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W nowoczesnej wersji jest to niezależne urządzenie, współpracujące bezpośrednio z lap-
topem, a sygnały, jakie otrzymujemy, dają się bardzo dokładnie zobaczyć na monitorze. 
Z takiego oscyloskopu można na bieżąco badać sygnały, jak standardowym urządzeniem 
tego typu. Dodatkowo jednak stwarza on możliwość zarejestrowania do późniejszych ana-
liz nawet do kilku tysięcy buforów (ekranów) z zapisanymi przebiegami.       str. 12

Współczesne samochody wymagają od personelu technicznego ciągłego rozwoju za
wodowego. Tymczasem diagnostyka oscyloskopowa, starsza przecież od większości 
warsztatów, nadal stanowi wyzwanie, któremu nie jest w stanie podołać przeciętny me
chanik, choć oscyloskop może być stosowany do obsługi szerokiego wachlarza pojazdów, 
w tym: samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, pojazdów rolniczych, łodzi itp.
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W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zeszłego stulecia motocykl był pojazdem w pełni 
użytkowym, zwłaszcza na polskiej prowincji. Na jego dwuosobowej kanapie bez trudu mie
ściła się osoba trzecia o umiarkowanej tuszy, a w szczególnej potrzebie jeszcze i dziecko na 
zbiorniku paliwa. Prócz tak organizowanych przewozów pasażerskich wykorzystywano stan
dardowe motocykle bez żadnych przeróbek również w transporcie towarowym. Na przykład 
aż dwa stukilowe worki ziemniaków lub zboża dawały się symetrycznie przewiesić w poprzek 
jednośladowego pojazdu niczym juki na grzbiecie osiołka.

Wszystko to praktykowano masowo, chociaż wyłącznie w tzw. sezonie. Zimą motocykle 
nie znikały wprawdzie z zaśnieżonych dróg, lecz do stabilnej jazdy na nich niezbędne były 
nie tylko dwa koła, lecz także dwie solidnie obute nogi kierowcy jako pomocnicze płozy do 
zachowywania stałego kontaktu z nawierzchnią. Utrzymanie przeciążonego wehikułu tylko 
na jednej nodze okazywało się zwykle bardzo trudne bądź wręcz niemożliwe. Latem obu
wie motocyklisty nierzadko zastępowało niesprawne hamulce. W tych warunkach wywrotki 
zdarzały się często zarówno latem, jak zimą, ale groźnych skutków na ogół nie miały z racji 
niewielkich prędkości.

Stan techniczny ówczesnego motocyklowego taboru pamiętającego nierzadko dwie wojny 
światowe kontrolowano raz w roku, na wspólnych powiatowych zlotach. Funkcje „diagno
stów” pełnili tam milicjanci i urzędnicy wydziałów komunikacji, próbujący, czy badany pojazd 
w miarę posłusznie trzyma się drogi i na niej hamuje, ma umiarkowanie zużyte opony oraz 
czy świecą zamontowane w nim żarówki. 

Obecnie motocykle przeżywają swój wielki rynkowy renesans. Wszędzie ich pełno na 
drogach, ale cel, jakiemu służą, nie jest już po dawnemu jasny. Mimo dwumiejscowej kon
strukcji przewożą przeważnie samych kierowców i żadnego bagażu, a za to przemieszczają 
się całymi, hałaśliwymi stadami i po przebyciu krótkich dystansów wracają. Zatrzymują się 
czasem na krótkotrwałe „sejmiki”, by porozmawiać o swych (podobno) niesamowitych jedno
śladowych przygodach. Odbywają też regularne przeglądy techniczne na stacjach kontroli 
pojazdów. Z tego przynajmniej płyną jakieś tam pożytki do państwowej kasy, cała natomiast 
reszta motocyklowego biznesu wydaje się niebezpiecznym hobby, stosownym do uprawiania 
poza siecią dróg publicznych.

Pojawiają się jednak pomysły, by przy serwisowaniu i naprawach motocykli dać dodatko
wy zarobek samochodowym warsztatom. Popyt na takie usługi rzekomo dynamicznie rośnie, 
ale jest to przecież z samej swej natury działalność wybitnie amatorska. Profesjonalne jej wy
konywanie wymaga nie tylko istniejącej już dystrybucji specjalnych środków smarnych, lecz 
również specjalistycznego oprzyrządowania diagnostycznego i montażowego. Tego rodzaju 
kosztowne inwestycje zwracają się nieprędko i słabą tworzą konkurencję dla pełnych zapału 
garażowych i podwórkowych majsterklepków.

       
 

                                              Marian Kozłowski     

Autonaprawa | Wrzesień 2018

Wycieraczki
Bosch Aerotwin

•  Perfekcyjne  
czyszczenie

• Cicha praca 
• Długa żywotność 
•  Jakość jak na wyposażeniu  

fabrycznym samochodu

wycieraczkibosch.pl

  Optymalna 
widoczność 
niezależnie  
od pogody

Bosch_aerotwin_reklama_A4_1.indd   1 06.07.2018   13:33:44
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Wydarzenia Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl
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Od. 11. czerwca. br.. produkty.
firmy. AS-PL. można. znaleźć.
w. brytyjskim. katalogu. MAM.
Software.Autocat.v8..
Jest. to.nowoczesna,.elek-

troniczna. baza. części. do.
pojazdów,. ułatwiająca. od-

AS-PL w katalogu MAM Autocat

nalezienie. niezbędnych. pod-
zespołów.oraz.usprawniająca.
kontaktowanie. się. z. dostaw-
cami..
Asortyment. spółki. AS-PL.

liczy. około. 15. 000. pozycji,.
które. odpowiadają. blisko..

200. 000. numerom. referen-
cyjnym.. W. ofercie. znajdują.
się. alternatory. i. rozruszniki.
do. samochodów. osobowych,.
ciężarowych,. maszyn. rolni-
czych,.jednostek.pływających.
i.motocykli.

Firma.Continental.Opony.Pol-
ska. została. partnerem. cyklu.
szkoleń. bezpiecznej. jazdy.
Mercedes-Benz. Safety. Ex-
perience.. Te. jednodniowe.
kursy. odbywały. się. w. lipcu.
oraz.w.sierpniu.na.Torze.Auto-
drom.Jastrząb,.Torze.Bednary.
i.Torze.Modlin..W.pilotażowej.

Continental partnerem szkoleń
edycji. wzięło. udział. blisko.
530.osób..Continental. od. lat.
uznaje. za. priorytet. poprawę.
bezpieczeństwa. na. drogach.
oraz.realizuje.założenia.„Wizji.
Zero”,.która.zakłada.całkowite.
wyeliminowanie. poszkodo-
wanych,. ofiar. śmiertelnych.
i.wypadków.drogowych..Jako.

partner. programu. Mercedes-
Benz.Safety. Experience. firma.
Continental.dostarczy.ogumie-
nie. do. wszystkich. samocho-
dów,. które. będą. wykorzysty-
wane.w.czasie.treningów..

Zlokalizowana. w. wielkopol-
skim.Budzyniu. firma. Lumag,.
producent. materiałów. cier-
nych,. w. tym. roku. obchodzi.
swe.30-lecie..Jest.dziś.jednym.
z.polskich. liderów.w.dziedzi-
nie. klocków. hamulcowych,.
eksportującym.80%.produkcji.
do.ponad.40.krajów..Rozwój.
firmy.był.możliwy.m.in..dzięki.
inwestycjom.przekraczającym.

30-lecie firmy Lumag

ćwierć.miliarda.złotych..Obec-
nie. asortyment. firmy. tworzą.
okładziny. i. klocki. hamulco-
we. do. pojazdów. użytkowych.
(marka. Lumag). oraz. klocki.
hamulcowe. przeznaczone. do.
samochodów.osobowych.oraz.
dostawczych. (marka. Breck)..
Dotychczas. wyprodukowa-
no. ich. ponad. 100. milionów.
sztuk.

W.dniach.od.27.do.29.lipca,.
w. Legnicy. odbył. się. najwięk-
szy. w. Polsce. zlot. miłośni-
ków. japońskiej. motoryzacji..
W.programie.wydarzenia.Jap-
fest. 2018. znalazła. się. m.in..
prezentacja.ponad.400.japoń-
skich.samochodów.poddanych.
oryginalnym. modyfikacjom.
wizualnym. i. technicznym..
Odwiedzający. mogli. z. bliska.

Japfest 2018
podziwiać.pojazdy.wyścigowe,.
klasyczne.auta.z.lat.70..i.80.,.
poznać.najnowsze.technologie.
i.obserwować.wyścigi..W.pią-
tym. festiwalu. Japfest. wzięła.
udział.marka. Yokohama,. pro-
ducent.opon.klasy.premium.
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Targi Automechanika 2018
Frankfurt n.Menem (11-15 września)

Zapowiedzi wystawców
KYB

KYB Europe, dostawca amor-
tyzatorów, sprężyn i zestawów 
montażowych do samocho-
dów osobowych i dostaw-
czych, zaprezentuje swoje 
produkty i usługi wsparcia 
technicznego na międzynaro-
dowych targach Automecha-
nika 2018, które odbędą się 
w dniach 11-15 września we 
Frankfurcie. Wśród firmowych 
nowości znajdzie się zaktuali-
zowana wersja aplikacji KYB 
Suspension Solutions z funk-
cjami, które zostaną przed-
stawione po raz pierwszy 
właśnie we Frankfurcie. KYB 
będzie zajmować stoisko E31 
w hali nr 4.

UFI
Nowa technologia filtracji po-
wietrza w silniku, opracowana 
przez firmę UFI Filters, zosta-
nie oficjalnie zaprezentowana 
na targach Automechanika 
Frankfurt.

Została ona zaprojektowa-
na i wdrożona jako oryginal-

Zaprezentowana zostanie tak-
że oferta usług prowadzących 
do cyfryzacji biznesu warsz-
tatowego. Specjalną atrakcją 
będzie prototyp elektryczne-
go, autonomicznego pojazdu 
e.GO Mover. Goście uzyskają 
ponadto informacje o urucho-
mionym niedawno programie 
premiowym ZF [pro]Points, 
w którym za każdą zakupioną 
część marek Lemförder, Sachs 
i TRW warsztatom naliczane 
są punkty, które można wy-
mienić na atrakcyjne nagrody. 
Program działa już w Niem-
czech, Austrii, Hiszpanii, Por-
tugalii, Francji, Wielkiej Bryta-
nii i w Polsce.

 
Hella
Firma Behr Hella Service za-
prezentuje na targach Auto-
mechanika we Frankfurcie 
nad Menem elementy in-
teligentnych systemów ter-
micznych, w tym układów 
chłodzenia i klimatyzacji 
w samochodach elektrycz-
nych oraz hybrydowych. Jako 
jedną z atrakcji firma pokaże 
produkty promujące zrówno-
ważony rozwój, czyli chłodni-
ce układu recyrkulacji spalin 
(EGR), pozwalające ograni-
czyć emisję tlenków azotu 
(NOX) i spełnić normę Euro 6. 

oraz ich montażu, użytkowa-
niu i konserwacji. Na stoisku 
pojawią się modele produk-
tów z przekrojami częściowy-
mi, a także narzędzia zapew-
niające prawidłowy montaż 
łożysk.

NSK zajmie stoisko C51 
w hali nr 4.

Denso

Podczas tegorocznych targów 
firma Denso zaprezentuje 
nowe produkty i technologie. 
Premierę mieć będzie narzę-
dzie do diagnostyki pojaz-
dów – e-Videns, wyposażone 
w unikatowe oprogramowa-
nie, które pozwala zwiększyć 
wydajność warsztatu. Specja-
liści firmy Denso będą demon-
strować opisywany system na 
stoisku D15 w hali 3.0 przez 
wszystkie pięć dni imprezy.

 
Schaeffler
Firma ta zaprezentuje we 
Frankfurcie na stoisku o po-
wierzchni 1000 m2 (budynek 
forum, poziom 0, stanowisko 

nowości w gamie zawieszenia 
i układów kierowniczych. Go-
ście będą mogli zapoznać się 
także z ofertą regeneracji i na-
prawy najnowszych systemów 
wtrysku oleju napędowego, 
rozszerzonym asortymentem 
części do układów zarządza-
nia silnikiem, nowościami 
w gamie zawieszenia i ukła-
dów kierowniczych, nowym 
narzędziem diagnostycznym 
OBD realizującym badania 
podstawowych systemów sa-
mochodów wielu marek. 

 
Johnson Controls
Podczas targów firma zapre-
zentuje nową ofertę usług 
i szkoleń dla warsztatów. 
Udoskonalona platforma 

ne wyposażenie kilku modeli 
samochodów. Przewiduje się, 
że system ten szybko upo-
wszechnieni się na rynku 
OEM, a następnie jako wypo-
sażenie zamienne.

UFI Filters pojawi się we 
Frankfurcie na futurystycznym 
stoisku handlowym (hala 5.0, 
stanowisko C55), w którym 
elementy graficzne współgrają 
z architektonicznymi, tworząc 
związek między tradycją i no-
wymi technologiami.

NSK

Na tegorocznej Automechani-
ce we Frankfurcie firma NSK 
Europe zaprezentuje rozsze-
rzoną ofertę dla niezależnego 
rynku części zamiennych do 
samochodów. 

Podstawą ekspozycji będą 
zestawy ProKIT. Pod ha-
słem „Szybciej, bezpieczniej, 
bardziej niezawodnie” NSK 
przedstawi także swoją ofertę 
szkoleniową. Odwiedzający 
będą mogli odbyć szkolenie, 
które pozwoli więcej dowie-
dzieć się o łożyskach piast 

Poza tym jako pierwsza na 
niezależnym rynku części za-
miennych zaoferuje wybrane 
elementy układów klimatyza-
cji z czynnikiem R744.

Behr Hella Service zajmie 
na targach stanowisko A88 
w hali numer 9.

. 
Delphi
Osoby odwiedzające stoisko 
C12 w hali 4.0 będą mogły 
zobaczyć wiele nowo czesnych 
technologii i porozmawiać 
o nich ze specjalistami  
Delphi. Obok elementów 
układu GDi i nowych narzę-
dzi diagnostycznych, firma 
zaprezentuje przykłady elek-
tryfikacji bazującej na napię-
ciu 48 V. Równie znaczące są 

A01) własną wizję warsztatu 
przyszłości opartą o produkty 
marek LuK, INA i FAG. Poza 
tym na pięciu stanowiskach 
marki Repexpert specjaliści 
pokażą, w jaki sposób wyko-
rzystać w codziennej pracy 
produkty oraz rozwiązania 
naprawcze Schaefflera. Także 
tam będzie możliwe użycie 
tabletów, dzięki którym por-
tal Repexpert ułatwi wybranie 
odpowiednich części zamien-
nych oraz udzieli wsparcia 
w zakresie naprawy. 

. 
ZF

Na stoisku firmy (stanowisko 
A91 w hali 3) odbędą się nie 
tylko światowe premiery pro-
duktów ZF, ale również de-
baty i prezentacje dotyczące 
nowych koncepcji napędów. 

Varta Partner Portal 2.0 za-
wiera informacje, narzędzia 
i instrukcje montażu przy-
datne podczas obsługi 98% 
pojazdów jeżdżących po dro-
gach. W portalu znajdują się 
nowe samouczki online. Ofer-
ta szkoleniowa obejmuje rów-
nież zaktualizowany program 
diagnostyki prewencyjnej 
oraz powiązane z nim szko-
lenia multimedialne i usługi 
uwzględniające potrzeby me-
chaników. Johnson Controls 
pokaże też na stoisku E10 
w hali 4.1 nowy akumula-
tor do pojazdów ciężarowych 
przeznaczony do współpracy 
z nowoczesnymi funkcjami, 
takimi jak start-stop lub kli-
matyzacja postojowa.

Firma Exide Technologies, do-
stawca systemów magazyno-
wania energii dla transportu 
i przemysłu, obchodzi jubi-
leusz 130 lat swej działalno-
ści. Została założona w 1888 
roku. Wkrótce akumulatorów 
Exide zaczęto używać w trans-

Jubileusz Exide
porcie, np. w lokomotywach, 
samochodach i samolotach, 
potem w statkach morskich, 
a nawet kosmicznych.

Obecnie Exide opracowu-
je technologie pozwalające 
sprostać coraz większym wy-
maganiom stawianym wydaj-

ności energetycznej akumula-
torów – w tym udoskonalenia 
takie, jak Enhanced Flooded 
Battery (EFB). W Europie 
Exide ulepsza technologię 
start-stop i Absorbed Glass 
Mat (AGM). Przekłada się to 
na mniejsze zużycie paliwa 

Na liście 500 największych 
polskich przedsiębiorstw 
opublikowanej przez dzien-
nik „Rzeczpospolita” spółka 
Inter Cars znalazła się na 
43. pozycji (przed rokiem na  
70. miejscu). Wśród 143 
przedsiębiorstw notowanych 

Awans Inter Cars w rankingu przedsiębiorstw
na warszawskiej Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych Inter 
Cars zajmuje 22. pozycję. 
Wszystkie przedsiębiorstwa 
tego rankingu zwiększyły 
w zeszłym roku przychody 
łącznie o 5,1% i były blisko 
pokonania bariery 1,5 bilio - 

na złotych. Jest to dynamika 
znacznie wyższa niż noto-
wana poprzednio. Ranking 
pięciuset najwięk szych pol-
skich przedsiębiorstw to 
najstarsze, publikowane od  
1999 roku, zestawienie te-
go typu w polskiej prasie. 

Wzorowane jest na Fortune 
500, czyli rankingu najwięk-
szych amerykańskich przed- 
siębiorstw klasyfikowanych 
według przychodów brutto. 

i ograniczenie emisji CO2. Fir-
ma ma swe oddziały w ponad 
80 krajach.
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Opony przyszłości według Goodyeara 

Spotkaniu towarzyszyła polska premiera 
opon znanych jedynie z tegorocznych 
Międzynarodowych Targów Motoryzacyj
nych w Genewie, czyli modeli Goodyear 
Oxygene z  mchem na ścianie bocznej, 
EfficientGrip Performance z  technologią 
Electric Drive oraz inteligentnej Eagle F1 
Asymetric 3.

Jeszcze parę lat temu nie dawano 
wiary, że opona może być czymś wię
cej niż tylko łącznikiem między drogą 
a pojazdem. Dziś już opony potrafią do
pasowywać się do nawierzchni, działać 
skutecznie nawet po przebiciu, pracować 
ciszej i bezpieczniej. Jednak Goodyear 
po raz kolejny udowadnia, że mogą one 
jeszcze więcej...

W najbliższych latach koncern zamie
rza skoncentrować swe działania na czte
rech kluczowych obszarach, określanych 
mianem F.A.C.E., czyli: floty, pojazdy  
autonomiczne i  połączone z Internetem 
oraz auta elektryczne. 

Według szacunków do 2050 roku 
większość ludności świata będzie miesz
kać w miastach, co spowoduje znaczne 
obciążenie sieci transportowych, a także 
środowiska. 

Produkty, takie jak Oxygene, wypo
sażone w sztuczną inteligencję i system 
komunikacji światłem widzialnym LiFi 
umożliwią łączenie się opony z Interne
tem Rzeczy, komunikację z innymi pojaz
dami (V2V) i infrastrukturą (V2I) w celu 
wymiany danych. Ogromne znaczenie dla 
przyszłej miejskiej motoryzacji może mieć 
też zdolność opony koncepcyjnej Good
year do oczyszczania powietrza. Specjalny 
bieżnik ogumienia Oxygene wychwytuje 
wilgoć z nawierzchni i wchłania dwu
tlenek węgla z powietrza, by odżywiać 
nimi mech rosnący na ścianie bocznej 
opony, a proces fotosyntezy powoduje 
uwalnianie tlenu. Oxygene wykorzystuje 
też energię generowaną przez fotosyntezę 
do zasilania elektroniki, w tym czujników, 
procesora sztucznej inteligencji oraz paska 
świetlnego opony, który zmienia kolory, 
ostrzegając innych użytkowników drogi 

o manewrach pojazdu, takich jak zmiana 
pasa ruchu lub hamowanie.

Zastosowanie sztucznej inteligencji 
(AI) pozwala na łączenie różnych dzie
dzin, takich jak sensoryka i uczenie ma
szynowe w jedną całość, która pozwala 
na lepsze dostosowanie się produktu do 
warunków zewnętrznych. 

Projektując opony koncepcyjne, in
żynierowie Goodyeara z Centrum In
nowacji w Luksemburgu myślą nie tylko 
o dalszej przyszłości, ale przygotowu
ją też roz wiązania dla pojazdów, które 
już nie bawem mogą znaleźć się w po
wszechnym użyciu. Prototyp EfficientGrip 
Performance z technologią Electric Drive 
ma szansę pojawić się na drogach już 
w przyszłym roku. Został opracowany 
z myślą o rozwijającym się rynku pojaz
dów elektrycznych. Dzięki innowacyjnej 
rzeźbie bieżnika zapewnia dłuższe prze
biegi, a także cichszą i bardziej komfor
tową jazdę oraz opory toczenia, co prze
kłada się na dłuższy zasięg samochodów.

Z kolei Eagle F1 Asymetric 3, wypo
sażona w kompletny system czujników 
i algorytmy pracujące w chmurze, została 
opracowana z myślą o flotach. Prototyp 
inteligentnej opony Goodyear umożliwia 
stałą łączność i współdzielenie danych 
w czasie rzeczywistym, co pozwala opty
malnie eksploatować opony, wdrażać 
bezpieczniejszą i tańszą motoryzację oraz 
maksymalizować czas bez prze stojów. 
Czujniki w inteligentnym ogumieniu Good 
year zbierają dane z pojazdu oraz źródeł 
zewnętrznych i w czasie rzeczywistym 
dostarczają je do specjalnych algorytmów, 
opracowanych przez inżynierów firmy. 
Dzięki temu informacje o oponie i jej sta
tusie – w tym o stopniu zużycia, tempe
raturze i ciśnieniu – są stale uaktualniane 
i współdzielone z operatorem floty.

Czy konsumenci są gotowi na nadcho
dzącą rewolucję? Zdaniem Katarzy Panek 
z firmy Panek SA świadczącej usługi car-
sharing, widać tu duże, pozytywne zmia
ny, zwłaszcza w Polsce. Nasze społeczeń
stwo jest gotowe na zmiany, doskonale 
potrafi się do nich dostosować, należy też 
do najbardziej kreatywnych w Europie.  n

Koncepcyjne opony Goodyear odpowiadają na 
wyzwania przyszłości. Czy w autonomicznych 
pojazdach zastąpią kierowców? Między innymi  
o tym mówili firmowi eksperci na ostatniej kon-
ferencji koncernu w Warszawie

Opony przyszłości – konferencja prasowa 
koncernu Goodyear w Warszawie

Prototypowa opona Goodyear Oxygene 
oprócz informatyki i nauk technicznych 
wykorzystuje również zdobycze biologii

Miniaturowy moduł  
we wnętrzu opony za-
pewnia jej komunikację 
z internetową „chmurą” 
dostępną dla różnych 
użytkowników. 

Model Goodyear Efficient-
Grip Electric Drive, mimo 
klasycznego wyglądu, wnosi 
rewolucyjne zmiany wszyst-
kich parametrów opony
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Jaśniej znaczy bezpieczniej
turę barwową – mogącą sięgać nawet 
4050 K. 

Żarówki halogenowe 12 V, wytwarza-
jące jaśniejsze światło, są mniej trwałe. 
Dlatego kierowcom poszukującym roz-
wiązań kompromisowych, mniej wraż-
liwych na warunki pracy, marka Osram 
poleca linię Night Breaker Silver. To ża-
rówki zapewniające do 100% jaśniejsze 
światło i oświetlające drogę nawet do 
130  m, dostępne w wersjach H1, H4, 
H7 i H11.

Przydatne w samochodach z reflek-
torami ksenonowymi zmodernizowane 
palniki Xenarc Night Breaker Laser mają 
zmienione umiejscowienie elektrod, co 
zapewnia optymalną pozycję łuku w trak-
cie wyładowania. Zmieniono także skład 
gazu wypełniającego bańkę lampy uzy-
skując dzięki temu lepszy kontrast i ja-
sność światła. Palniki te mogą generować 
do 200% jaśniejsze światło o zasięgu 
nawet do 250 m. Dzięki temu kierowca 
szybciej zauważy przeszkodę na drodze 
lub poboczu zyskując czas na odpowied-
nią reakcję. Dodatkową zaletą tych no-
wych lamp jest barwa światła, do 20% 
bielsza i mniej męcząca dla oczu. Nowa 
generacja palników ksenonowych Xenarc 
Night Breaker Laser jest dostępna jako – 
D1S, D2S, D3S i D4S. Temperatura bar-
wowa generowanego przez nie światła  
to 4400-4500 K.

Produkty Night Breaker wytwarzane 
są w Niemczech i Stanach Zjednoczo-
nych z najwyższą dbałością o jakość 
i parametry.                                       n

Kierowcy z reguły nie zdają 
sobie sprawy ze znaczenia 
właściwego oświetlenia dro-
gi po zmroku dla bezpieczeń-
stwa jazdy. Dlatego powinni 
im to uświadamiać mechanicy 
i doradcy serwisowi, wskazu-
jąc optymalne źródła światła

Im więcej bielszego światła generują 
żarówki lub palniki ksenonowe, tym le-
piej. Nocą czas reakcji kierowcy jest przy 
wysokiej sprawności psychomotorycznej 
trzykrotnie dłuższy niż w dzień, a po 
dwóch godzinach nocnej jazdy zmęcze-
nie wzroku działa podobnie, jak 0,5 pro-
mila alkoholu we krwi. Dlatego produkty 
odświeżonej linii Night Breaker marki 
Osram odznaczają się podwyższonymi 
parametrami świetlnymi.

W ramach zastosowanych w nich 
ulepszeń i modyfikacji technicznych 
zmianie uległ między innymi kształt 
okienka wypalanego laserowo w filtrze na 
bańce żarówki. Poprawiono także precy-
zję mocowania żarnika i zmieniono skład 
gazu szlachetnego, którym są wypełnione 
żarówki. 

Night Breaker Laser nowej generacji 
wytwarza światło jaśniejsze nawet do 
150% w porównaniu z wymogami nor-
my, a wiązka światła sięga nawet 150 m 
przed samochodem. Żarówki lepiej 
oświetlają drogę w konkretnych punk-
tach, oznaczanych kodami 50R, 75R 
i 50V (czyli 50 m i 75 m z prawej strony 
na poboczu oraz 50 m przed samocho-
dem). Wyznaczają one obszar kluczowy 
z punktu widzenia bezpieczeństwa. 

Równocześnie bielsza barwa światła 
(do 20%) umożliwia kierowcom szybszą 
reakcję na zagrożenia. Przy tym produkty 
Night Breaker Laser dostępne w wersjach 
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3 i HB4 
są oczywiście zgodne z przepisami okre-
ślającymi m.in. dopuszczalną tempera-

Rusza wielka
kampania 
Total Quartz!
Zadbaj o dostępność 
i widoczność 
produktów!

total.com.pl
teamtotal.pl

TV

TV

Media
społecznościowe

Silne wsparcie w mediach

Internet PR Prasatotal.com.pl

LEPSZA

OCHRONA
NAWET O64%*

Mailing BTB PROD.indd   1 26/07/18   14:15
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Oscyloskop nadal niezbędny
puterze i analizować lub porównywać 
w dowolnym czasie.

Sam oscyloskop jest w tym wypadku 
przystawką, dostarczaną wraz z prze
wodami pomiarowymi. W poszczególnych 
wariantach można dokupić do niego ze
stawy specjalne np. z sondami pomia
rowymi (prądowymi, wysokonapięcio
wymi, dzielnikami napięcia) oraz do
datkowe przystawki, m.in. przetworniki 
ciśnienia, przystawki do badania drgań 
i hałasów, przystawki w formie mikrofo
nów odbierające częstotliwości niesłyszal
ne dla ludzkiego ucha (np. ultradźwięki 
służące do sprawdzania czujników parko
wania), czy też przystawki do wyważania 
wałów napędowych. Dodatkowy asor
tyment zależy już wyłącznie od stopnia 
zaawansowania mechanika, który będzie 
z niego korzystał, oraz z zapotrzebowania 
warsztatu na wykonywane usługi.

Podstawowym adapterem oscylosko
pu jest moduł startowy, bez którego nie 
można rozpocząć pracy. Do niezbęd
nych akcesoriów należy zaliczyć przede 
wszystkim zacisk prądowy umożliwiający 
przeprowadzenie pomiarów prądu oraz 
sygnałów. Dzięki nim diagnosta nie musi 
już odłączać pomp paliwowych i wtryski
waczy, cewek zapłonowych czy demonto
wać okablowania podzespołu. Aby zbadać 
kilka wtryskiwaczy w tym samym czasie, 
wystarczy, że do zestawu standardowego 
doda się kolejne zaciski. Poza zaciskami 
prądowymi niezbędnymi dodatkami są 
również m.in. igłowe sondy pomiarowe, 
które można wsuwać pod uszczelki sili
konowe w hermetycznych złączach, bez 
ich uszkadzania i „otwierania obwodu”. 
Umożliwia to odbiór sygnałów bez demon
tażu przewodów lub rozłączeń wtyków.

Badania pomiarowe i porównawcze
Przy występowaniu coraz większych pro
blemów diagnostycznych, z jakimi zma
gają się warsztaty, posiadanie urządze
nia, które będzie w stanie zidentyfikować 
prawdziwą przyczynę problemu – jest nie 
do przecenienia. Oscyloskop radzi sobie 

Bardziej zaawansowane funkcje oscy
loskopu, m.in. diagnostykę czujników, 
układy wtryskowe lub sterowanie w ukła
dach EBS, klienci będą mogli poznać na 
profesjonalnych, całodniowych szkole
niach, które organizowane będą w Cen
trum Szkoleniowym Inter Cars w Czosno
wie. Warsztaty te pozwolą pogłębić nabytą 
wiedzę i rozwinąć umiejętności w kie
runku jeszcze sprawniejszej diagnostyki 
oscyloskopowej. Bezpłatne szkolenie na 
oscyloskopie w ramach ShowTruck warto 
odbyć choćby po to, żeby zobaczyć samo 
urządzenie oraz sprawdzić, jakie ma ono 
możliwości. Udział w takim szkoleniu ma 
kluczowe znaczenie dla klientów dopiero 

z najbardziej zaawansowanymi sygnałami 
generowanymi przez nowoczesne pojazdy 
i potrafi przekształcić je w  obraz, który 
można zobaczyć, zmierzyć, przetworzyć 
oraz porównać z innym, aby w pełni zro
zumieć, co w czasie rzeczywistym dzieje 
się w układach danego pojazdu.

Istnieje również możliwość pobra
nia dowolnego poprawnego sygnału 
i wyświetlenia go jako „tło” podczas 
pomiaru. Mamy wówczas możliwość 
bardzo dokładnego porównania sygnału 
wzorcowego z badanym pod względem 
kształtu i wartości. Dostępne są również  
tzw. funkcje prowadzone, począwszy 
od pobierania sygnałów wzorcowych 
z bibliotek, poprzez funkcje diagnostycz
ne, takie jak badanie zespołu zasilania 
akumulatorrozrusznikalternator, aż po 
bardzo zaawansowane, np. wyważanie 
wałów napędowych z wykorzystaniem 
czujników wibracji lub badania źródła 
hałasu. 

Oscyloskop to narzędzie dla każdego 
użytkownika – zarówno dla początku
jącego mechanika, jak i profesjonalisty 
chcącego bardzo głęboko diagnozować 
usterki w pojazdach ciężarowych. Pod
stawowe funkcje, z których korzystają 
mechanicy, są proste w obsłudze, łatwo 
można ustawić urządzenie i dokonać 
pomiaru. Oscyloskop Pico ma też szereg 
dodatkowych możliwości, pozwalających 
na bardziej zaawansowane badania.

Możliwości szkoleń 
Wstępną wiedzę na temat działania oscy
loskopu można nabyć podczas Show
Truck, czyli cyklu szkoleń w mobilnej 
ciężarówce Inter Cars, która niemal przez 
cały rok podróżuje po Polsce, kształcąc 
mechaników i właścicieli warsztatów sa
mochodów ciężarowych.

Oscyloskop Pico to tegoroczna nowość 
na ShowTruck. Będzie to prezentacja pod
stawowych możliwości narzędzia z pozycji 
diagnostyki parametrów w samochodzie 
ciężarowym. Uczestnicy szkoleń uzyskają 
najważniejsze informacje o oscyloskopie, 
zobaczą, jak wykonywane są nim pod
stawowe pomiary, tj. szyna danych CAN, 
szyna danych LIN, czujniki obrotów wału 
korbowego i wałka rozrządu czy czujnik 
obrotu kół (przy czujnikach ABSu).

Współczesne samochody wymuszają na 
personelu technicznym konieczność cią-
głego rozwoju zawodowego. W większo-
ści warsztatów ciężarowych diagnostyka 
oscyloskopowa nadal stanowi wyzwanie, 
któremu nie jest w stanie podołać prze-
ciętny mechanik

Grzegorz Siwecki
Koordynator Projektów Szkoleń Technicznych 
w Inter Cars

zastanawiających się nad zakupem oscylo
skopu. Dowiedzą się oni, na co zwrócić 
uwagę w momencie zakupu urządzenia, 
poznają jego specyfikację i sami będą mo
gli wyciągnąć wnioski, jakiego oscyloskopu 
i do jakiej pracy potrzebują: do wykonywa
nia podstawowych pomiarów czy do bar
dzo szczegółowej diagnostyki. 

Wbrew pozorom, konstrukcja tego na
rzędzia wciąż się rozwija, a oprogramowa
nie jest darmowe i systematycznie aktuali
zowane. Po każdej aktualizacji pojawia się 
okno dialogowe z zapytaniem, czego jesz
cze potrzebuje klient i co chciałby popra
wić w porównaniu z dotychczasową wersją 
oprogramowania.                                  n

mechaników, którzy mogą udostępnić 
własne przebiegi w wirtualnej chmurze.

Budowa i funkcje
Oscyloskop Pico to niezależne urządze
nie, które podpinamy bezpośrednio do 
laptopa, a sygnały, jakie otrzymujemy, 
możemy bardzo dokładnie zobaczyć 
na monitorze. Za pomocą oscyloskopu 
można na bieżąco obserwować badane 
sygnały, jak w  standardowych urządze
niach tego typu, ale dodatkowo daje on 
możliwość zarejestrowania (w zależności 
od ustawień podstawy czasu i próbko
wania) nawet do kilku tysięcy buforów 
(ekranów) z przebiegami. Można je na
stępnie zapisać w  formie pliku w kom

Oscyloskop może być stosowany do ob
sługi szerokiego wachlarza pojazdów, 
w tym: samochodów osobowych, ciężaro
wych, motocykli, pojazdów rolniczych, ło
dzi itp. W asortymencie Inter Cars klienci 
znajdą m.in. oscyloskopy marki Pico. Ich 
najważniejsze zalety oraz możliwości po
znać będzie można podczas szkoleń orga
nizowanych w ramach ShowTruck 2018.

Do czego potrzebny jest oscyloskop? 
Najłatwiej odpowiedzieć, że do skrócenia 
czasu pracy oraz do dokładniejszej i sku
teczniejszej diagnostyki. Poza tym oscylo
skop to znakomite narzędzie do porówny
wania wyników badań diagnostycznych 
nie tylko z wynikami wzorcowymi, ale i re
zultatami badań osiąganych przez innych 

Nowoczesny 
oscyloskop 

pozwala  
po równywać 

przebiegi wzor
cowe z rzeczy

wistymi

Poprawny 
sygnał linii 

CAN dający się 
wykorzystywać 
porównawczo 

jako tło diagra
mu pomiarów 

rzeczywistych

Poprawny  
przebieg uży
teczny przy 
badaniach  

porównawczych 
podzespołów 

samochodu cię
żarowego MAN
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OLED w motoryzacji

Segmenty OLED jako światło pozy
cyjne są wspomagane przez dodatkowe 
segmenty LED. Dolne dodatkowe moduły 
LED tworzą światło stop. Połączenie źró
deł światła LED i OLED zapewnia nie
powtarzalny wygląd pojazdu.

Już od 2005 roku Hella bada techno
logię OLED i konsekwentnie dostosowuje 
ją do potrzeb producentów samochodów, 
aby spełniała różne wymagania dotyczą
ce np. odporności na temperaturę i długi 
okres użytkowania. W celu zintegrowania 
technologii OLED z tylną lampą zespolo
ną konstruktorzy firmy opracowali spe
cjalną technologię łączenia elementów 
świetlnych i tworzyw, z których wykonuje 
się obudowy lamp. Do tego celu używa
ny jest system wielokrotnego klejenia, za
pewniający bezpieczne mocowanie diod 
OLED bez jednoczesnego ograniczania 
wzornictwa projektu. Wszystkie prace 
badawczorozwojowe były bezpośrednio 
związane z rozwojem produkcji seryjnej. 
Hella zaprojektowała i zbudowała wyso
ko zautomatyzowaną linię montażową 
w fabryce w Lippstadt, spełniając przy 
tym najwyższe standardy jakościowe. 

Artykuł opracowany na podstawie  
materiałów firmy Hella

Firma Hella rozwija technologię organicznych diod  
elektroluminescencyjnych OLED w zastosowaniach moto
ryzacyjnych, a szczególnie w projektowaniu zespolonych 
tylnych lamp pojazdów

Cały moduł OLED składa się 
z organicznych, świecących równomier
nie warstw półprzewodnikowych umiesz
czonych na materiale nośnym. Techno
logia ta pozwala wyeliminować odbłyśni
ki, światłowody lub dodatkowe elementy 
optyczne. Umożliwia ponadto zupełnie 
nowe możliwości projektowania – mówi 
dr Michael Kleinkes, szef działu rozwoju 
technologii oświetleniowej w firmie Hella.

Tylne lampy zespolone w nowym Audi 
A8 składają się z trzech części i zajmują 
całą tylną część pojazdu. Wykorzystano 
tu w sumie osiem modułów OLED. Każdy 
z nich jest podzielony na cztery segmen
ty, które można indywidualnie kontrolo
wać, co umożliwia stosowanie animo
wanych funkcji typu „powrotu do domu” 
i „opuszczania domu”. 

Czy to w smartfonach, czy w telewizorach 
diody OLED są już stosowane masowo. 
Obecnie producent samochodów Audi we 
współpracy z firmą Hella – wiodącą w za
kresie samochodowego oświetlenia i elek
troniki – zastosował technologię OLED 
w tylnych lampach zespolonych nowego 
modelu Audi A8. 

Wygląd tych lamp jest ważnym wy
różnikiem poszczególnych marek samo
chodów. Dlatego Audi w swoim flagowym 
pojeździe zdecydowało się teraz na tę in
nowacyjną technologię oświetlenia. 

W każdej tylnej lampie tego rodzaju 
znajdują się cztery diody OLED o grubości 
mniejszej niż jeden milimetr. Są one po
dzielone na cztery indywidualnie sterowane 
segmenty – dwa dla kątowego pozycyjnego 
światła tylnego i dwa dla światła stop.

ZESTAW DYSTRYBUCJI
Z POMPĄ WODY.
IDEALNY MECHANIZM
Istnieje część silnika, na straży czasu dla wszystkich. Zestawy 
dystrybucji z pompą wody Metelli, Graf i KWP regulują pracę dwóch 
wałków napędowych silnika i gwarantują prawidłową cyrkulację 
płynu chłodzącego, zapewniając prawidłowy przepływ przy każdej 
prędkości obrotów silnika. Wszystko to z maksymalną precyzją, 
potwierdzoną ponad 250 testami i pomiarami komponentów, łącznie 
z napinaczem paska i kół pasowych. Najwyższa jakość osiągnięta 
dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w branży i gwarantowana 
na 5 lat przez Metelli Group. odwiedź nas od 11 do 15 września na 
targach Automechanika we Frankfurcie, Hala 5.0 Stoisko N. D56 lub 
odwiedź naszą stronę internetową www.metelligroup.it
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Pełna kontrola oświetlenia

wymienia się „nieustąpienie pierwszeń
stwa przejazdu” (26,2% ogółu). Tu rów
nież mogły powstać sytuacje, w których 
kierowca prawidłowo przestawia dźwi
gnię kierunkowskazów, ale sygnalizacji 
tego manewru nie widać na zewnątrz 
pojazdu.

Zaniedbania kierowców
Statystycznie najczęściej przepalają się 
żarówki w reflektorach przednich. Stąd 
wielu kierowców systematycznie kontro

Żarówki do świateł postojowych z tyłu 
noszą oznaczenie: H6W, R5W, R10W 
lub T4W, a do świateł cofania: P21W, 
H6W, H21W, W16W, W21W, R10W, 
PS19W lub PSX24W. Do przeciwmgiel
nych stosuje się wersje: P21W, PR21W, 
H21W, W16W lub PS19W. Gamę  
Philips uzupełniają żarówki do podświe
tlenia tablicy rejestracyjnej: R5W, R10W, 
W3W, W5W lub C5W.

Ostatnią kategorią są żarówki świateł 
„stop”. Zarówno w lampach zespolo
nych, jak i w tzw. „trzecim stopie” stosuje 
się modele o symbolach: W3W, W5W, 
W16W, W21W lub R10W.

Typy żarówek odpowiednich do kon
kretnego egzemplarza samochodu wymie
nione są w jego instrukcji obsługi. Jeśli 
kierowca jej nie posiada, to za wzór może 
posłużyć żarówka przepalona, wymonto

luje stan oświetlenia, ograniczając się 
właśnie do tej części samochodu. 

Mniej uwagi poświęca się żarówkom 
w kierunkowskazach oraz lampach tyl
nych. Na ogół ich kontrolę przeprowadza 
dopiero diagnosta podczas obowiązko
wego przeglądu pojazdu.

Tymczasem każda żarówka ma okre
śloną żywotność i może się przepalić na
wet chwilę po opuszczeniu stacji kontroli 
pojazdów. Dlatego kierowca powinien 
sprawdzać ich działanie co najmniej raz 
w tygodniu. Ta sama uwaga dotyczy me
chaników. Warto, aby z własnej inicjaty
wy przeprowadzali oni kontrolę świateł 
w każdym serwisowanym bądź napra
wianym pojeździe.

Dobór źródeł światła
Firma Lumileds oferuje pełną gamę ża
rówek marki Philips do oświetlenia ze
wnętrznego. W ich liczbie do kierunko
wskazów przeznaczonych jest kilka uni
wersalnych typów o symbolach W5W, 
WY5W, W3W, R5W lub T4W, a także 
P21W, PY21W, PY21WSV, W21W, 
WY21W, H21W, HY21W, PSY24W, 
PCY16W, PSY24WSV, PY24W lub 
PY24WSV. 

Część z nich (oznaczenia H6W, 
W16W, R10W, RY10W i PSY19W) 
znajduje zastosowanie także w lampach 
tylnych. Przy ich doborze warto zwró
cić uwagę na kolor klosza. Jeśli jest 
biały, należy wybrać żarówki sygnaliza
cyjne, w których symbolu jest litera Y  
(Yellow).

W kwestii oświetlenia samochodu wiele uwagi poświęca się  
reflektorom przednim. Ich stan techniczny ma ważny wpływ  
na bezpieczeństwo na drodze, ale nie można pomniejszać roli 
kierunkowskazów i świateł tylnych

Wioletta Pasionek 
Marketing Manager Central Europe 
Lumileds Poland

wana z pojazdu, o ile mamy pewność, że 
była kiedyś prawidłowo dobrana. 

Chociaż w Polsce nie ma obowiązku 
posiadania żarówek zapasowych w sa
mochodach osobowych, to jednak te za
montowane w pojeździe muszą być za
wsze sprawne. Dlatego warto zaopatrzyć 
się w stosowny zestaw awaryjny. Powi
nien on zawierać zarówno co najmniej 
jedną żarówkę do reflektora głównego, 
jak i po jednej sztuce do pozostałych 
świateł.

Niebagatelną rolę w doborze źródeł 
światła w samochodzie ogrywa też jakość 
używanych żarówek. Wszystkie ich typy 
dostarczane przez firmę Lumileds Poland 
i sygnowane logo Philips są produkowa
ne z zachowaniem najwyższych standar
dów jakości (ECE) i najostrzejszych norm 
użytkowania.                                     n

znaczącą rolę, została inaczej zakwalifi
kowana. Na przykład częściową przy
czyną „niezachowania bezpiecznej odle
głości między pojazdami” (9% wszyst
kich wypadków) mogą być niedziałające 
światła stopu. Przy tym aż 13% zderzeń 
pojazdów w ruchu było skutkiem na
jechania na tył.

Podobnie mogło być przy uderzeniach 
bocznych, które stanowią kolejne 30% 
ogółu wypadków. Z kolei wśród przyczyn 
kolizji drogowych na pierwszym miejscu 

Policyjne statystyki
Według raportu policji o sytuacji na pol
skich drogach w 2017 roku, 36 zdarzeń 
spowodowanych było niesprawnym 
oświetleniem samochodu. To zaled
wie 0,1% ogółu wypadków, ale liczba 
7 zabitych będąca ich efektem stanowi 
już 0,3% wszystkich ofiar śmiertelnych. 
Można jednak przypuszczać, że poda
ne liczby dotyczą jednoznacznie ustalo
nych przyczyn, a większość przypadków, 
w których wadliwe światła mogły odegrać 

Usterki zewnętrznego oświetlenia pojazdów mogą być główną przyczyną wypadków drogowych

Oferta  Lumileds Poland obejmująca żarówki z logo Philips odpowiada wszystkim ich zastosowaniom w samochodach

Wydłużona trwałość żarówki 
ogranicza ryzyko jej niespo-
dziewanej awarii

Wszystkie zewnętrzne żarówki 
samochodowe należy zawsze 
wymieniać parami
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BASF dla elektrycznych  



wietrza. Stała praca nad tworzeniem 
zaawansowanych technologii kontroli 
emisji spalin i rosnące zapotrzebowanie 
na samochody z napędem elektrycznym 
przyczynią się do ograniczenia emisji 
i poprawy jakości powietrza na skalę 
globalną. Elektromobilność, szczegól
nie w połączeniu z energią odnawialną, 
stanowi istotny wkład w tworzenie roz
wiązań odpowiadających światowemu 
zapotrzebowaniu. Skuteczne, efektywne 
kosztowo magazynowanie energii elek

Materiały firmy BASF przeznaczone do produkcji akumulatorów 
kształtują przyszłość elektromobilności. Dzięki nim można bę-
dzie produkować bardziej niezawodne i dostępne cenowo aku-
mulatory o większej mocy

dr Martin Brudermüller 
Prezes zarządu oraz dyrektor ds. technologii 
BASF

BASF, wiodący światowy dostaw
ca produktów chemicznych dla branży 
motoryzacyjnej, oferuje szeroką gamę 
rozwiązań do pojazdów, np. katalizatory 
samochodowe, systemy powłok, wysoko
wydajne tworzywa sztuczne oraz dodatki 
do paliw. Dzięki technologiom katalitycz
nym BASF od wynalezienia katalizatora 
w 1973 roku usunięto z powietrza ponad 
miliard ton zanieczyszczeń. 

Firma BASF zawsze była i będzie 
zaangażowana w poprawę jakości po

Rosnąca obecnie liczba osób dojeżdża
jących do pracy przyczynia się do nasi
lenia emisji tlenków azotu i dwutlenku 
węgla, co negatywnie wpływa na jakość 
powietrza i klimat. Do 2025 roku po dro
gach na całym świecie będzie poruszać  
się 1,5 miliarda samochodów. Równo
cześnie to zwiększenie zapotrzebowania 
na mobilność jest dla nas źródłem nowych 
wyzwań, gdyż daje możliwości tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań, które mają sta
wić czoła tym trudnym problemom.

Naukowcy pracujący dla BASF starają się osiągnąć kolejny poziom sprawności aktywnych materiałów 
katodowych

Wytrzymałe i niezawodne. Z tych właśnie powodów 
mechanicy wybierają łańcuchy rozrządu firmy ContiTech, 
a ponieważ nie ma możliwości żeby się rozciągnęły – 
zarejestrowanym warsztatom udzielamy 5-letniej gwarancji.
www.contitech.de/5

Conti 
produkuje 

tylko gumę !

To nie tani zamiennik:
Zestawy łańcucha rozrządu w jakości OE 
wraz z programem 5 lat gwarancji.

5 LAT 
GWARANCJI

CT_Ad_timingchain_Pinoccio_210x297mm_PL.indd   1 11.01.18   08:46
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firmy sprawią, że do 2025 roku powstanie 
średniej wielkości samochód elektryczny 
o zasięgu, który zwiększy się z 300 do 
600 km na jednym ładowaniu. Podwoi 
się długość życia akumulatora, o połowę 
zmniejszy się jego rozmiar i koszt, a czas 
ładowania skróci się do 15 minut. 

BASF spodziewa się, że rynek aku-
mulatorów litowo-jonowych będzie się 
rozwijał. Wśród materiałów do produkcji 
akumulatorów firma BASF oferuje rów-
nież katody NCA (wykonane z miesza-
niny niklu, kobaltu i tlenku aluminium) 
oraz NCM (z mieszaniny niklu, kobaltu 
i tlenku manganu). 

BASF posiada centra badawczo- 
rozwojowe na całym świecie w pobliżu 
swoich klientów: w Ludwigshafen (Niem-
cy), w Beachwood (USA), w Szanghaju 
(Chiny) oraz w Amagsaki i Onoda (Japo-
nia). Ta bliskość sprawia, że firma rozu-
mie oczekiwania klientów oraz potrzeby 
rynku. 

Globalna współpraca
BASF uzupełnia własne zasoby ba-
dawcze, współpracując z naukowcami 
i uczelniami na całym świecie oraz korzy-
stając z pomocy start-upów. W ramach 
naukowej sieci, zajmującej się elektro-
chemią i akumulatorami, firma BASF 
jest również zaangażowana w tworze-
nie nowych i doskonalenie istniejących 
materiałów. Współpracuje z Instytutem 
Technologii w Karlsruhe (KIT) oraz ze 
wspólnie ufundowanym Laboratorium 
Akumulatorów i Elektrochemii (BELLA). 

trycznej w akumulatorach będzie nie-
zwykle istotne dla komercyjnego sukcesu 
samochodów elektrycznych. 

Materiał katodowy
Chodzi tu właśnie o chemię. Materiały do 
produkcji akumulatorów mogą wszystko 
zmienić. W większości dzisiejszych sa-
mochodów elektrycznych stosuje się aku-
mulatory litowo-jonowe. Jednym z ich 
najistotniejszych elementów jest aktywny 
materiał katodowy, który wpływa na wy-
dajność, niezawodność, koszty, trwałość 
oraz rozmiar akumulatora. Jego właści-
wości decydują o prędkości, przyspiesze-
niu i mocy – we wszystkich typach po-
jazdów: samochodach kompaktowych, 
SUV-ach, ciężarówkach i autobusach. 

Aktywne materiały katodowe firmy 
BASF sprawiają, że ogniwa akumulato-
rowe mają więcej mocy, są bardziej nie-
zawodne i przystępne cenowo. To daje 
lepsze osiągi za niższą cenę. Jest to ob-
szar, w którym chemia ma najwięcej do 
powiedzenia w zakresie innowacji i gene-
rowania wartości.

Naukowcy pracujący dla BASF robią 
wszystko, aby osiągnąć kolejny poziom 
sprawności aktywnych materiałów kato-
dowych i dzięki temu wspierać trwającą 
właśnie ewolucję emobilności. Chodzi tu 
o zmianę składu chemicznego, budowy 
(formy i struktury) oraz procesu produk-
cji tych materiałów. Bazując na swoich 
kluczowych innowacjach, BASF chce ofe-
rować aktywne materiały katodowe o naj-
wyższej gęstości energii na rynku. Wysiłki 

Wraz z instytucjami akademickimi 
oraz partnerami prywatnymi bierze udział 
w licznych projektach badawczych, czę-
ściowo finansowanych ze środków pu-
blicznych niemieckiego Federalnego 
Ministerstwa Edukacji i Badań oraz nie-
mieckiego Federalnego Ministerstwa Go-
spodarki i Technologii. 

W zakresie prac nad materiałami do 
wytwarzania akumulatorów BASF pro-
wadzi fabryki pilotażowe i produkcyjne 
we wszystkich najważniejszych regio-
nach (Ludwigshafen, Niemcy; Elyria 
i Beachwood, USA; Battle Creek, USA; 
oraz Onoda i Kitakyushu, Japonia). Do-
starcza materiały do platform wiodących 
producentów wyposażenia oryginalnego 
w branży motoryzacyjnej i rozwija gałąź 
działalności zajmującej się materiałami 
do akumulatorów. 

W 2017 roku firma zwiększyła swoje 
moce produkcyjne w Azji, wzmocniła po-
zycję w USA i ogłosiła zamiar zwiększe-
nia mocy produkcyjnych w Europie.

W Ameryce Północnej BASF oraz Toda 
Kogyo utworzyły BASF Toda America LLC 
(BTA), która będzie produkować i wpro-
wadzać na rynek wysokoenergetyczne 
materiały do katod NCM i NCA w Eluria 
(Ohio) oraz w Battle Creek w Michigan. 
Współpraca na tym kontynencie sprawia, 
że BASF staje się strategicznym dostaw-
cą i umożliwia firmie produkowanie in-
nowacyjnych materiałów katodowych, 
które odpowiadają na zapotrzebowanie 
kluczowych międzynarodowych klientów. 

W Japonii współpraca pomiędzy 
BASF a Toda Kogyo, BASF Toda Bat tery 
Ma terials LLC (BTBM), pozwoliła na 
zwiększenie mocy produkcyjnych w za-
kładzie w Onoda w Japonii. 

„Optymizm w ruchu” 
BASF uruchamia nową kampanię medial-
ną poświęconą innowacjom w materiałach 
do produkcji akumulatorów, dzięki którym 
samochody elektryczne staną się bardziej 
ekonomiczne, praktyczne i powszechne. 
W ramach tej akcji powstał spektakularny 
w warstwie wizualnej minidokument za-
tytułowany „Optymizm w ruchu”, prezen-
tujący życie rodzin w Szanghaju i w Los 
Angeles – dwóch najbardziej zatłoczonych 
miastach świata.                                  n

W nowym 
programie 
akumulato-
rowym BASF 
uczestniczą 
specjaliści 
z całego 
świata OŚWIETLENIE MAGNETI MARELLI.

WŁAŚCIWY KIERUNEK 
W MOTORYZACJI.

Silni naszą technologią, nieustannie piszemy hi-
storię oświetlenia samochodowego. Ufają nam 
najważniejsi producenci motoryzacyjni, dzięki 
czemu na niezależnym rynku części  zamiennych 
oferujemy pierwszomontażowe oświetlenie. 
Oświetlenie Magneti Marelli Automotive Ligting 
to know-how, innowacyjność, nowoczesne wzor-
nictwo i niezawodność.

Dołącz do nas:

www.magnetimarelli-checkstar.pl

NASZE PRODUKTY
WIĘCEJ NIŻ WIDAĆ
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Już 17 lat z Boschem!

wprowadzone zmiany. W efekcie jednak 
nastąpił... zastój. Przez pół roku mieliśmy 
wahanie i wyhamowanie naszego roz
woju. Musieliśmy przyzwyczaić klientów 
do nowych cen i wyższej jakości usług. 
Udało się. 

Każdy warsztat pozycjonuje klientów, 
których chce obsługiwać. Mając w tam
tym czasie dobry sprzęt, można było 
podnieść cenę. Dziś w naszej okolicy jest 
około 30 warsztatów o różnym poziomie. 
W latach 90. mieliśmy inną specyfikę 
działalności niż teraz. Nasze usługi były 
sezonowe, świadczone głównie dla tury
stów, którzy przyjeżdżali nad morze na 
wypoczynek. W sezonie lipiecsierpień 
zleceń było dużo, a poza nim znacznie 
mniej. Zależało nam, żeby tej sezono
wości uniknąć. Udało się, od dwóch lat 
praca w warsztacie trwa cały rok. Mamy 
kampanie reklamowe ułożone odpowied
nio do sezonowych prac serwisowych.

Kiedyś zdarzało się na przykład, że 
przyjeżdżali Polacy pracujący w Niem
czech. Prosili, żeby wykonać usługę i nie 
pytali o koszty. Dzisiaj nie wyobrażamy 
sobie, żeby przeprowadzić naprawę auta 
bez wstępnego kosztorysu.

Kto teraz jest głównym klientem  
Bosch Service Walczak?
Przeważają osoby z okolicy, ale w sezonie 
są też klienci z zagranicy (Niemcy, Skan
dynawia). Przyjeżdżają na wypoczynek, 
żeby naprawić auto, skorzystać z ciągle 
tańszych w Polsce usług medycznych 

Dlaczego zdecydowali się państwo 
na uczestnictwo w tej sieci?
Przystąpiliśmy do niej po dziewięciu la
tach indywidualnej działalności, ponie
waż Bosch Service umożliwia rozwój 
firmy, doposażenie warsztatu oraz, co 
ważne, dostęp do szkoleń i wiedzy tech
nicznej. Przed dołączeniem do sieci obej
rzeliśmy inne warsztaty do niej należące, 
skontaktowaliśmy się z centralą i pod
pisaliśmy list intencyjny, w którym okre
ślono warunki naszego przystąpienia. 

Ułożyliśmy wtedy biznesplan na 23 
lata. Wiedzieliśmy, że musimy iść do 
przodu, czyli spełniać wymagania, by 
uzyskiwać nowoczesną technologię. 
Przystąpienie do sieci to proces, który 
w naszym przypadku trwał dwa lata. 

Zaczęliśmy dokupować wymagane wy
posażenie i modernizować biuro ob
sługi klienta. Jeździliśmy na szkolenia  
i w 2001 roku otrzymaliśmy autoryzację 
Boscha. Dochodzenie do standardów tej 
marki trwało więc kilka lat. Z czasem roz
budowaliśmy obiekty, kilka razy moder
nizowaliśmy biuro obsługi klienta. Teraz 
planujemy dobudować stanowisko dla 
aut dostawczych.

Czy klienci zauważyli szyld Boscha 
i towarzyszące mu zmiany ?
Tak, ponieważ był to czas przełomowy. 
Wzrosła wówczas jakość usług, ale mu
sieliśmy też podnieść ceny. Zrobiliśmy 
dni otwarte na pobliskiej stacji paliw, po
kazaliśmy nasze nowe urządzenia i inne 

Zaczynaliśmy od myjni samochodowej, później 
dołączyliśmy tzw. szybkie naprawy (filtry, oleje) 
– mówią Agnieszka i Artur Walczakowie, 
od 2001 roku właściciele Bosch Service Walczak 
w Kamieniu Pomorskim

i zabiegów kosmetycznych. Mamy klien
tów posiadających tu własne apartamen
ty, wracających do nich na święta lub 
na wakacje. Nie mamy wielu klientów 
flotowych. Przyjeżdżają do nas również 
auta na gwarancji. Obsługujemy Grupę 
Volkswagena, Mercedesy, BMW. Doko
nujemy wpisów do elektronicznej książki 
serwisowej Mercedesa i VW.

Co warsztatowi daje wsparcie Boscha?
Otrzymujemy od Boscha wzory reklam 
sezonowych i możemy je personalizo
wać. Mamy też swoje reklamy. Na przy
kład współpraca z lokalnym radiem trwa 
przez cały rok. Dzięki temu, że na swojej 
drodze spotkaliśmy takich ludzi z Bo
scha, jak Ewa Peresada czy Arkadiusz 
Marciniak, mogliśmy naszą firmę wypro
mować i stworzyć odpowiedni przekaz. 
W 2006 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO, 
jako jeden z pierwszych Bosch serwisów. 
Odpowiednio do tych norm stworzyliśmy 
system funkcjonowania warsztatu, za
wierający szczegółowe wytyczne na te
mat zleceń i karty serwisowej. My, jako 
młody serwis, sami je tworzyliśmy. To 
były wspaniałe lata. 

Kiedy ktoś zdecyduje się na przystą
pienie do sieci, powinien przyjąć zało
żony sposób działania. Ludzie w centrali 
wiedzą, w jakim kierunku powinniśmy 
się rozwijać. Jeśli jakieś rozwiązanie 
sprawdziło się w innych warsztatach, 
to dlaczego nie mielibyśmy wdrożyć go 
u nas?

Bardzo dobrze pracuje nam się w sie
ci warsztatowej. Sieć nas nie ogranicza. 
Wprost przeciwnie: daje nowe możliwo
ści nawet małemu warsztatowi, takie
mu jak nasz na tzw. prowincji. Tkwiąc 
wyłącznie w lokalnej społeczności, nie 
mając kontaktu z nowościami, warsztat 
nie będzie się rozwijał, warto więc sko
rzystać ze sprawdzonych metod, jakie 
oferuje Bosch.

Jak oceniają państwo audyty 
i szkolenia prowadzane 
przez operatora sieci?
Doceniamy je, gdyż audytor odwiedzają
cy nasz warsztat widzi to, czego my nie 
dostrzegamy. Uwagi te inspirują nas do 
wprowadzania zmian. Stosowane są trzy 
rodzaje audytów: 

	jakościowy – umawiany z audytorem 
zewnętrznym i składający się z wielu 
pytań, 

	test tajemniczego klienta,
	niezapowiedziany test z audytorem, 

w którym analizowany jest przebieg 
wybranych napraw. 

W zakresie tych testów Bosch pod nosi 
poprzeczkę. W tym roku postawił na 
sprzęt i szkolenia, wcześniej – na wystrój, 
zlecenia i karty serwisowe.

Staramy się jak najwięcej korzystać 
ze szkoleń. Ich zakres się zmienia, cho
ciaż niekiedy nazwa jest taka sama. Przy 
okazji szkoleń można też wymieniać się 
uwagami z innymi warsztatami siecio
wymi.

Nauczyliśmy się tego, jak zmieniło się 
podejście do klienta. Kiedyś uważano, że 
to klient dyktuje warunki. Teraz wiemy, że 
klient jest naszym partnerem. Jeśli ktoś 

nie zauważy tej zmiany, zostanie w tyle. 
Uczymy się, jak mobilizować mecha
ników do pracy, jak wyliczyć prowizję. 
Zaczynamy od wyceny usługi – kiedyś 
tego nie robiliśmy. Korzystamy również 
ze szkoleń organizowanych przez dystry
butorów części.

Nie odczuwamy szczególnie silnej kon
kurencji na rynku lokalnym, ale się z nią 
liczymy. Nie czekamy na klientów, a ter
minarz napraw mamy wypełniony. Dosto
sowujemy się do rynku i ciągle moderni
zujemy. Nie wykluczamy wprowadzenia 
„bezpapierowej” obsługi klienta wykorzy
stującej tablety zamiast zleceń pisemnych, 
ale wprowadzimy ją wówczas, gdy system 
będzie sprawdzony i pewny.

Więcej informacji na temat autoryza 
cji Bosch na www.warsztatybosch.pl oraz 
Robert.Dzierzanowski@pl.bosch.com.

Tekst i zdjęcia: Ryszard Polit

Firma powstała w 1992 roku, do sieci przystąpiła 
w 2001 r. Zatrudnia osiem osób, ma cztery stanowiska 
naprawcze i stację kontroli pojazdów.

Zeskanuj QR kod i zobacz film z serwisu 
Bosch Service Walczak
ul. Rzemieślnicza 3, 72-400 Kamień Pomorski

Chcesz dowiedzieć się więcej o autoryzacji Bosch Service? Wypełnij formularz 
kontaktowy: http://warsztatybosch.pl/FormularzKontaktowy

Biuro obsługi klienta było już paro-
krotnie modernizowane

Właściciele dbają też o to, by czas 
spędzany w serwisie upływał klien-
tom przyjemnie

Logo globalnej firmy zachęca również zagranicznych klientów

Usługowa oferta realizowana jest na 
czterech stanowiskach naprawczych

Do firmy Bosch Service Walczak  
należy też stacja kontroli pojazdów
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Wymiana elementów rozrządu
(Audi A3 1.8T o kodzie silnika ARZ)



	Wał korbowy silnika obraca się zawsze 
w normalnym kierunku obrotów (w pra
wo) i tylko za pomocą koła zębatego 
wału korbowego.

	Trzeba zwracać uwagę na wszystkie mo
menty dokręcania.

Demontaż wstępny
W pierwszej kolejności zdemontować nale
ży: osłonę silnika, zbiorniczek płynu wspo
magania układu kierowniczego (nie odłączać 
przewodów), pasek układu pomocniczego 
i napinacz paska, zbiorniczek płynu chło
dzącego (węże nie muszą być odłączone), 
górną, środkową i dolną pokrywę rozrządu. 
Potem odłączyć trzeba przewody paliwo
we, wtyczkę czujnika Halla, wąż pomiędzy 
rurą powietrza doładowanego a chłodnicą, 
a następnie zdjąć dolną osłonę silnika, koło 
pasowe wałku korbowego i przednią podusz
kę silnika. W tej pozycji silnik powinien być 
podparty lub podwieszony.

Demontaż główny
W tej fazie prac: 
1. Ustawia się znaki odniesienia pozycji 

wału korbowego w GMP 1 cylindra.
2. Znak (nacięcie) na kole wałka rozrządu 

musi się wówczas pokryć ze znakiem 
(nacięciem) na tylnej osłonie paska roz
rządu (fot. 1).

3. Dla kontroli ustawienia znaku na wale 
korbowym należy wyjąć gumową za
tyczkę z obudowy skrzyni biegów  
(fot. 2, 3, 4), a znak (nacięcie) na kole 
zamachowym musi pokryć się ze zna
kiem (grotem) w otworze (fot. 5).

4. Wkręca się śrubę ustawienia rolki na
pinającej (T10092) w tłumik hydrau
liczny i powoli zwalnia napięcie paska 
rozrządu/napinacza, obracając śrubą 
ustawienia rolki napinającej (T10092) 
(fot. 6, 7, 8a), do momentu aż pin blo
kujący (T40011) będzie można włożyć 
w mały otwór tłumika hydraulicznego 
(fot. 8b, 9).

5. Demontuje się pasek rozrządu (fot. 10).

Montaż:
1. Tę fazę operacji zaczyna się, wkręca

jąc śrubę ustawienia rolki napinającej 
(T10092) w nowy tłumik hydraulicz
ny (fot. 11). 

2. Potem przykręca się nową rolkę napi
nającą (27 Nm), nowy tłumik hydrau
liczny (15 Nm) i dokręca śrubę usta
wienia rolki napinającej (T10092) 
tak, aby pin blokujący mógł być póź

Samochód Audi A3 napędzany silnikiem 1.8T (ARZ) swą popular-
ność zawdzięcza połączeniu klasycznego nadwozia hatch-
back ze stupięćdziesięciokonnym silnikiem o umiarkowanym 
zużyciu paliwa
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Prawidłowy montaż wymaga zastosowa
nia następujących narzędzi specjalnych:
1. pin blokujący (T40011),
2. śruba ustawienia rolki napinającej 

(T10092),
3. belka do podwieszania silnika (10222A).

Prace przygotowawcze:
	Identyfikacja pojazdu na podstawie 

kodu silnika. 
	Odłączenie akumulatora pojazdu. 
	Podniesienie pojazdu i podparcie silni

ka lub zamontowanie belki do podwie
szania silnika tak, aby odprężyć jego 
przednie mocowanie (poduszkę).

Zasady ogólne
	Nie wolno obracać wału korbowego 

lub wałka rozrządu przy zdjętym pasku 
rozrządu.

Napęd rozrządu jest tu realizowany za 
pomocą paska, przy którego wymianie 
mogą powstać istotne błędy polegające 
na nieprawidłowym montażu. Dlatego 
eksperci ContiTech Power Transmission 
Group opracowali szczegółową instruk
cję prezentującą „krok po kroku” proce
durę prawidłowej wymiany paska. Pro
ducent zaleca wymianę paska rozrządu 
oraz rolki napinającej co 180 000 km  
lub przed upływem 5 lat. Czas wymiany 
przewidziano na 2,2 godziny.

Wskazówka: Pasek wielorowkowy po
winien być wymieniony w tym samym 
czasie co pasek rozrządu, ponieważ ma 
ten sam okres użytkowania. Konieczne 
jest zatem, by obie te części nabywać 
w jednym zestawie. Unika się w ten spo
sób późniejszych awarii i niepotrzebnych 
kosztów.

1 2

niej łatwo usunięty z nowego tłumika 
hydraulicznego (fot. 12). Nie wolno 
usuwać pinu blokującego, dopóki pa
sek rozrządu i rolka napinająca nie 
będą prawidłowo zamontowane! 

Tłumik hydrauliczny może być 
uruchamiany tylko za pomocą śruby 
ustawienia rolki napinającej. Nacisk 
imadłem lub szczypcami może go 
uszkodzić. 

3 4

5

www.osram.pl/am

OSRAM - tworzymy światło

do 200% jaśniejsze światło*

* w porównaniu do wymogów homologacyjnych normy ECE R98/R99    ** W porównaniu do wymogów homologacyjnych normy ECE R112/R37

do 150% jaśniejsze światło**

do 100% jaśniejsze światło**

Jaśniejsze światło, 
lepsza widoczność, 
większe bezpieczeństwo.
Zobacz więcej, z nową generacją oświetlenia
samochodowego OSRAM
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ma żadnych innych oznaczeń na rolce 
napinającej. 

5. Po wykonaniu powyższych czynności 
trzeba obrócić dwukrotnie wałem silni-
ka w kierunku jego pracy silnika, usta-
wić silnik w położeniu GMP 1 cylindra 
i sprawdzić (ewentualnie poprawić) 
ustawienie. 

6. W dalszej kolejności należy zamon-
tować koło pasowe wału korbowego, 
przytrzymując śrubę centralną kluczem 
lub za pomocą uchwytu koła pasowego, 
a następnie dokręcić śruby odpowied-
nim momentem (kategoria wytrzymało-
ści M8 8.8 – 10Nm + 90˚, M8 10.9 
– 40 Nm). 

7. Pozostałe elementy montuje się w ko-
lejności odwrotnej do demontażu. Trze-
ba przy tym zamontować górną i dolną 
osłonę paska rozrządu (moment 10 Nm),  
używając kleju do śrub, potem pasek 
napędu pomocniczego i rolkę napinają-
cą (23 Nm). Śruby mocowania silnika 
i mocowanie silnika (wspornik) przykrę-
ca się momentem 45 Nm, mocowanie 
łącznika nadwozie/silnik momentem 
25 Nm, a mocowanie silnika do nad-
wozia 40 Nm +90°, używając wyłącz-
nie nowych śrub. Wąż pomiędzy rurą 
powietrza doładowanego a chłodnicą, 
zbiorniczek płynu wspomagania układu 
kierowniczego i zbiorniczek płynu chło-
dzącego trzeba połączyć ponownie, jak 
również przewody paliwowe i wtyczkę 
czujnika Halla. Na koniec pozostaje 
zamontować pokrywę i osłonę dolną 
silnika i zapisać wymianę oryginalnego 
paska rozrządu ContiTech na dostarczo-

6

8a

9

7

8b

10

13

3. Następnie należy zamontować pasek 
rozrządu na koło zębate wału korbo-
wego zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara i upewnić się, czy pasek roz-
rządu nie jest zagięty! Musi on być 
napięty pomiędzy kołami zębatymi! 

4. Napięcie paska rozrządu następuje 
poprzez usunięcie pinu blokującego 
z tłumika hydraulicznego i zdemonto-
wanie śruby ustawienia rolki napina-
jącej (T10092). Później jest ono usta-
wiane tłumikiem hydraulicznym. Nie 

nej naklejce (fot. 13), którą umieszcza 
się w komorze silnika. 

Po dokonanej wymianie trzeba urucho-
mić silnik lub wykonać jazdę próbną.

Artykuł opracowany na podstawie  
materiałów firmy ContiTech

11 12

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. 

Podręcznik mechaniki pojazdowej

Napędy łańcuchowe INA (VI)

kować wyciekiem, usterką napinacza lub 
awarią silnika. Niektóre napinacze skła-
dają się z korpusu i elementu hydraulicz-
nego, który podczas montażu należy po-
prawnie ustawić. W układach z kilkoma 
napinaczami nie wolno wzajemnie zamie-
niać poszczególnych elementów.       Cdn.Fo
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W napędzie urządzeń osprzętu silników, 
na przykład pomp cieczy chłodzącej lub 
oleju, gdzie nie występują intensywne 
drgania dynamiczne, znajdują zastoso-
wanie napinacze mechaniczne. Pracują 
one w sposób poprzecznie przesuwny lub 
wahliwy, bez tłumienia drgań, za pośred-
nictwem ślizgów dociskanych sprężyna-
mi. Przykład konstrukcji wahliwej przed-
stawiono na załączonej ilustracji.

Koła łańcuchowe
Wraz z łańcuchem przenoszą one napęd 
pomiędzy sprzężonymi wałkami. Podział 
ich zębów jest dostosowany do rozmia-
ru ogniw łańcucha, a montaż opiera się 
na wykorzystaniu połączeń doczołowo-
śrubowych lub śrubowo-stożkowych. Na 
kołach wykonywane są nacięcia lub inne 
znaki wyznaczające ich właściwą pozy-
cję względem wałów. Często są to znaki 
do właściwego ustawienia faz rozrządu 
i mogą występować w formie wytłoczeń 
lub punktów barwnych.

Ogólne zasady serwisowe
Przy naprawie napędów łańcuchowych 
należy zawsze stosować się do wskazó-
wek producenta pojazdu. Stosować moż-
na tylko części zamienne odpowiadające 
oryginalnym standardom jakościowym. 
Wymieniać trzeba koniecznie wszystkie 
części skorodowane.

Podczas naprawy obowiązuje absolut-
na czystość, gdyż zanieczyszczenia mogą 
zakłócić lub całkowicie uniemożliwić pra-
cę niektórych elementów.

Przy wymianie łańcucha należy wy-
mienić również napinacz i koła zębate, 
a w razie konieczności – też prowadnice. 
Nie wolno przy tym wyjmować zawleczki 
z napinacza hydraulicznego przed jego za-
montowaniem. 

Koła zębate z elementami centrujący-
mi wymagają zamontowania we właści-
wej pozycji. W razie wątpliwości warto je 
oznaczyć przed demontażem. Części te 
z widocznymi śladami zużycia podlegają 
bezwzględnej wymianie. Śruby mocują-
ce te koła mogą być typu elastycznego,  
a w takim wypadku należy je bezwzględ-
nie wymienić.

W przypadku ponownego użycia łań-
cucha trzeba zaznaczyć (najlepiej przed 
demontażem) jego właściwy kierunek 
pracy. Przed powtórnym zamontowaniem 
trzeba zweryfikować jego stopień roz-
ciągnięcia i stan połączeń ogniw.

Po demontażu napinacz hydrauliczny 
nie daje się łatwo ścisnąć, co nie ozna-
cza, że jest uszkodzony. Przyczyną może 
być znajdujący się w nim olej, więc do-
piero po jego odsączeniu możliwa jest 
weryfikacja napinacza.

W napinaczach wykonanych z alumi-
nium uszkodzona powierzchnia uszczel-
nienia (rysy lub wgniecenia) może skut-

Widok napinacza mechanicznego
1. sprężyna, 2. śruba mocująca, 3. ślizg

Koło zębate z przetłoczeniem centrują-
cym i kołeczkiem ustalającym
1. centrowanie, 2. kołeczek ustalający

Oznaczenia na kole zębatym

Różne formy kół zębatych
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Automatyczne 
skrzynie biegów 



ZF konstruuje i produkuje automatyczne 
skrzynie biegów od 1970 roku. Począt-
kowo były to konstrukcje 3-biegowe, od 
1982 r. – 4-biegowe, od 1990 r. – 5-bie-
gowe, a ostatnio – 6-biegowe (2001 r.) 
i kolejne wersje 8-biegowych (2009, 
2013 i 2014 r). 

Najpopularniejszy wciąż model 6-bie-
gowy (rys. 1 i 2) występuje w trzech 
wersjach różniących się wielkością prze-
noszonego momentu obrotowego (400, 
600 i 750 Nm).

Budowa i działanie
Konstrukcje klasycznych skrzyń auto-
matycznych wykorzystują do płynnej 
zmiany przełożeń mechaniczne przekład-
nie planetarne – dawniej w ich wersji 

najprostszej, obecnie przeważnie w ukła-
dzie Ravigneaux (rys. 4). W obu wersjach 
zmiana biegu polega na odpowiednim 
blokowaniu elementów przekładni pla-
netarnej za pomocą sprzęgieł lub na 
unieruchamianiu ich względem obudowy 
hamulcami taśmowymi.

Pojedynczy zestaw planetarny umożli-
wia pięć rodzajów przenoszenia napędu:
	bieg jałowy, gdy napędzane jest tylko 

środkowe koło przekładni, a pozostałe 
jej elementy zachowują pełną swobo-
dę ruchu;

	bieg niski, gdy zewnętrzny pierścień 
planetarny jest unieruchomiony wzglę-
dem obudowy, a jarzmo satelitów ob-
raca się wolniej niż napędzane przez 
silnik centralne koło wewnętrzne;

	bieg średni, gdy od silnika napędza-
ny jest pierścień zewnętrzny, a koło 
wewnętrzne zostaje unieruchomione 
względem obudowy, co powoduje, że 
jarzmo satelitów przekazujące napęd 
na koła obraca się wolniej niż wał kor-
bowy;

	bieg bezpośredni, gdy koło centralne, 
jarzmo satelitów i pierścień zewnętrz-
ny są wzajemnie zablokowane;

	bieg wsteczny, gdy silnik napędza koło 
centralne, a jarzmo satelitów zbloko-

Uczestnicy szkoleń zapoznają 
się z zasadami działania skrzyń 
automatycznych firmy ZF, prze
kładni hydro kinetycznych  
oraz z diagnozowaniem i ser
wisowaniem tych urządzeń

wane jest z obudową, powodując 
odwrócenie kierunku obrotów pier-
ścienia zewnętrznego, sprzęgniętego 
z kołami.

Przekładnia typu Ravigneaux składa się 
z dwóch pojedynczych zestawów plane-
tarnych mających wspólny pierścień 
o uzębieniu wewnętrznym i wspólne jarz-
mo satelitów, które współpracować mogą 
z dużym lub małym kołem centralnym 
uzębionym zewnętrznie. 

Wszystkie skrzynie tego rodzaju mają 
tę zmianę przełożeń realizowaną hydrau-
licznie, a dopływ oleju do poszczególnych 

siłowników hamulców i sprzęgieł włącza-
ny jest za pomocą elektronicznie sterowa-
nych elektrozaworów (rys. 5 i 6).

Elektrozawory współczesnych skrzyń 
automatycznych zintegrowane są w kom-
paktowym module mechatronicznym, 
złożonym z części elektronicznej i hydrau-
licznej (rys. 7). W przypadku demontażu 
mechatroniki szczególnie uważnego trak-
towania wymaga jego zewnętrzne złącze 
elektryczne, które powinno być całkowi-
cie hermetyczne, aby współpraca modu-
łu z centralnym sterownikiem pojazdu 
przebiegała bez zakłóceń (rys. 8 i 9).    

Rys. 4. U góry: prosty szereg plane-
tarny; u dołu: szereg planetarny 
Ravigneau
1. koło słoneczne
2. satelita
3. jarzmo satelitów
4. pierścień zewnętrzny

szereg
planetarny

prosty

szereg
planetarny
Ravigneau

koło
blokady

parkingowej

flansza
napędowasprzęgła

A  B E
hamulce

C   D

konwerter     pompa

Rys. 1. Przekrój skrzyni automatycznej 6HP

Rys. 2. Schemat poglądowy  skrzyni 6HP

Zawór przełączający 
elektromagnetycznie.
Otwarty/zamknięty
Oporność 12 Ω

Zawór o charakterystyce malejącej.
Zakres ciśnienia 4,6-0 barów
Oporność 5,05 Ω

Zawór o charakterystyce rosnącej.
Zakres ciśnienia 0-4,6 barów
Oporność 5,05 Ω

Rys. 5. Elektryczne zawory sterujące EDS

Rys. 6. Matryca przełączeń

Bieg      –+

P-EDS EDS 1 EDS 2 EDS 3 EDS 5 EDS 4 MV1/EDS 7 EDS 6

Charakterystyka Sprzęgło A Sprzęgło B Hamulec C System Ham D & Zawór WK
    ciśnienie Sprzęgło E EM

Blokada hamulca    – x–

Pozycja neutralna    – x–

R - bieg    – x–

1. bieg    – x–   – x–

2. bieg    – x–   – x–

3. bieg    – x–   – x–

4. bieg    – x–  – x– – x–

5. bieg    – x–  – x– – x–

6. bieg    – x–  – x– – x–

hamulec zamknięty sprzęgło zamknięte               1 – napięcie, 0 – brak napięcia

Rys. 3. Identyfikacja typu skrzyni auto matycznej ZF

Numer skrzyni biegów – numer 
seryjny

Numer listy komponentów 
– numer fabryczny ZF

Końcowy numer skrzyni biegów 
dla doboru części

mechanizm zapadkowy
blokady parkingowej

śruba spustowawanna olejowa
magnesymechatronikafiltr olejowy

zawory
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Napęd z silnika przekazywany jest 
do automatycznej skrzyni biegów przez 
przekładnię hydrokinetyczną złożoną 
z pompy, kierownicy i turbiny (rys. 10).

Serwisowanie
Podstawowym zabiegiem serwisowym 
jest w przypadku skrzyń automatycz-
nych okresowa wymiana oleju. Może 
być ona przeprowadzana metodą sta-
tyczną lub dynamiczną, której ZF nie 

zaleca (rys. 11). Przy pierwszej, stoso-
wanej  przy wszystkich konstrukcjach 
skrzyń, konieczna jest równoczesna 
wymiana takich części, jak plastikowa 
miska olejowa ze zintegrowanym filtrem 
oraz jej uszczelka (rys. 12). W oferowa-
nych zestawach serwisowych ZF dostar-
cza wszystkie te części. Podczas mon-
tażu ważną rolę odgrywają: kolejność 
i momenty dokręcania śrub mocujących 
(rys. 13).

Rys. 9. Demontaż – rozłączenie gniazda  
elektrycznego skrzyni biegów

mechanizm blokujący tuleję

tuleja 
uszczelniająca

Śruba otworu nalewowego i kontrolnego

Skrzynia standard M18x1,5 Moment dokręcania 35Nm ± 3,5 Nm sześciokąt   8 mm

Skrzynia AWD 4x4 M22x1,5 Moment dokręcania 30Nm ± 3,0 Nm sześciokąt 10 mm

Rys. 11. Usytuowanie otworów serwisowych w automatycznych 
skrzyniach biegów

Pojazd przy tej operacji powinien być 
umieszczony poziomo na podnośniku 
warsztatowym, z zaciągniętym hamul-
cem ręcznym i podłączonym testerem 
do odczytu temperatury. Silnik musi być 
wówczas  wyłączony, podobnie klimaty-
zacja i wszystkie odbiorniki elektryczne, 
a dźwignia zmiany biegów powinna się 
znajdować w pozycji „P”. Wtedy odkręca 
się korek otworu spustowego (na dolnej 
powierzchni obudowy lub z dołu miski, 
zależnie od wersji skrzyni), a po wylaniu 
starego oleju ponownie go zakręca.  

Następną czynnością jest odkręce-
nie korka bocznego otworu wlewowego 
w obudowie skrzyni i napełnienie skrzyni 
świeżym olejem aż do dolnej krawędzi 
tegoż otworu. 

Potem zakręca się korek i uruchamia 
silnik dla wprowadzenia oleju w obieg. 
Wtedy, przy pracującym silniku, ponow-
nie odkręca się korek kontroli stanu i do-
lewa olej aż do momentu jego wycieku 
przez otwór.

Kolejną czynnością jest sprawdzenie 
jego temperatury na podłączonym dia-
gnoskopie. Powinna ona przy pracy sil-
nika i skrzyni na biegu jałowym wynosić 
30 do 50°C (optymalnie 40°C). Po osią-
gnięciu tego stanu należy na 30 sekund 
zwiększyć obroty silnika do 2000/min, 
a następnie nacisnąć pedał hamulca, 
zaciągnąć hamulec ręczny i przełączać 
kolejno biegi na pozycje „P”, „R” i „D”. 
W dalszej kolejności przełącza się ma-
nualnie bieg z pozycji „D1” na „D2”, 
utrzymując dźwignię w każdym położe-
niu przez około 10 sekund, by ostatecz-
nie ustawić ją w pozycji „P”. Wówczas, 
nadal przy pracującym silniku, należy 
odkręcić korek otworu kontrolnego. Jeśli 
spowoduje to niewielki wyciek oleju, jego 
stan jest prawidłowy. Zabieg ten powta-
rzamy przy temperaturze 40 stopni. Gdy 
brak jest takiego wycieku, olej wymaga 
odpowiedniego uzupełnienia.

Jeśli pojazd wyposażony jest w termo-
stat układu chłodzenia skrzyni biegów, 
należy ponad stan prawidłowy dolać 
jeszcze 0,5 litra oleju i szybko zakręcić 
korek kontrolny.

Ostatnią czynnością jest jazda próbna, 
która powinna doprowadzić do wzrostu 
temperatury oleju do 75°C, a następnie 
do jego ochłodzenia poniżej 50°C.  

Rys. 12. Skład zestawu do statycznej wymiany oleju w automatycz-
nych skrzyniach ZF: miska olejowa (ze zintegrowanym filtrem), 
śruby, magnesy, uszczelka, olej ZF Lifeguard

Do identyfikacji modelu i wersji kon-
kretnej automatycznej skrzyni biegów 
służy jej tabliczka znamionowa, która 
zawiera zakodowaną listę jej komponen-

tów decydującą o prawidłowym doborze 
ewentualnych części zamiennych (rys. 3).

Artykuł opracowany na podstawie  
materiałów firmy ZF  

Rys. 13. Demontaż i montaż miski olejowej – kolejność odkręcania 
(dokręcania) śrub

Rys. 7. Demontaż kompletnego zespołu mechatroniki

Rys. 8. Demontaż elementów mechatroniki

moduł elektroniczny moduł hydrauliczny

przełącznik pozycji

śruby M5 (elektroniczny moduł – moduł hydrauliki) x 6
śruby M6 (montaż modułu do skrzyni biegów) x 10
śruby M5 (moduł hydrauliczny) x 20

przełącznik pozycji

do chłodnicy
do obiegu sprzęgła hydrokinetycznego

z obiegu sprzęgła 
hydrokinetycznego

kanał 
ciśnieniowy

kanał 
ssący

sprzęgło E

sprzęgło A

moduł 
hydrauliczny

moduł elektroniczny

złącze elektryczne

Rys. 10. Przekładnia hydrokinetyczna
1. tylna komora, 2. tłok, 3. strona silnika, 4. okładzina sprzęgła, 5. tłumik 
drgań skrętnych, 6. obudowa, 7. turbina, 8. pompa, 9. kierownica, 10. wolne 
koło kierownicy

3

2

1

7

8

9

10

4                     5                        6

Rys. 14. Przykłady konstrukcji modułów mechatroniki
Z lewej: z elektryczną wersją blokady parkingowej (przełączanie 
elektryczne), z prawej: z manualną blokadą parkingową
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Wymiana sprzęgła 
w pojeździe ciężarowym

Demontaż
Uzyskanie dostępu do wymienianych ele
mentów sprzęgła wymaga uprzedniego 
odłączenia skrzyni biegów od kadłuba sil
nika. W tym celu konieczne jest zdemon
towanie wału napędowego, mechanizmu 
sterującego zmianą przełożeń i napędu 
prędkościomierza, a także odłączenie 
łożyska oporowego i zwolnienie widełek 
dźwigni sprzęgła. 

Najpierw, przy użyciu nasadki do 
obracania wału korbowego (fabrycznej, 
od producenta pojazdu), trzeba obrócić 
koło zamachowe, aby dostępne stały się 
końcówki pierścienia osadczego łożyska 
w obudowie docisku sprzęgła. Wówczas 
przez otwór serwisowy należy wsunąć 
do wnętrza skrzyni biegów sprężynowe 
narzędzie do zwalniania łożyska oporo
wego i wpiąć je w końcówki pierścienia 
osadczego. Wykorzystując łyżkę/łom jako 
dźwignię, rozchyla się zatrzask i uwalnia 
łożysko, by odsunąć je wraz z widełkami 
dźwigni sprzęgła w kierunku skrzyni bie
gów, którą teraz można odkręcić i prze
sunąć do tyłu.

Zastosowanie trzpienia centrujące
go (fot. 1) zapobiegnie przypadkowemu 
upadkowi tarczy sprzęgła. Następnie po
winno się wykręcić dwie ze śrub mocu
jących obudowę docisku i wkręcić w ich 
miejsce trzpienie pozycjonujące, a potem 
odkręcić w kolejności zgodnej z fabryczną 
instrukcją pozostałe śruby docisku. Po jego 
zdjęciu można już wyjąć tarczę sprzęgła. 

Z odsłoniętego w ten sposób koła za
machowego wymontowuje się specjal
nym wybijakiem łożysko pilotujące, któ
rego wymiana zalecana jest przy każdej 
wymianie sprzęgła. Sprawdzić też trzeba, 
czy wokół koła zamachowego nie ma śla
dów smaru (fot. 2). Jeżeli nie, pozosta
je starannie oczyść powierzchnię cierną 
koła zamachowego za pomocą rozpusz
czalnika lub zmywacza do hamulców 
i papieru ściernego o gradacji 150.

Valeo dostarcza sprzęgła na pierwszy mon
taż do co drugiego pojazdu ciężarowego 
w Europie – zarówno z manualną, jak 
i zautomatyzowaną skrzynią biegów. Szcze
gółowe informacje na temat produktów  
Valeo dostępne są w bibliotece katalogów.

W każdym opakowaniu zawierającym 
zestaw elementów Valeo do wymiany 
sprzęgła w pojeździe ciężarowym znajdują 
się:
	obudowa docisku,
	tarcza sprzęgłowa,
	łożysko oporowe mechanicznego ukła

du rozłączania,
	instrukcja montażu.

Montaż docisku i tarczy
Operację tę zaczyna się od założenia za 
pomocą odpowiedniej tulei nowego łoży
ska pilotującego, w którym trzeba osadzić 
trzpień centrujący tarczy sprzęgła. Przed 
montażem tarczy należy upewnić się, czy 
wielowypust w jej piaście dokładnie pa
suje do wielowypustu wałka wejściowego 
skrzyni biegów. Należy przy tym chronić 
okładzinę cierną tarczy sprzęgła przed 
kontaktem ze smarem (fot. 3). 

Następnie zakłada się trzpienie pozy
cjonujące obudowę docisku i mocuje ją 
do koła zamachowego. Śruby mocujące 
wkręca się lekko palcami, a następnie 
usuwa się trzpienie pozycjonujące, by na 
ich miejsce wkręcić pozostałe dwie śruby. 
W kolejnym kroku sprawdza się wycentro
wanie obudowy docisku względem koła 
zamachowego i dokręca dolne śruby, aby 
ustalić jego pozycję.

W dalszej kolejności dociąga się śru
by mocowania docisku, pozostawiając 
jednak zapas na późniejsze dokręcenie 
kluczem dynamometrycznym. Nie wolno 
używać do tego klucza pneumatycznego!

Wartości momentu dokręcania są za
wsze podawane w instrukcji producenta, 
podobnie jak kolejność dokręcania śrub 
(fot. 4). 

Przed przystąpieniem do montażu po
wyższego zestawu należy przygotować 
następujące narzędzia:
	łyżka/łom,
	klucz dynamometryczny,
	nasadowy klucz przegubowy do de

montażu pokrywy docisku,
	trzpień centrujący tarczy sprzęgła,
	trzpienie pozycjonujące,
	nasadkę do obracania wału korbowe

go,
	narzędzie do demontażu pierścienia 

łożyska oporowego,
	narzędzie i klucz płaski do demontażu 

łożyska pilotującego.

Jest to czynność rutynowa w każdym warsztacie naprawia-
jącym i serwisującym tego rodzaju samochody. Warto jednak 
upewnić się, czy znamy każdy jej krok wchodzący w skład 
procedury opracowanej przez firmę Valeo

Następnie trzeba usunąć cztery za
trzaski transportowe zespołu obudowy 
docisku i wyjąć trzpień centrujący tarczę.

Wymiana łożyska oporowego
Przed tą operacją (fot. 5) trzeba spraw
dzić stan tulei prowadzącej i wałka wej
ściowego skrzyni biegów. Do wymiany 
łożyska oporowego konieczny jest de
montaż widełek dźwigni sprzęgła. Moż
liwe, że niezbędna będzie ich wymiana, 
co uzależnione jest od przebiegu pojazdu 
lub ich faktycznego zużycia.

Potem można już zwolnić stare ło
żysko oporowe i bezpiecznie je wyjąć, 
a także oczyścić jego tuleję prowadzącą, 
używając rozpuszczalnika lub zmywacza 
do hamulców oraz papieru ściernego 
o gradacji 150. 

Wałek widełek należy nasmarować 
przed ich zamontowaniem po nałożeniu 
nowego łożyska oporowego. Mocowa
nie widełek dokręca się odpowiednim 
momentem przy użyciu klucza dynamo
metrycznego. Potem trzeba sprawdzić, 
czy widełki poruszają się na wałku bez 
nadmiernego oporu lub blokowania. Je
żeli wałek widełek lub same widełki wy
kazują zużycie, konieczna jest wymiana 
całego tego elementu.

Zamontowanie skrzyni biegów
Po nasunięciu obudowy skrzyni biegów 
na zespół docisku sprzęgła wkręca się 
odpowiednim momentem śruby mocu
jące. Potem trzeba wsunąć łyżkę/łom 
przez otwór serwisowy (w niektórych 
pojazdach dostęp do łożyska możliwy 
jest przez wysprzęglik) i wcisnąć nowe 
łożysko oporowe w zatrzask pierścienia 
osadczego. Należy nacisnąć dwa razy, 
aby zyskać pewność, że doszło do pra
widłowego osadzenia pierścienia. Pozo
staje jeszcze sprawdzić, czy końcówki 
pierścienia osadczego są prawidłowo 
wycentrowane i można już zamknąć 
otwór serwisowy gumową, wodoszczelną 
zaślepką, zabezpieczającą mechanizmy 
sprzęgła przed wilgocią i kurzem.

Kontrola działania
W pojeździe ze zautomatyzowaną skrzy
nią biegów konieczne jest przeprowa
dzenie odpowiedniej adaptacji z wyko
rzystaniem odpowiedniego narzędzia 
diagnostycznego. Wskazane jest prze
prowadzenie jazdy próbnej po każdej 
naprawie, aby zweryfikować popraw
ność działania układu uruchamiania 
sprzęgła, jak i samego sprzęgła w róż
nych stanach pracy.                          n
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Mistrzostwo 
na torze i w lakierni

of Paint and Graphics for Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport, aby dowiedzieć się, 
co odróżnia lakiernię F1 od standardowego 
warsztatu, ale także – co je łączy.

Podobnie, a jednak inaczej 
Osoby spoza środowiska mogą sądzić, że 
lakiernia zespołu F1 to po prostu warsz-
tat lakierniczy, w  którym pracuje się nad 
znacznie szybszymi i  droższymi samo-
chodami. Choć można tu dostrzec pewne 
podobieństwa, w rzeczywistości różnice są 
ogromne.

Wiele firmowych procedur opracowa-
nych dla zespołu F1 stanowią rozwiązania 
autorskie, a więc poufne. Materiały i techni-
ki ich aplikacji doskonalone są przez długie 
lata praktyki. Jest jednak i w tym doświad-
czeniu kilka ciekawych szczegółów, które 
– choć zaskakujące – mogą przydać się 
lakiernikom z każdego warsztatu.

Mercedes-AMG Petronas Motorsport to 
czterokrotny Mistrz Świata Formuły 1 
w klasyfikacji konstruktorów, dlatego też 
każdy element funkcjonowania zespo-
łu – od konstrukcji najmniejszego kom-
ponentu po lakierowanie dużych elemen-
tów aerodynamicznych – jest optymalizo-
wany pod kątem precyzji i  wydajności. 
Podobnie jest z  lakierem zastosowanym 
w sezonie 2018.

Wycieniowanie do czarnego
Ponieważ jest to jedyna stajnia, która na 
swoich bolidach prezentuje skompliko-
waną mieszankę gradientów i przejść ko-
lorów, szef lakierni Andrew i jego zespół 
dziesięciu lakierników muszą poświęcić 
na każdy element sporo czasu. Dlatego 
dokładnie wiedzą, nad jakimi kolorami 
będą pracować przez cały sezon. Poza 
czernią i srebrnym lakierem bazowym 
Permahyd® Hi-TEC 480 o wysokim po-
łysku w niestandardowym kolorze, opra-
cowanym specjalnie dla zespołu Stirling 
Silver, nazwanym tak na cześć Sir Stirlinga 
Mossa, kierowcy zespołu Mercedes-Benz 
w 1955 r., paleta zespołu obejmuje do-
datkowo cztery srebrne odcienie, określa-
ne cyframi od jednego do czterech. 

Żaden z nich nie jest jednak dostępny 
w sprzedaży. Aplikuje się je w  taki spo-
sób, aby przejścia koloru były niewidocz-
ne. Do tego dochodzą trzy różne odcienie 
zielonego i  dwa różne odcienie niebie-
skiego, tworzące delikatne linie. Lakiero-
wanie bolidów to skomplikowany proces.

Powtarzalność
Lakierowanie bolidu zajmuje ok.150 go- 
dzin, z  czego nos i  tylne skrzydło po  
12 godzin każde. Dlatego szybkość i nie-
zawodność aplikacji są szczególnie istot-
ne. Jeśli dodać do tego około 100 róż- 
nych elementów lakierowanych w  ra-
mach każdego cyklu oraz wszystkie czę-
ści zapasowe zabierane na każdy wyścig, 
wówczas staje się widoczne, jak poważ-
ne jest to wyzwanie. 

Kolor Stirling Silver mieszany jest 
w partiach po 12 litrów, z wykorzystaniem 
inteligentnych wag oraz oprogramowania 
kolorystycznego Phoenix. Gdy zostają już 
tylko 3 litry przygotowanego materiału, 
miesza się kolejną partię 12 litrów. Nie 
aktywuje się lakieru aż do momentu, gdy 
będzie potrzebny, aby miał on dłuższą 
żywotność. W zwykłym warsztacie, gdzie 
często miesza się kolory w gramach, by-
łoby to niedorzeczne. Tu jest to konieczne 
ze względu na wymaganą powtarzalność 
powłok.

Każdy lakiernik z  zespołu ma czte-
ry różne pistolety lakiernicze – jeden do 
podkładów, jeden do lakierów bazowych, 
jeden do lakierów bezbarwnych i  jeden 
do napraw punktowych.  Niezależnie od 

Spies Hecker, jedna z  trzech global-
nych marek renowacyjnych premium 
należących do Axalta Coating Systems, 
wiodącego globalnego dostawcy lakie-
rów ciekłych i  proszkowych, od ponad 
czterech lat jest partnerem zespołu i do-
stawcą lakierów dla bolidów – Srebrnych 
Strzał. Przedstawiciele marki zyskali 
niespotykany dotąd wgląd w codzienną 
pracę zespołu Andrew Moody’ego, Head 

Czy coś łączy lakiernię bolidów F1 i standardowe warsztaty 
samochodowe? W tej kwestii Spies Hecker zagląda na zaplecze 
lakierni zespołu Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
w angielskim Brackley

lakiernika wszystkie pistolety danego 
typu mają identyczne ustawienia, testo-
wane wspólnie z Axalta Refinish Acade-
my w angielskim Welwyn Garden City. 

Lakiernicy pracują ze specjalnymi ar-
kuszami opisującymi każdy element, pro-
ces, sposób lakierowania itd. Stanowią 
one swoistą instrukcję obsługi. Co wię-
cej, każda kabina lakiernicza ma zapro-
gramowane takie same cykle suszenia, 
dostosowane oddzielnie do podkładów, 
lakierów bazowych i  lakierów bezbarw-
nych, tak aby wszystkie procesy przebie-
gały identycznie – niezależnie od lakierni-
ka. Spójna konfiguracja sprzętu pozwala 
unikać różnic w efektach.

Praca zespołowa
Zespół Andrew Moody’ego pracuje w spo-
sób dynamiczny i zintegrowany. Wszyscy 
jego członkowie są wykwalifikowanymi 
i doskonale przeszkolonymi lakiernikami. 
A ponieważ regularnie muszą wykony-
wać różne zadania, w zespole opracowa-
no wyraźny podział umiejętności. 80% 
zespołu może wykonywać wszystkie za-
dania, a 50% – wykonywać prace spe-
cjalne, np. lakierowanie aerografem. 

W praktyce oznacza to, że przed-
nie skrzydło troje lub czworo członków 
zespołu może przygotować do dalszej 
pracy z  użyciem wypełniacza gruntu-
jącego Priomat® Wash Primer 4075, 
a  następnie wypełniacza gruntującego 
Permasolid® HS Vario Primer Surfacer 
5340 z dużą zawartością części stałych 
lub szybkoschnącego, dwuskładnikowe-
go wypełniacza Permasolid® HS Per-

formance Surfacer 5320 do szlifowania. 
Następnie dwoje lakierników wykonuje 
grafikę aerografami, a  dwoje lub troje 
czyści i poleruje całość. 

Najpierw masa
Choć ostateczny wygląd tegoroczne-
go bolidu Mercedes-AMG F1 W09 EQ 
Power+ jest niezwykle ważny, zespół 
lakierników musi też zawsze mieć na 
uwadze masę każdego podzespołu. 
Właściwie wszystko obraca się wokół 
masy i  aerodynamiki. Włókno węglo-
we to trudne podłoże, porowate, dlate-
go trzeba uzyskać świetny wygląd przy 
minimalnej masie powłoki lakierniczej. 
Tu doskonale sprawdzają się produkty 
marki Spies Hecker. Dopuszczalna tole-
rancja dla powłok na części aerodyna-
micznej wynosi 0,3 mm. W przypadku 
większości „zwykłych” lakierników jest 
to wartość niemal pomijalna. W bolidzie 
przekroczenie tej grubości prowadzi do 
poważnych problemów.

Presja
Lakiernia zespołu Mercedes-AMG Petro-
nas Motorsport kieruje się nieco innymi 
zasadami niż standardowy warsztat, ale 
zawsze jest pod ogromną presją szyb-
kości i  precyzji. To, co ją łączy z  całą 
rzeszą warsztatów lakierniczych z  Eu-
ropy, to wiara w niezawodność, powta-
rzalność i szybkość aplikacji produktów 
marki Spies Hecker. Gdy widzimy wspa-
niałe bolidy na torze podczas wyścigu,  
od razu doceniamy wszystkie procesy 
i ich efekty.                                      n
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Między lepkością a tiksotropią
Jednak zapewne mało kto zastanawia się, 
jak bardzo wpływa na końcowy czas lakie
rowania przygotowanie mieszanki do na
trysku. Sama czynność mieszania, z pozo
ru prosta i łatwa, ma ważne znaczenia dla 
uniknięcia ewentualnych błędów powłok, 
a w przypadku kolorów może ona wpływać 
na ich odcienie.

W informacjach technicznych produk
tów podawany jest zawsze jeden z podsta
wowych parametrów, czyli lepkość. Jednak 
w rozmowie z handlowcem nieraz można 
usłyszeć zdanie: „Ten produkt ma bardzo 
dobre właściwości tiksotropowe”. Czy fakt, 
że dany produkt jest tiksotropowy wpływa 
na jego lepkość?

Tiksotropia, czyli tzw.  pamięć cieczy, 
to właściwość niektórych płynów od
znaczających się zależnością  lepkości  od 
czasu działania na nie sił ścinających. Pły
ny tiksotropowe mogą stawać się na pewien 
czas mniej lepkie z powodu intensywnego 
mieszania. Po pewnym czasie spoczynku 
ponownie zwiększają swą lepkość do nor
malnej wartości. Spotyka się także proce
sy odwrotne, a więc czasowe zwiększanie 
lepkości płynu tiksotropowego na skutek 
mieszania. W jednym i drugim wypadku 
tiksotropia wymaga dostarczenia energii dla 
uzyskania zmian lepkości.

Lepki temat
Wyjaśnianie zjawiska tiksotropii trzeba za
cząć od odpowiedzi na pytanie, czym jest 
lepkość. Najprościej mówiąc, jest to tarcie 
wewnętrzne towarzyszące wzajemnemu 
przesuwaniu się cząsteczek. Stosunek 
lepkości dynamicznej do gęstości płynu 
określa jego lepkość kinematyczną. To ona 
właśnie decyduje o właściwościach produk
tu lakierniczego. Gdy spróbujemy mieszać 
na początku grunt epoksydowy, a następ
nie lakier bazowy, stwierdzimy, iż podkład 
będzie stawiał większy opór, ponieważ jest 
gęstszy. Występuje w nim ciaśniejsze upa
kowanie cząsteczek, co zwiększa masę 
danego produktu. Jego lepkość zmienia się 
zależnie od temperatury, malejąc przy pod
grzewaniu płynnej substancji (produkt staje 

się rzadszy) i rosnąc w trakcie jej schła
dzania. Dlatego tak ważne jest utrzymy
wanie stałej temperatury podczas prac la
kierniczych, zwłaszcza w okresie, kiedy na 
dworze dominują temperatury minusowe.

Produkty wykorzystywane w napra
wach samochodów (między innymi pod
kłady, szpachle, lakiery) należą do cieczy 
reologicznych, czyli zmieniających się 
w czasie działających na nie naprężeń 
ścinających (w tym wypadku mieszania). 
Im dłużej trwa to działanie, tym większe 
następują zmiany struktury produktu. 

Opór maleje w miarę mieszania
Gdy mieszamy ciecz reologiczną, na po
czątku pokonujemy jej duży opór (wysoką 
lepkość), a po pewnym czasie opór ten 
maleje, czyli uzyskujemy odpowiednią 
lepkość pozwalającą lakierować bądź 
szpachlować bez obaw o powstawanie 
zacieków. Można by sądzić, iż skoro po
przez mieszanie rozpadają się wewnętrz
ne wiązania, produkt po pierwszym wy
mieszaniu jest już zniszczony. Nic bardziej 
mylnego, okazuje się bowiem, że dana 
ciecz posiada „pamięć”, dzięki której po 
zaprzestaniu mieszania powraca (po pew
nym czasie) do stanu początkowego i ta 
właściwość jest nazywana tiksotropią. 

Jest ona zjawiskiem zależnym od czasu 
i szybkości ścinania, a także od zmian me
chanicznych zachodzących w materiale.  

Sylwia Łowicka
Specjalista ds. receptur – kolorysta
Firma Mulitchem – producent lakierów marki Profix

Przeglądając karty techniczne produk-
tów do renowacji lakierniczej, możemy  
znaleźć dużo ich parametrów oraz wła-
ściwości. Producenci prześcigają się  
w dążeniu do ułatwienia i przyspieszenia 
pracy lakierników

Profil reologiczny (tiksotropowy) pro
duktu można otrzymać w wyniku doda
nia różnorodnych eterów, celulozy, poli
kwasów akrylowych itp.

W laboratoryjnych badaniach właści
wości tiksotropowych dokonuje się ścina
nia cieczy tiksotropowej, np. w wiskozy
metrze rotacyjnym, i następuje niszcze
nie jej struktury. Proces ten kończy się 
w momencie wytworzenia przy danej 
prędkości ścinania tzw. struktury szcząt
kowej. Porównanie krzywej płynięcia, 
wykreślonej przy wzrastającej szybkości 
ścinania, z krzywą przy malejącej szyb
kości ścinania umożliwia określenie za
kresu niszczenia struktury tiksotropowej. 
Jeżeli przed rozpoczęciem wyznaczania 
krzywej (kiedy szybkość ścinania jest 
jeszcze mała) substancję podda się przez 
pewien czas ścinaniu przy określonej 
maksymalnej szybkości (γ), to napręże
nie styczne (τ) odpowiadające tej szyb
kości zmniejszy się proporcjonalnie do 
rozpadu struktury tiksotropowej. 

Jak wykorzystać to w praktyce?
Lakiernikowi zależy na otrzymaniu pro
duktu, który jest prosty w aplikacji, czyli 
łatwo się go nanosi pistoletami natrysko
wymi. Dlatego bardzo ważna jest lepkość 
natryskowa. Z drugiej strony chcemy, 
aby po natrysku lakier nie spływał z po
wierzchni (nie tworzył zacieków) oraz by 

można było nałożyć jego grubą warstwę 
w jednym przejściu, to znaczy zwięk
szyć siłę krycia. Korzystając z poznanego 
wyżej zjawiska, można tworzyć lakiery 
o takich właściwościach. Prace te nale
ży rozpocząć już na etapie projektowania 
produktu i jest to zadanie bardzo trudne, 
ponieważ zależy nam na tym, aby pro
dukt końcowy łączył w sobie wiele zalet, 
które często są trudne do pogodzenia ze 
względu na właściwości poszczególnych 
składników. W trakcie procesu produk
cji materiałów lakierniczych, jak widać, 
niezwykle ważna jest znajomość reologii 
układu. Tylko ona pozwoli na w pełni 
świadome kształtowanie procesów oraz 
planowanie produkcji. Połączenie opty
malnej lepkości natryskowej i wysokiej 
siły krycia jest prawdziwym wyzwaniem 
dla producenta.                                 n

Zależność naprężeń w cieczy tikso
metrycznej od szybkości ścinania jej 
struktur

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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Samochód jak nowy

Choć przykład ten dotyczy Volkswagena 
Golfa IV (1997-2003), to można go przy-
pisać do każdego używanego samocho-
du, niezależnie od marki, daty produkcji 
czy przebiegu. W każdym pojeździe ele-
menty zawieszenia podlegają zużyciu. 
Jest ono jednak na tyle stopniowe, że 
kierowca nie odczuwa tego na co dzień. 
Powoli, lecz skutecznie, przyzwyczaja się 
do odmiennego, niż pierwotne, zachowa-
nia samochodu na drodze.

Efekty zużycia amortyzatorów są ła-
twe do wychwycenia przez osobę, która 
na co dzień nie jeździ tym samochodem. 
Najczęstsze objawy to nurkowanie przo-
du w trakcie hamowania, podskakiwanie 

Andrzej Wojciech Buczek
Doradca techniczny w firmie IHR Warszawa, 
przedstawiciela marki Bilstein w Polsce

Volkswagen Golf od 1974 roku należy do najpopularniejszych 
samochodów na świecie. Naprawiając egzemplarz z IV jego gene-
racji, specjaliści marki Bilstein dowiedli, że podstawą bezpieczeń-
stwa są sprawne zawieszenia

koła w trakcie jazdy po nierównościach, 
przechyły nadwozia na zakrętach i wibra-
cje odczuwalne na kierownicy. W konse-
kwencji może to nawet zakłócić prawi-
dłowe działanie systemów ABS lub ESP. 
W związku z tym wskazana jest systema-
tyczna kontrola amortyzatorów, najlepiej 
co dwadzieścia tysięcy kilometrów prze-
biegu pojazdu.

Zawieszenia standardowe
We wspomnianym egzemplarzu Volks-
wagena Golfa przebieg wynosił 190 
tysięcy kilometrów, gdy wystąpiły takie 
objawy. Na kanale w warsztacie stwier-
dzono w przednim amortyzatorze wyciek 

oleju, a tylne sprężyny były mocno sko-
rodowane. W każdej chwili groziło to ich 
pęknięciem i nagłą utratą sterowności. 
Dlatego właściciel samochodu zdecydo-
wał się na kompletną wymianę amor-
tyzatorów na standardowe B4 i sprę-
żyny B3, z serii Replacement. Zgodnie 
z sugestią mechanika zamontowano 
też nowe górne, elementy mocowania, 
osłony ochronne oraz odboje. Wszystkie 
te części można skompletować według 
katalogu Bilstein B1.

Bilstein nadal oferuje fabrycznie nowe 
amortyzatory do samochodów produko-
wanych 30, 40 czy nawet 50 lat temu. 
W większości przypadków można je za-
stąpić ulepszonymi pod względem para-
metrów amortyzatorami Bilstein B6 z se-
rii Performance.

Taka kompleksowa wymiana elemen-
tów zawieszenia pozwala przywrócić 
pierwotne właściwości jezdne. Po niej 
różnicę w prowadzeniu poczuje nawet 
długoletni użytkownik tego samochodu. 
Ten przykład doskonale pokazuje, że sam 
wiek samochodu nie stanowi zagroże-
nia na drodze. Warunkiem zachowania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest 
systematyczna kontrola stanu technicz-
nego i wymiana zużytych części w od-
powiednim czasie.

Zawieszenia pneumatyczne
Dwadzieścia lat temu w Mercedesie 
Klasy S (W220/C215) zadebiutowało 
zawieszenie pneumatyczne Bilstein. Od 
tego czasu rozwiązanie to stosuje nie tyl-

Oferta Bilstein pozwala w starych samochodach wy-
mieniać zawieszenia na fabrycznie nowe

Skorodowane sprężyny wymagają wymiany ze względu 
na bezpieczeństwo jazdy

PYTANIA KONKURSOWE
I Dobór żarówki w miejsce zużytej jest optymalny, gdy:
   ❏ a. nowa żarówka pasuje do reflektora
   ❏ b. nowa i stara żarówka mają te same symbole
   ❏ c. obie żarówki mają te same parametry świetlne
   ❏ d. nową żarówkę poleca producent samochodu

II Stan oświetlenia pojazdu powinien być sprawdzany:
   ❏ a. raz w roku    ❏ b. wraz z wymianą ogumienia
   ❏ c. przy każdej wizycie auta w serwisie    ❏ d. co 15 000 km przebiegu

III Żarówki sygnalizacyjne ze znakiem Y w symbolu należy stosować
   ❏ a. tylko wraz z kloszami żółtymi    ❏ b. z dowolnym kolorem klosza
   ❏ c. wyłącznie w kierunkowskazach    ❏ d. wraz z kloszami bezbarwnymi

IV Samochodowe lampy ksenonowe…
   ❏ a. można montować w reflektorach halogenowych 
   ❏ b. są przyszłością motoryzacyjnego oświetlenia
   ❏ c. jako pierwsze zostały wprowadzone do produkcji przez inżynierów Philips 
   ❏ d. mają dłuższą żywotność od lamp LED

V Z jakich powodów producenci żarówek samochodowych zalecają ich symetryczną wymianę parami?

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

✁

Możesz wygrać lampę roboczą Philips Penlight Premium lub jeden z czterech kompletów 
żarówek Philips RacingVision (do wyboru H4 lub H7) ufundowanych przez markę Philips,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz niektórych od-
powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Pełna kontrola oświetlenia”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej i wyślij 
go na adres redakcji do 30 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

Formularz elektroniczny 
oraz regulamin konkursu  
znajdują się na stronie:

www.e-autonaprawa.pl/konkurs

ko producent ze Stuttgartu, ale też Audi, 
BMW, Jaguar i Porsche. Coraz częściej 
modele te, także poprzez import aut 
używanych, trafiają na polskie drogi. Ich 
właściciele mogą niezmiennie cieszyć się 
niespotykanym dotąd komfortem jazdy, 
ale pod warunkiem systematycznej kon-
troli stanu technicznego zawieszeń. 

Jednak nie wszystkie warsztaty są 
przygotowane do przeglądów samocho-
dów z takim zawieszeniem, a przy ocenie 
jego sprawności można popełnić kosz-
towne (z racji niepotrzebnych wydatków) 
i niebezpieczne błędy. Bilstein wspomaga 
w tym zakresie mechaników ofertą szko-
leń i wsparciem serwisowym. Znajomość 

teorii to jedno, praktyka w wymianie no-
wych zestawów to drugie, nieodłącznym 
elementem całości jest zaś właściwa oce-
na stanu technicznego i przygotowanie 
stanowiska serwisowego. 

Z reguły przegląd samochodów z za-
wieszeniem pneumatycznym prowadzo-
ny jest na tym samym urządzeniu, co 
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powietrznych, która na bieżąco dostoso-
wuje się do nawierzchni drogi, obciąże-
nia i prędkości. Może to prowadzić do 
błędnych odczytów, a tym samym – do 
zakwalifikowania sprawnych elementów 
zawieszenia do wymiany. 

Dlatego okresowe przeglądy takich 
samochodów powinny być wykonywane 
w serwisach posiadających odpowiednią 
wiedzę i zaplecze techniczne. Może też 
dojść do sytuacji, w której stan zawie-
szenia pneumatycznego oceniany będzie 
tylko wizualnie. Sprawdzenie szczelności 
miechów powietrznych to zaledwie jeden 
z wielu elementów na liście kontrolnej. 
Nie będą przy tym widoczne uszkodze-
nia jednostki sterującej układem pasyw-

Aktualny katalog Bilstein pozwala dobierać 
części do kilkudziesięcioletnich zawieszeń

W samochodach, nawet dwu
dziestoletnich, możliwa jest wy
miana modułów pneumatycznych

Dane zawarte w katalogu online pozwalają unikać groźnych  
i kosztownych błędów

K
O
N
K
U
R
S Nagrody: lampa robocza  (1 nagroda)

oraz 4 komplety żarówek Philips RacingVision
(do wyboru H4 lub H7)

✁

nym bądź aktywnym. Wówczas nawet 
sprawne hamulce czy najlepsze opony 
nie zrównoważą utraty przyczepności kół 
samochodu do drogi.

Problemy z błędną oceną stanu tech-
nicznego zawieszenia pneumatycznego 
stają się powszechne. Potwierdzają to 
wyniki badań elementów zakwalifikowa-
nych do uszkodzonych, które przeprowa-
dził dział techniczny Bilstein. Naraziło to 
na wymierne koszty właściciela pojazdu, 
a w konsekwencji – na utratę jego zaufa-
nia do mechanika i warsztatu. 

Pobieżna diagnoza nie pozwala na 
wykrycie wszystkich nieprawidłowości, 
co przekłada się na poziom bezpieczeń-
stwa na drodze.                                 n

dla modeli opartych na klasycznych 
amortyzatorach. Odbywa się więc na ob-
racanych rolkach, ale sam pojazd pozo-
staje nieruchomy. Nie uwzględnia to więc 
zmiennej charakterystyki pracy modułów Fo
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NAJLEPSZE ZESPOŁY 
PRACUJĄ, JAK JEDEN 
MECHANIZM
Elementy paskowych układów napędowych zużywają się w różnym czasie. 
Unikaj zagrożeń i wymieniaj jednocześnie wszystkie części, jak jeden 
mechanizm. Gdy przychodzi czas na wymianę paska, zalecaj 
kompleksową usługę z wykorzystaniem zestawów Micro-V® i 
PowerGrip® fi rmy Gates. Niezawodna jakość OE, brak reklamacji, 
zadowoleni klienci.

ZESTAWY ROZRZĄDU GATES MICRO-V® I POWERGRIP® 
PRACA ZESPOŁOWA DLA SILNIKÓW
WWW.GATESTECHZONE.COM

70A097_E13_KITS_210x297mm_Master.indd   1 18/04/2018   11:28
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Instrukcja montażowa KYB

Peugeot 207 – przód

9.	 Odkręcić	i	wyjąć	śrubę	zabezpieczają
cą	sworzeń	wahacza.

10.	W	celu	wyjęcia	sworznia	wahacza	ze	
zwrotnicy	należy	użyć	specjalistyczne
go	narzędzia	(fot. 7).

11.	W	dalszej	kolejności	odkręcić	nakręt
kę	i	za	pomocą	ściągacza	zdemonto
wać	końcówkę	drążka	kierowniczego	
(fot. 8).	

12.	Odkręcić	 całkowicie	 nakrętkę	 mocu
jącą	 półoś	 napędową	 i	 za	 pomocą	
specjalistycznego	 ściągacza	 wyjąć	 ją	
z	otworu	piasty	przedniej	(fot. 9).

13.	Odkręcić	i	wyjąć	dolną	śrubę	mocują
cą	amortyzator	(fot. 10).

14.Za	 pomocą	 specjalistycznego	 na
rzędzia	 rozchylić	 otwór	 mocowania	
amortyzatora	w	zwrotnicy	(fot. 11).

15.	Po	 rozchyleniu	 otworu	 wymontować	
amortyzator	ze	zwrotnicy	(fot. 12).

16.	W	 następnej	 kolejności	 zdjąć	 zabez
pieczenia	 oraz	 zdemontować	 wycie
raczki	szyby	przedniej	(fot. 13).

17.	Zdjąć	gumową	uszczelkę	maski	przy	
podszybiu	i	wymontować	kratkę	pasa	
podszybia	(fot. 14, 15).

jącą	 osłonę	 nakrętki	 półosi	 napędo
wej	(fot. 1, 2).

3.	Założyć	ponownie	koło	 i	opuścić	po
jazd	na	podłoże.

4.	Poluzować	 nakrętkę	 mocującą	 półoś	
napędową	(fot. 3).		

5.	Następnie	ponownie	zdjąć	koło.	
6.	Odkręcić	śrubę	mocującą	przewód	ha
mulcowy	(fot. 4).

7.	Z	gniazda	mocowania	wyjąć	przewód	
czujnika	ABS	(fot. 5).

8.	Odkręcić	 nakrętkę	 mocującą	 łącznik	
stabilizatora	(fot. 6).

18.	Po	 wykonaniu	 tej	 czynności	 można	
odkręcić	 górną	 nakrętkę	 mocującą	
kolumnę	 amortyzatora,	 przytrzymu
jąc	 amortyzator	 jedną	 ręką,	 aby	 nie	
upadł	(fot. 16, 17).

19.	Odłączoną	 kolumnę	 amortyzato
ra	 należy	 wyjąć	 od	 dołu	 i	 umieścić	
w	odpowiednim	ściągaczu	do	sprężyn	
(najlepiej	 w	 kolumnowym	 ściągaczu	
pneumatycznym	 z	 bramką	 zabezpie
czającą),	 następnie	 zdemontować	
w	tym	urządzeniu	wszystkie	elementy	
i	 sprawdzić	 dokładnie	 ich	 stan	 tech

1

3

2

4

5 6

Andrzej Chmielewski
Specjalista ds. produktowo-technicznych
KYB Europe Oddział w Polsce

Peugeot 207 [02.06-] jest samochodem dość popularnym na dro-
gach Europy i nie tylko. Okazuje się jednak, że wymiana amor-
tyzatorów w tym pojeździe nie jest taka prosta, jak mogłoby się 
wydawać

Trudności	 wynikają	 głównie	 z	 zastoso
wania	 sprężyn	 typu	 side load	 o	 hiper
bolicznym	 kształcie	 oraz	 z	 konieczności	
wykonania	dodatkowych	czynności	mon
tażowych.	 Przewidywany	 czas	wymiany	
amortyzatora	osi	przedniej	po	jednej	stro
nie	wynosi	1h:30min.	

Szczegółowa instrukcja demontażu 
i montażu kolumny amortyzatora 
w samochodzie Peugeot 207
1.	Najpierw	należy	zdjąć	koło.
2.	Potem	wyjąć	zawleczkę	zabezpiecza
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Czy wiesz, że…?
Co	piąty	samochód	opuszczający	linie	
produkcyjne	 na	 całym	 świecie	 posia
da	 amortyzatory	 KYB	 jako	 oryginalne	
wyposażenie.	 Amortyzatory	 KYB	 pro
jektowane	 na	 rynek	 części	 zamien
nych	produkowane	są	w	tych	samych	
fabrykach	oraz	przy	wykorzystaniu	 tej	
samej	 technologii	 i	 systemów	kontroli	
jakości,	 co	 amortyzatory	 montowane	
fabrycznie.
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22.	Ważne	 jest	 także	 odpowiednie	
umieszczenie	sprężyny	typu	side load	
w	ściągaczu.	

23.	Po	ściśnięciu	sprężyny	należy	umie-
ścić	 nowy	 amortyzator,	 zestaw	
montażowy	 górnego	 mocowania	
oraz	 zestaw	 osłonowo-ochronny	
w	 kolumnowym	 ściągaczu	 pneu-
matycznym	 z	 bramką	 zabezpiecza-
jącą,	 aby	 zmontować	 całą	 kolum-
nę.	 Podczas	 dokręcania	 nakrętki	
trzpienia	 tłoczyska	 należy	 używać	
klucza	 dynamometrycznego,	 stosu-

niczny.	Wraz	z	nowym	amortyzatorem	
zaleca	się	wymianę	elementów	z	nim	
współpracujących,	 czyli:	 górnego	 ze-
stawu	montażowego,	zestawu	osłono-
wo-ochronnego	oraz	 sprężyny	zawie-
szenia	(fot. 18, 19).

20.	Na	dolny	zwój	sprężyny	trzeba	zało-
żyć	osłonę	transparentną	(fot. 20).

21.	Należy	pamiętać	o	odpowiedniej	po-
zycji	sprężyny	zawieszenia	w	dolnym	
talerzu	 oporowym,	 a	 zakończenie	
dolnego	zwoju	dosunąć	do	ogranicz-
nika	pionowego	(fot. 21, 22).

jąc	 właściwy	 moment	 dokręcania		
(fot. 23).
UWAGA:	 Trzeba	 koniecznie	 zacho-
wać	odpowiednią	kolejność	i	pozy-
cję	montażową	wszystkich	elemen-
tów.	 Nie	 wolno	 używać	 narzędzi	
typu	 „żaba”	 do	 przytrzymywania	
tłoczyska	 podczas	 dokręcania	 jego	
nakrętki,	gdyż	można	w	ten	sposób	
uszkodzić	 powierzchnię	 chromową	
i	 doprowadzić	 do	 wycieku	 oleju,	
czyli	do	uszkodzenia	amortyzatora.	
Można	używać	tylko	odpowiednich	

13 21

15 23

17

19

25

27

14 22

16 24

18

20

26

28

narzędzi	 przeznaczonych	 do	 tego	
celu.

24.	Należy	zwrócić	uwagę	na	odpowied-
nią	pozycję	górnego	zestawu	monta-
żowego	 w	 opcji	 z	 kołkiem	 ustalają-
cym.	
UWAGA:	 Jeśli	 górny	 zestaw	monta-
żowy	występuje	 bez	 elementu	 usta-
lającego,	 w	 miejsce	 kołka	 należy	
wsunąć	 trzpień	 (typu	 wybijak),	 aby	
unieruchomić	 górny	 zestaw	 monta-
żowy	 podczas	 dokręcania	 nakrętki	
amortyzatora	(fot. 24, 25).

25.	Zmontowaną	kolumnę	należy	włożyć	
od	dołu	do	nadkola	 i	 zamocować	 ją	
do	nadwozia	(fot. 26).

26.	Wszystkie	pozostałe	 czynności	mon-
tażowe	 wykonuje	 się	 w	 odwrotnej	
kolejności	względem	demontażu,	pa-
miętając	o	 stosowaniu	odpowiedniej	
procedury	 montażu	 z	 właściwymi	
momentami	dokręcania.

27.	Po	opuszczeniu	pojazdu	na	koła	do-
kręca	 się	 górną	 nakrętkę	 mocującą	
amortyzatora	właściwym	momentem	
(fot.	27, 28).

KYB	 zaleca	 wykonanie	 kontroli	 geo-
metrii	 zawieszenia	 po	 każdej	 wymianie	
amortyzatorów	 w	 samochodzie.	 Ważne	
jest	 też,	 by	 elementy	 te	 (amortyzatory	
i	 sprężyny)	 wymieniać	 zawsze	 parami	
w	obrębie	jednej	osi.
Materiał	 filmowy	 prezentujący	 po-

prawne	 dokonanie	 wymiany	 amorty-
zatorów	 przedniej	 osi	 w	 samochodzie	
Peugeot	 207	 dostępny	 jest	 po	 wybra-
niu	 odpowiedniego	 pojazdu	 na	 stronie	
www.youtube.com/KYBEurope.

n
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Nowe referencje Bilsteina
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Aktualizacja oprogramowania Texa Car
nowe systemy diagnostyczne, 
zawierające dane 810 modeli 
samochodów. Ogółem aktuali-
zacja IDC5 CAR 67 obejmuje 
ponad 26 000 nowych opcji. 
Oprogramowanie IDC5 nie 
jest jednak dostępne dla urzą-
dzeń starej generacji, takich 
jak Axone Direct, Axone Pad 
i Axone Palmtop.
www.texapoland.pl

Texa przygotowała nowe 
wydanie oprogramowania 
diagnostycznego do samo-
chodów osobowych i dostaw-
czych. Wersja Car 67 oddaje 
do dyspozycji użytkowników 
wiele nowości diagnostycz-
nych oraz funkcji specjalnych. 
Aktualizacja dotyczy 69 marek 
pojazdów. Dla 45 z nich opra-
cowane zostały całkowicie 

W drugim kwartale 2018 r. 
oferta marki Polcar została 
rozszerzona o prawie 2200 
nowych referencji. Najwię-
cej nowości pojawiło się 
w grupach: części nadwozia  
– 576 referencji (głównie 
nadkola antykorozyjne, zde-
rzaki, reperatury błotników 
i progów, atrapy w zderza-
kach); oświetlenie – 459 re- 
ferencji (w większości reflek-
tory główne i lampy tylne); 

Nowości marki Polcar

termika – 319 re-
ferencji (głównie 

chłodnice wody, sprężarki kli-
matyzacji oraz parowniki kli-
matyzacji); lusterka i ich czę-
ści – 109 referencji (w więk-
szości lusterka zewnętrzne 

Rozwiązania naprawcze 
układu sterowania zaworami 
INA: zawsze wtedy gdy 
wymagany jest najwyższy 
poziom precyzji.
INA jako światowy lider wśród producentów części 
zamiennych posiada pełną ofertę elementów układów 
sterowania zaworami. INA gwarantuje nie tylko 
najwyższą jakość, ale również kompletne zestawy 
naprawcze, dzięki którym praca w warsztacie będzie 
jeszcze skuteczniejsza.

Więcej informacji:
www.schaeffler.pl/aftermarket 
www.repxpert.pl 

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ

INA_AD_Valve_Train_90x266_PL.indd   1 12.02.2018   14:57:53

Firma Bilstein powiększyła 
swą ofertę o kolejne referencje 
amortyzatorów z serii Repla-
cement i Performance. Wśród 
nowości znalazły się również 
elementy mocowania amorty-
zatorów do popularnego przed 
laty modelu Daewoo Lanos.

Seria Replacement prze-
znaczona jest do wymiany fa-
brycznie montowanych amor-
tyzatorów. Wśród nowych po-
zycji z rodziny B4 dostępne są 
referencje do BMW 5 (G30/

G31 i F30), Forda Ka+ (od 
2014), Hyundaia i20 (2008), 
Mercedesa Vito (W447), Mini 
Clubmana (F54), Renault 
Scènic IV oraz Seata Ateca, 
Škody Kodiaq i Volkswage-
na Tiguana. Do opisywanej 
serii należą także sprężyny 
B3 znajdujące zastosowanie 
w Renault Megàne III z nad-
woziem kombi (Grandtour).

Seria Performance obej-
muje amortyzatory o para-
metrach lepszych niż w ele-
mentach fabrycznie monto-
wanych. Nowe referencje B6 
Sport przeznaczone są do For-
da Tourneo Custom (2012-) 
i Transit Custom (2012-), 
Mercedesa Klasy E (W2313/
A238/C238) oraz GLC (X253/
C253), V i Vito.
www.bilstein.com/pl

Przejrzysta szata graficzna, 
wysokiej jakości zdjęcia pro-
duktów i przemyślane roz-
mieszczenie poszczególnych 
marek – to cechy nowych 
opakowań, w których Schaef-
fler Automotive Aftermarket 
dostarcza na cały świat swo-
je części zamienne i zestawy 
naprawcze. Ich wygląd łączy 
nowoczesność i sprawdzone 
rozwiązania, podkreślając wy-

soką jakość wyrobów dostar-
czanych pod wspólną marką 
Schaeffler. Na każdym opa-
kowaniu znajduje się barwny 
pasek ułatwiający dystrybuto-
rom oraz mechanikom szyb-
ką identyfikację producenta: 
żółty to LuK, zielony – INA, 
a czerwony – FAG. Ponad-
to nazwę produktu opisano 
w dziesięciu językach. Teraz 
markę Schaeffler umacniać 
będzie jej zestawienie z do-
brze znanymi markami pro-
duktowymi. Zgodnie ze strate-
gią zrównoważonego rozwoju 
„Odpowiedzialność za jutro”, 
dzięki czemu wszystkie nowe 
opakowania są łatwe do utyli-
zacji i recyklingu.
www.schaeffler.pl

Nowe opakowania 
Schaeffler Automotive Aftermarket

Ponowne zbadanie przez tę 
firmę produktów zalecanych 
dla skrzyń bezstopniowych 
wykazało, iż skrzynie CVT, 
poprzez swoją konstrukcję, 
generują znaczne ilości za-
nieczyszczeń, widocznych 
najbardziej podczas wymiany 
oleju, który usuwany jest ze 

Ravenol ulepsza formulację CVT Fluid
skrzyni w postaci zawiesiny. 
W związku z tym Ravenol 
wprowadził ultranowoczesną 
formulację, która zapewnia 
w całym okresie użytkowania:
	lepszą stabilność ścinania,
	zwiększoną ochronę przed 

zużyciem współpracują-
cych ciernie części metalo-
wych (łańcuch, pas),

	bardzo niskie pienienie się 
i bardzo dobrą stabilność 
oksydacyjną,

	brak odczuwalnej wibracji 
podczas pracy.

Ulepszeniom tym poddano 
oleje CVT i CVTF NS2/J1.
www.ravenol.pl

Firma Magneti Marelli After-
market opracowała 171. wer-
sję oprogramowania diagno-
stycznego do samochodów 

Oprogramowanie CAR
osobowych. Najważniejsze 
wprowadzone zmiany doty-
czą pojazdów: Ford Focus 1.0 
Ecoboost, 1.5 Ecoblue – elek-
tronika silnika; Hyundai i10 
(IA) – większość systemów; 
Nissan X-Trail (T32) – więk-
szość systemów; Peugeot 
3008 1.5 BlueHDi – więk-
szość systemów.
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Firma Valeo rozszerza swą 
ofertę klocków hamulcowych 
do pojazdów ciężarowych 
(OptiPACK oraz Premium-
PACK). W opakowaniach  
14 nowych klocków hamul-
cowych OptiPACK znajdują 
się odpowiednie akcesoria 
(od wskaźników zużycia do 
elementów montażowych kloc-
ka). Do produkcji klocków 
Valeo PremiumPACK używane 
są najlepsze materiały cierne 

oraz stosowana jest techno-
logia NRS, która zapewnia 
wydłużony okres eksploatacji 
dzięki minimalizowaniu ryzy-
ka rozwarstwienia.
www.valeo.pl

Klocki hamulcowe Valeo

oraz ich obudowy). Nowością 
w ofercie są też turbosprę-
żarki regenerowane. Obecnie 
grupa ta liczy 168 referencji.
www.polcar.com/pl
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• Chcesz otrzymywać wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!

• Chcesz otrzymywać bezpłatnie wybrane egzemplarze  – wypełnij kupon  
   zgłoszeniowy na stronie www.e-autonaprawa.pl

FORMULARZ PRENUMERATY MIESIĘCZNIKA AUTONAPRAWA
Zamawiam	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	73,80	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................
	 ❏  6	kolejnych	wydań	w	cenie	49,20	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	..........................
	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	41,82	zł	brutto	w	prenumeracie	dla	szkół	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................
Czasopismo	jest	bezpłatne.	Cena	obejmuje	umieszczenie	prenumeratora	w	bazie	danych	i	realizację	wysyłek.

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

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

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

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

Nowe płyny eksploatacyjne
Liqui Moly oferuje dwa nowe 
płyny eksploatacyjne. Pierw-
szy z nich to olej klasy 5W30 
Molygen numer 21225 (5 l)  
i 21224 (1 l), fabrycznie 
wzbogacony dodatkiem Mo-
lygen, którego substancja 
czynna bazuje na związkach 
wolframu. Molygen dodany 
do oleju silnikowego zmniej-

Pięć dodatkowych czujników 
ciśnienia absolutnego MAP 
wprowadzonych na rynek 
wtórny przez firmę Denso to 
aż 117 dodatkowych zasto-
sowań w 20 milionach pojaz-

Nowe czujniki MAP

dów i możliwość zastąpienia 
7 numerów części OE. Infor-
macje o tych elementach są 
dostępne w e-katalogu Denso, 
a od drugiej połowy sierpnia 
także w katalogu TecDoc. 
Można je stosować głównie 

w pojazdach marek: Toyota, 
Citroën, Peugeot i Ford. Mają 
kompaktowe rozmiary, gdyż 
zastosowano w nich elementy 
piezoelektryczne montowa-
ne bezpośrednio w obudo-
wie z polisiarczku fenylenu 

(PPS-G40) w celu zmniej-
szenia liczby komponentów. 
Przyłącze elektryczne jest 
wykonywane bez lutowania, 
co zapewnia większą nieza-
wodność.
www.denso-am.pl

Urządzenia do kontroli geometrii kół 3D 
w cenie już od: 21 900 zł netto

Książki WKŁ 
w e-autonaprawie
✔  Wejdź na stronę: 
 www.e-autonaprawa.pl
✔  Wybierz przycisk KSIĄŻKI
✔  Przejrzyj katalog
✔  Zaznacz interesujące Cię  pozycje 
✔  Kup, nie odchodząc od komputera!

sza tarcie, dzięki cze-
mu poprawia osiągi 
i znacząco obniża tem-
peraturę roboczą oleju. 
Może być stosowany 
w silnikach benzyno-
wych i Diesla (także 
z układem common 

stałych. Drugą nowo-
ścią jest płyn Liqui 
Moly 20458, przezna-
czony do czyszczenia 
układów wtryskowych 
w silnikach wysoko-
prężnych podczas okre-
sowej wymiany filtra 

rail). Nadaje się również do 
pojazdów z filtrami cząstek 

paliwa. 
www.liqui-moly.pl
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Obciachowa marka
W 1905 roku założono w Niemczech 
firmę Dampfkraftwagen, czyli pojazd pa
rowy, co okazało się szyldem nadmiernie 
ambitnym, a jeszcze bardziej już wtedy 
spóźnionym. Dlatego właściciele pozo
stawili z niego tylko litery DKW i szybko 
przystąpili do produkcji małych motocykli 
napędzanych nie parą, lecz dwusuwowy
mi silnikami spalinowymi.

Według niektórych źródeł, historia tegoż 
DKW zaczęła się dopiero w roku 1919,  
a w innej wersji nawet 10 lat później. 
Zgodnie z nimi założycielem przedsiębior
stwa był duński inżynier Jorgen Shafte 
Rasmussen, konstruktor dwucylindrowe
go silnika dwusuwowego o bardzo prostej 
budowie, a inwestycja ta miała na celu 
uruchomienie produkcji popularnego sa
mochodu z takim właśnie napędem. 

Dziś trudno ustalić, jak było faktycz
nie. Najbardziej prawdopodobne wydaje 
się nabycie przez Duńczyka już działają
cej wytwórni, której skróconej nazwy nikt 
później nie próbował rozwijać. Rozwinę
ła się natomiast w latach trzydziestych  
XX wieku na światową skalę produk
cja silników dwusuwowych w fabryce 
DKW w   Zschopau. Pewne jest także, 
iż w 1928 roku powstał pierwszy dwu
suwowy samochód marki DKW z napę
dzanymi klasycznie tylnymi kołami.

Podobnie jak wszystkie jego następ
ne modele (już z innowacyjnym wów

czas poprzecznym 
silnikiem i napędem 
przednim) cieszył się 
on na rynku niemieckim 
znacznym powodze
niem, choć była to na 
tle bardziej renomowa
nych krajowych kon
strukcji popularność cokolwiek wstydli
wa. Do zalet należała tu niewątpliwie 
przystępna cena i niskie koszty użytko
wania, za wady zaś uważano drewniane 
nadwozie poszyte dyktą i oklejone z ze
wnątrz kolorową dermą. Zarówno moc 
kilkunastokonnego silnika, jak i roz
wijana prędkość sięgająca w porywach 
80 km/h uchodziły wówczas za całkiem 
przyzwoite.

Przedwojenni niemieccy nabywcy tych 
samochodów rekrutowali się w znacznej 
mierze ze średniozamożnych miesz
kańców wschodnich landów, czli póź
niejszych naszych „ziem odzyskanych”. 
W czasie powojennych przesiedleń wiele 
takich „dekawek” zostało porzuconych 
w opuszczonych stodołach i szopach, by 
tam paść łupem polskich szabrowników 
zaopatrujących klientów w centralnych 
częściach kraju. 

Tak w latach czterdziestych i pięć
dziesiątych stała się marka DKW chyba 
najbardziej popularną na polskim ryn
ku pojazdów używanych. „Dekawkami” 

B2
B

jeździli wówczas bogatsi rzemieślni
cy, drobni przedsiębiorcy broniący się 
jeszcze przed nacjonalizacją przemysłu 
oraz przedstawiciele wolnych zawo
dów. Dla tych bowiem grup nowe auta 
z państwowego importu były po prostu 
niedostępne, a mogli pozwolić sobie na 
zakup takiego, niemal „prawdziwego” 
samochodu, bardzo zawodnego w eks
ploatacji przez brak profesjonalnego ser
wisu. Pozostali polscy amatorzy motory
zacji mogli tym „prywaciarzom” jedynie 
pozazdrościć i szydzić z nich urągliwie 
tłumacząc skrót DKW jako „dykta, klej, 
woda”.  

W powojennych Niemczech, podzie
lonych z czasem na NRF i NRD, marka 
DKW utrzymała się na produkcyjnym 
rynku do 1966 roku jedynie w pierw
szej z tych stref, przechodząc stopniowo 
na modele czterosuwowe. W NRD jej 
techniczną, do końca dwusuwową kon
tynuacją stała się IFA, a później Trabant 
i bardziej luksusowy Wartburg. 

Hubert Kwarta 

SZEFIE! SYTUACJA 
JEST TAKA, ŻE MUSI PAN 

PRZERWAĆ URLOP!

NIE MA MOWY! 
PRZEŻYWAM WŁAŚNIE 
INTENSYWNĄ MIŁOŚĆ...

W YMIANA
FABRYCZNEJ
CZĘŚCI? 
UŻ YJ BIL STEIN!

Moduł zawieszenia pneumatycznego BILSTEIN B4

Niezrównany: tylko my oferujemy oryginał. Aby zapewnić najlepszy 
komfort jazdy, opracowaliśmy do seryjnej produkcji moduł zawieszenia 
pneumatycznego BILSTEIN B4. Jego rewolucyjna konstrukcja realizuje 
funkcje amortyzowania, resortowania i regulacji wysokości prześwitu 
w jednym podzespole. Moduł zawiesznia pneumatycznego BILSTEIN 
jest dostępny zarówno dla systemów aktywnych jak i pasywnych (OE) 
i zapewnia kierowcy doskonały komfort i warunki jazdy – dokładnie jak 
w pierwszym dniu użytkowania nowego samochodu.

bilstein.com

DZIEWCZYNA? 
A PO CO?

CZYŻBY POJAWIŁA SIĘ 
JAKAŚ DZIEWCZYNA?
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