35-12 

Myjka wysokociśnieniowa AQT

o mocy 1500 W. W skład ze-
stawu wchodzą: dysza wysoko-
ciśnieniowa do pracy z środ-
kiem myjącym (pianownica), 
dysza 90°, szczotka do mycia, 
wąż przedłużający (6 m) i ście-
reczka z  mikrofazy do myjek 
wysokociśnieniowych. Myjka 
waży 5,53 kg, a jej sugerowa-
na cena brutto to 729 zł.

Do sporadycznego mycia 
auta z miejskiego kurzu nada-
je się najmniejsza i najlżejsza 
myjka AQT 33-11. Model ten 
waży 3,8 kg, a jego moc to 
1300 W. Sugerowana cena 
brutto 409 zł.
www.bosch.pl

Firma ta oferuje na rynku 
wtórnym zestawy napraw-
cze napędu rozrządu złożo-
ne z łańcucha, napinacza 
i elementów prowadzących. 
Sprzedaż zestawów wciąż 
rośnie, a SKF odnotowała 
w związku z nimi tylko jedną 
reklamację.

Samochód zwykle pozosta-
je w rękach jednego właści-
ciela nie dłużej niż dwa lata, 

Łańcuchowy rozrząd SKF

a coraz więcej kierowców 
przekonało się, że w kilku-
letnim aucie, którego przebieg 
przekroczył 100 tys. km, dla 
pewności warto wymienić 
łańcuch rozrządu, ponieważ 
pozwala to uniknąć kosztow-
nych napraw.

Obecnie linia zestawów 
łańcuchowego napędu roz-
rządu SKF liczy 32 referencje.
www.skf.com

Firma Denso rozszerzyła ofertę 
świec zapłonowych o siedem 
nowych numerów katalogo-
wych. Znajdują one zastoso-
wanie m.in. w samochodach 
marek: Volkswagen (Passat, 
Touareg), Honda (Odyssey, 
Civic), Toyota (Camry, Corol-

Nowe świece irydowe Denso

la), Daihatsu (Sirion, Materia) 
i Porsche (Cayenne).

Trzy nowe świece do mo-
tocykli można stosować m.in. 
w jednośladach marek: Hon-
da, Kawasaki, Yamaha, Apri-
lia i Piaggio. 
www.denso-am.pl

Firma Delphi proponuje trzy 
sposoby rozwiązania proble-
mów z uszkodzonymi wtry-
skiwaczami common rail: 
wymianę na  nowy element, 
fabryczną regenerację i napra-
wę w autoryzowanym warsz-
tacie DDC. Dostarcza też sys-
temy paliwowe do wielu po-
pularnych osobowych, cięża-
rowych i autobusów. Decyzja, 
jaki produkt wybrać, zależy od 
wieku i wartości pojazdu. 

Nowe i fabrycznie rege-
nerowane wtryskiwacze po- 

Specjalistyczna naprawa wtryskiwaczy CR
chodzą z fabryk Delphi i gwa-
rantują fabryczną precyzję 
działania. Wtryskiwacze do 
naprawy i regeneracji przyj-
muje autoryzowana sieć Del-
phi Diesel Center. Dotyczy to 
46 wtryskiwaczy do samo-
chodów osobowych i dostaw-
czych, pokrywając najbardziej 
popularne zastosowania, ta-
kie jak Ford Mondeo i Transit, 
Mercedes C-klasa i Sprinter, 
Peugeot 306 i 407. 

W przypadku sektora 
ciężarowego dostępne jest 

21 wtryskiwaczy do pojazdów 
marek Volvo, Renault, Merce-
des i DAF.

Firma Delphi rozszerzyła 
również gamę naprawianych 
wtryskiwaczy o elementy do 

samochodów ciężarowych 
i  autobusów Hyundaia oraz 
wtryskiwacze Smart Injectors 
do ciężarówek Paccar Ken-
worth i Peterbilt.
delphiautoparts.com

Firma Asmet, polski wytwór-
ca układów wydechowych, 
wprowadza do sprzedaży sie-
dem produktów do samocho-

Nowości marki Asmet
dów marki Fiat. Są one prze-
znaczone do modeli:
	Fiat Stilo kombi, 1.4i, 1.6i, 

1.9JTD;

	Fiat Bravo II, Stilo hatch-
back, 1.4i ;

	Fiat Grande Punto, Punto 
Evo, hatchback, 1.2i, 1.4i.

Katalog wyrobów marki 
Asmet można znaleźć na stro-
nie internetowej:
www.asmet.eu
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Wózek Facom Roll
Produkowany przez firmę Fa
com wózek Roll jest wyposa
żony w sześć szuflad dopaso
wanych do wielkości różnych 
narzędzi. Trzy szuflady mają 
wysokość 60 mm, dwie – 
130 mm, a jedna – 200 mm.  
Maksymalne obciążenie wy
nosi odpowiednio 20, 25 

i 30 kg. Szuflady są zgodne 
z wszystkimi modułami termo
formowanymi lub piankowymi 
Facom Modular System.

Do szuflad pasują prze
gródki metalowe oraz akceso
ria z serii JetXL. Wbudowany 
zaczep uniemożliwia otwarcie 
się szuflad w trakcie prze

Ukazał się nowy katalog 
amortyzatorów Monroe Ma
gnum. Obejmuje on amor
tyzatory osi, kabiny oraz sie

Nowe katalogi Monroe i Walker
dzeń. Zawiera 200 nowych 
referencji. 

Dostępny jest w wersji 
drukowanej i elektronicznej 
na stronie www.monroecata-
logue.eu.

Firma Tenneco przedłużyła 
też do trzech lat gwarancję na 
produkty marki Walker i opu
blikowała ich nowy katalog. 
Wydłużona gwarancja dotyczy 
wszystkich tłumików ukła
dów wydechowych oraz rur, 
katalizatorów, filtrów cząstek 
stałych sprzedawanych i in
stalowanych w Europie.
 www.tenneco.com

Od 1 listopada br. obowiązu
je norma ECE R90 dotycząca 
elementów układu hamulco
wego.

Firma Metelli informuje, że 
wszystkie jej tarcze hamulco
we (1300 pozycji katalogo
wych) sprzedawane pod mar
kami Metelli, Cifam, Trusting 
i Fri.Tech – otrzymały certyfikat 
zgodności z normą ECE R90.

Aprobata została uzyskana 
po przeprowadzeniu testów 
obejmujących m.in. badania 
wytrzymałości i odporności 
produktów Grupy Metelli.

Metelli w zgodzie z ECE R90

Firma udostępniła też nowy 
katalog elementów układu ha
mulcowego i sprzęgieł marek: 
Metelli, Cifam, Trusting i Fri.
Tech. Opracowanie zawiera 
około 1800 elementów do 
pojazdów azjatyckich i euro
pejskich (w tym nowości do 
modeli Fiat Tipo II/500 II L, 
Opel Corsa E/Adam, Renault 
Twingo III/Smart, Ford Fiesta 
VII/Kuga, Audi A1 II, Volkswa
gen Polo VI). Można je znaleźć 
pod adresem:
www.metelligroup.it/en/Support/ 

Catalogues

suwania, a centralny zamek 
gwarantuje, że nikt niepo
wołany nie wyjmie narzędzi. 
W zestawie znajduje się także 
uchwyt na pojemniki do za
mocowania z boku wózka.

Sugerowana cena wózka 
wynosi 2040 zł netto.
www.facom.pl

Firma Chevron Lubricants roz
poczyna sprzedaż i promocję 
najnowszej rodziny synte
tycznych olejów silnikowych 
Havoline ProDS. W jej skład 
wchodzą oleje dostosowane 
do wymogów różnych silni
ków, a ich zaletami są:
	lepsza ochrona silnika 

i wydłużone przebiegi, 
pomagające ograniczyć 
koszty i częstotliwość prze
glądów;

Oleje Havoline ProDS
	ochrona przed osadami 

i powstawaniem szlamu, 
ułatwiająca uzyskanie 
oszczędności paliwa;

	płynność w niskich tem
peraturach, zapewniająca 
szybkie krążenie oleju przy 
rozruchu;

	utrzymanie emisji zanie
czyszczeń na niskim pozio
mie dzięki niskopopiołowej 
technologii.

W promocji związanej z de
biutem olejów można wygrać 
weekendowy pobyt w Lon
dynie oraz Toyotę Aygo. Ak
cja trwa do 30 listopada  
2016 roku.

Zainteresowani akcją po
winni odwiedzić stronę:
www.texaco-competitions.com/ProDS 



50 | PSYCHOINSPIRACJE

Autonaprawa | Listopad 2016

Fo
t.

 a
r

c
h

iw
u

m

Rzecz o hejterach

Wiele dyskusji w sieci przeradza się w peł
ne agresji komentarze. Taką szczególną 
formę napastliwej, obraźliwej komunika
cji nazywa się „hejtem” od angielskiego 
słowa hate oznaczającego nienawiść. 

Internet obnażył już wiele ludzkich 
słabości. Poczucie anonimowości, jakie 
oferują cyfrowe media, sprawia, że pusz
czają hamulce, znika samokontrola i oba
wy przed towarzyskim wykluczeniem. 
Ukryci za ekranem komputera czy smart
fona życiowi nieudacznicy często wiodą 
tam swoje drugie życie. 

Hejter nie ma nic ciekawego do zaofe
rowania. Ani w realnej, ani w wirtualnej 
rzeczywistości. Nie podzieli się z nami 
oryginalnymi przemyśleniami, nie zabły
śnie wiedzą ani inteligencją. „ Jego celem 
jest wyklikanie negatywnych emocji, któ
re sprawią, że zaistnieje, zostanie zauwa
żony”. Przekonanie o własnej bezkarności 
popycha go do bezkrytycznego wyłado

B2
B

wywania własnych frustracji, realizowa
nia narcystycznych czy egocentrycznych 
skłonności, podnoszenia własnej, zwykle 
dramatycznie niskiej samooceny poprzez 
poniżanie innych. 

Niewybredne epitety, kłamliwe po
mówienia, bezlitosne drwiny z czyjegoś 
wyglądu czy przymiotów umysłu nierzad
ko dostarczają swym autorom niezwykłej 
frajdy. To taka aspołeczna forma rozrywki 
kosztem bliźniego. Bezpieczna, bo nie 
wymagająca konfrontacji twarzą w twarz. 
Rodzaj katharsis dla ubogich duchem. 
Cyberprzemoc. 

Z badania przeprowadzonego przez 
SW Research wynika, że ponad połowa 
internautów zetknęła się z hejtem w sie
ci. Co czwarta badana osoba padła ofiarą 
hejtera, a ponad 10% osobiście w obraźli
wy sposób krytykuje inne osoby. Przeciw
działanie cyberprzemocy, znalezienie jej 
sprawcy w środowisku, w którym tak ła
two zachować anonimowość, jest często 
bardzo trudne. Wbrew powszechnej opi
nii i widocznej (zwłaszcza na portalach 
społecznościowych) praktyce, najlepszą 
obroną wcale nie jest atak. Wejście w in
terakcję z internetowym hejterem sprawia, 
że osiąga on zamierzony cel – ofiara wpa
da w zastawioną pułapkę. Zdecydowanie 
rozsądniej jest „zagłodzić” nienawistnika 
brakiem reakcji lub „zabić” śmiechem. 

Ewa
Rozpędowska

MA BYĆ WYMIANA OLEJU, 
FILTRÓW I KLOCKÓW...

JESTEM AUTEM  
AUTONOMICZNYM, NIE 

POTRZEBUJĘ KIEROWCY

Technologia
PowerFrame

Wybierz akumulatory Bosch wykonane w technologii PowerFrame, która zapewnia:
 ▶ do 30% większą moc rozruchową zimnego silnika, gwarantując pewny rozruch 
w każdych warunkach
 ▶ o 20% dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi akumulatorami
 ▶ wysoką odporność na częste cykle ładowania i rozładowania
 ▶ 100% bezobsługowość przez cały okres użytkowania akumulatora.

Więcej szczegółów na: www.akumulatoryBosch.pl

Frustracja 
czy pewny 
rozruch ?

Bosch_akum_zima_reklama_A4.indd   1 2016-10-25   14:46:20

Powszechność opisywanego zjawiska 
sprawia, że każdy z nas, zupełnie nie
postrzeżenie, może znaleźć się na celow
niku. Warto zatem znać i przestrzegać 
kilku zasad sformułowanych przez Eryka 
Mistewicza w jednym z artykułów traktu
jących o etykiecie internetowej:

1. Nie napędzaj ruchu nadawcom 
złych treści, nie promuj ich w sferze pu
blicznej, nawet jeśli twoją intencją jest 
ich napiętnowanie.

2. Przyjmij zasadę, że ich nie zauwa
żasz i nie przenoś do  swojego świata 
złych, generowanych przez nich, emocji, 
nie odwzajemniaj uderzeń.

3. Bądź w sieci, podobnie jak w ży
ciu, maksymalnie uważny, szanuj in nego 
człowieka, nie wyśmiewaj wad, słabo
ści  charakteru, nie popularyzuj złych 
emocji, nie reaguj impulsywnie.

4. Pamiętaj, że  ponosisz pełną od
powiedzialność za wszelkie teksty, które 
podajesz dalej, nagradzasz swoją uwagą 
i rekomendujesz innym, gdyż przez swo
ją nieuwagę możesz skrzywdzić ludzi. 

5. Blokuj nadawców siejących zło, 
publikujących obsceniczne, natrząsające 
się z  innych wpisy i zgłaszaj je – każdy 
z serwisów społecznościowych daje taką 
możliwość jego użytkownikom.

To, jak wygląda wirtualna przestrzeń, 
zależy przecież także od nas.

NIE MAM TAKIEJ  
OPCJI W PROGRAMIE, ALE 

DOGADAMY SIĘ JAKOŚ 
PRYWATNIE...

GDZIE JEST  
KIEROWCA OD 
TEJ BRYKI?

OK, ALE  
KTO WYSKOCZY 

Z KASY?



UKŁAD CHŁODZENIA?
NIE SZUKAJ DALEKO, WSZYSTKO 

ZNAJDZIESZ W INTER CARS

SZEROKA OFERTA CZĘŚCI
DO UKŁADÓW CHŁODZENIA

INTERCARS.COM.PL

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




