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Akumulator trakcyjny a zagadnienia standaryzacji

Proces zgrzewania ogniw litowych w technologii Wire Bonding w firmie Wamtechnik

Akumulatorom litowo-jonowym brakuje etykiet wskazujących
ich skład chemiczny. Różnią się rozmiarami i kształtem, więc mamy
ogniwa pryzmatyczne i cylindryczne. Czy rynek potrzebuje nie tyle
standaryzacji, co homogenizacji? W jakimś stopniu tak, skoro jednym
z problemów firm zajmujących się recyklingiem jest to, że ze względu na szybki postęp technologiczny dwie wersje tego samego modelu samochodu mogą mieć zupełnie inne typy baterii trakcyjnej.

Minione 10 lat to niesamowity postęp w technologii ogniw litowo-jonowych. Producenci starają się tworzyć akumulatory litowo-jonowe (Li-ion) jak najlżejsze, przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa podczas eksploatacji lub kolizji. Benzyna czy inne paliwa
kopalne? Również mogą się zapalić lub eksplodować. Ryzyko to jest
kontrolowane za pomocą metod magazynowania tych paliw i użytkowania. To samo dotyczy energii elektrycznej. Wszak uszkodzenia
akumulatora, takie jak przebicie lub zgniecenie, mogą doprowadzić
do zwarcia, czego rezultatem może być pożar.
Oczywiście nowoczesne systemy akumulatorów są zaawansowane i mają wiele systemów sterowania oraz bezpieczeństwa
przeznaczonych do monitorowania ich stanu, kontroli ładowania
i rozładowania, zapewniają automatyczne wyłączanie w przypadku
naruszenia parametrów pracy. Tym niemniej napotkamy zgoła różne
konstrukcje systemów bezpieczeństwa. Ba, nawet miejsce instalacji
wyłącznika serwisowego może się różnić w zależności od producenta i typu pojazdu. Tyle mamy procedur wyłącznika serwisowego
wysokiego napięcia, ile różnych filozofii producentów pojazdów.
Więcej w NW 1/2021

Negatywne wyniki na SKP. W Polsce tylko 3%
Rząd przygotowuje kolejne zmiany
w badaniach technicznych pojazdów. Jedną z nich ma być podwójna opłata dla spóźnialskich czy obowiązek fotografowania
auta i jego licznika podczas badania.
Przy okazji dyskusji o SKP wraca temat
bardzo niskiej w skali Europy liczby aut,
które badanie kończą z wynikiem negatywnym. W Polsce to 2-3%, a u naszych zachodnich sąsiadów ok. 20%. I trudno zakładać,
że nad Wisłą mamy auta w dużo lepszym
stanie technicznym. Z czego więc wynikają
te statystyki?

– Nasze polskie statystyki są trochę zafałszowane – przyznaje Marcin Barankiewicz,
prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
Jego zdaniem diagności nieraz odsyłają
klientów jeszcze przed badaniem lub usterki są naprawiane na miejscu. – W polskich
warunkach często jest tak, że diagnosta, widząc ewidentnie, że auto nie przejdzie badania technicznego, raczej poinformuje klienta,
że nie ma sensu wjeżdżać na stanowisko.
Analiza raportów z krajów zachodnich wyraźnie pokazuje, że odnotowywane są bardzo
drobne usterki, które dyskwalifikują pojazd

z badania technicznego. W Polsce jeśli światła
są nieprawidłowo ustawione, a ich regulacja
jest sprawna, diagnosta po prostu pomoże
je ustawić. Niemiecki diagnosta natomiast
odeśle pojazd do warsztatu. Tak samo wygląda sytuacja z przepaloną żarówką. Jeśli jest
w zapasie, zostanie od ręki wymieniona. Sam
miałem taką sytuację, że na bramie SKP przepaliła mi się żarówka. Razem z diagnostą wymieniliśmy ją. W naszych polskich warunkach
oficjalne statystyki to 3% wyników negatywnych, rzeczywiście jest ich więcej, ale usterki są
usuwane od ręki.
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Na pomoc branży warsztatowej
Jak informuje Inter Cars wraz z partnerami akcji, już niedługo 8500 warsztatów
otrzyma pakiety bezpieczeństwa wysłane
do nich w ramach akcji #pomagamypomagać. Jesienna edycja tego przedsięwzięcia
zaczyna nabierać tempa.
Celem programu jest pomoc branży warsztatowej na wielu płaszczyznach
w najtrudniejszych momentach funkcjo-

nowania. Druga odsłona akcji wystartowała
wraz z początkiem grudnia 2020 roku. Jej
pierwszym etapem jest dostarczenie do
8500 warsztatów środków bezpieczeństwa
– łącznie będzie to ponad 40 000 l płynu do
dezynfekcji wraz potrzebnymi do jego aplikacji pojemnikami.
Pierwsze warsztaty dostały swoje pakiety
przed świętami Bożego Narodzenia.

W drugą odsłonę akcji zaangażowane są
takie firmy jak: ATE, Bosch, Brembo, Castrol,
Corteco, Exide, Filtron, Hella, Nissens, Osram
i Varta.
Więcej na temat akcji znaleźć można na
https://intercars.com.pl/pomagamypomagac.
O szczegóły możesz pytać również swojego
przedstawiciela handlowego.

Kogo jeszcze uwiedzie MoonWalk
Mowa nie o figurze tanecznej kojarzonej powszechnie z postacią Michaela Jacksona. Zdecydowanie bardziej jest to coś na miarę
podróży na Księżyc. Czy innowacyjna platforma mieszania wodorozcieńczalnych lakierów bazowych będzie epokowym krokiem
dla branży refinish? Plany spółki PPG Poland na rok 2020 zakładały
instalację 10 takich urządzeń. Popyt na zautomatyzowanie procesów mieszania kolorów do lakierowania samochodów okazał się być
ponad dwukrotnie większy!
Sensacyjnie musi brzmieć komunikat – w polskich warsztatach
lakierniczych pracują już 22 urządzenia MoonWalk! MoonWalk to
nazwa innowacyjnej maszyny koncernu PPG Industries służącej do
przygotowywania kolorów farb stosowanych podczas lakierowania
samochodów. Światowy lider w produkcji farb, lakierów, materiałów
chemicznych, ale też np. wyrobów optycznych posiada 156 zakładów produkcyjnych w 52 krajach.
Więcej w NW 1/2021

Od wizyty ekspertów PPG Industries Poland ze słynnym już MoonVAN-em, w którym mieści się kosmiczna technologia automatyzująca mieszanie lakierów, specjaliści z firmy Auto-Color Witkowscy chcą być ambasadorami zmian technologicznych w branży refinish

Skąd kapitał na motobiznes?
...i w co inwestować?

Finansowanie „zielonych” inwestycji przez instytucje bankowe
nabiera rozpędu. W czasach niemających precedensu mikro, małe

Bez konieczności oczekiwania na ofertę leasingu ze strony firmy leasingowej – innowacyjną i rekordowo szybką (decyzja najczęściej w godzinę) propozycję mają dla nas
doradcy techniczno-handlowi Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.

i średnie przedsiębiorstwa zyskały też zastrzyk finansowy na mobilne usługi. Kto nie zdążył, ten najszybciej, bo w godzinę, otrzyma
decyzję o ofercie leasingu dla naprawdę małych kwot, ale zupełnie
wystarczających na start!
Rok temu na naszych łamach zakomunikowaliśmy, że instytucje
finansowe w ramach analizy ryzyka kredytowego wdrażają nowe
mechanizmy oceny inwestycji – również w kontekście jej oddziaływania na klimat. Mocno promowani mieli być inwestujący tylko
w energetykę odnawialną, w kierunku niskoemisyjnego rozwoju
przedsiębiorstw w ramach współpracy z partnerami odpowiedzialnymi społecznie. Czytelników z branży aftermarket ucieszą na pewno doniesienia, że faktycznie łatwiej dziś uzyskać kredyt np. na zakładanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które udostępniają
energię z paneli fotowoltaicznych. Analogicznie, nietrudno o dofinansowanie np. mobilnego warsztatu samochodowego.
Więcej w NW 1/2021
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NIK chce kar dla warsztatów
usuwających filtry cząstek stałych
Najwyższa Izba Kontroli zaapelowała do ministra infrastruktury
o „podjęcie działań w celu wprowadzenia przepisów określających
sankcje wobec osób odpowiedzialnych za zlecanie, oferowanie oraz
wykonanie usługi usunięcia z pojazdu urządzeń zamontowanych
przez producenta w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych
dla zdrowia i środowiska”.
NIK, po raz kolejny w ostatnich latach, na obiekt swoich badań
wybrała czystość powietrza w polskich miastach. Zdaniem kontrolerów za smog w dużej mierze odpowiadają właściciele samochodów.
Przedstawiciele NIK krytykują rząd, resort infrastruktury i policję.
Chcą też zmian w systemie badań technicznych pojazdów.

Liczba pojazdów skontrolowanych podczas jednej akcji SMOG
22 278 tys.
liczba użytkowanych w Polsce pojazdów wg CEPIK
po wykluczeniu pojazdów archiwalnych

22,8 tys.
średnia dzienna liczba
skontrolowanych pojazdów

684 tys.
łączna liczba skontrolowanych pojazdów
w ramach 30 jednodniowych akcji Smog
przeprowadzonych w latach 2017 (II połowa) - 2019
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych KGP.

Więcej w NW 1/2021

Zużyty akumulator
– przechowaj i zwróć

Zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach, obowiązek prawidłowego magazynowania oraz przekazywania do zakładu
przetwarzania zużytych akumulatorów
ma każdy, kto wprowadza ten produkt do

obrotu po raz pierwszy na rynek krajowy.
Jak dokładnie definiowany jest w ustawie
wprowadzający? Jakie ma obowiązki? Jak
prawidłowo postępować ze zużytymi akumulatorami? Jakie obowiązki ma podmiot

prowadzący warsztat samochodowy? Na
te pytania odpowiadamy na łamach styczniowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

W oczekiwaniu na zmiany (na lepsze)
Nastroje na rynku wtórnym

Rok 2020 był (póki co) jedyny w swoim rodzaju, pełen wyzwań i niepewności. Aftermarket niewątpliwie skorzystał w jakimś stopniu, skoro własne auto jest bezpieczniejsze niż
komunikacja zbiorowa

Jaki wpływ będzie miał Covid-19 na rynek motoryzacyjny w Polsce z perspektywy zaangażowanych w utrzymanie kondycji parku
pojazdów? Co będzie „oczkiem w głowie” w roku 2021? Jakkolwiek
trudno dziś oszacować długofalowe skutki pandemii koronawirusa,
to przepytaliśmy wybranych reprezentantów aftermarketu na okoliczność spowolnienia i ożywiania biznesu.

Regułą naszego miesięcznika jest, że w wydaniu styczniowym
staramy się zebrać opiniotwórcze komentarze, prezentując szanse i zagrożenia nowego roku. I tym razem ogólny obraz sytuacji
w branży automotive powstał przy udziale wybranych reprezentantów kilku sektorów rynku wtórnego.
Tytułem wstępu zasygnalizujmy: w edycji badania z przełomu
maja i czerwca br. nastąpiło już lekkie oswojenie z pierwszym szokiem wywołanym pandemią Covid-19. Mowa tu o raporcie KPMG
w Polsce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”, który powstał
na podstawie badań 51 respondentów w 2020 roku. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów
pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części
i akcesoriów. Firmy motoryzacyjne bardzo negatywnie oceniają
kondycję branży – 70% producentów i 71% dystrybutorów uważa,
że obecna sytuacja jest raczej zła lub bardzo zła. Covid-19 negatywnie wpływa na firmy motoryzacyjne w Polsce – wszystkie badane
odnotowały spadek przychodów, a 61% było zmuszonychobniżyć
wynagrodzenia.
Więcej w NW 1/2021
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Wymiana i diagnostyka akumulatora
do pojazdów z systemem start-stop
EFB (Enhanced Flooded Battery) to akumulator kwasowo-ołowiowy o wydłużonej żywotności. Przeznaczony jest głównie do samochodów z systemem start-stop, ale także tych intensywnie użytkowanych i wyposażonych w wiele odbiorników prądu. W związku
z rosnącą liczbą nowych pojazdów wyposażonych w ten system

coraz częściej będziemy spotykać się z koniecznością wymiany i diagnozowania akumulatora typu EFB.
Akumulatory EFB mają trzykrotnie wyższą wytrzymałość cykliczną w porównaniu do konwencjonalnych oraz zwiększoną odporność
na częste rozładowywanie przy utrzymaniu wydłużonej żywotności
i wysokich parametrów (wnioski na przykładzie badanego produktu
Galaxy EFB, Autopart). Ponadto są one dostępne na rynku od niedawna, co oznacza użycie do ich wytwarzania zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie budowy i jakości komponentów. Na
uwagę zasługuje np. bezobsługowe podwójne wieczko bez korków,
które posiada płaską powierzchnię, zgrzaną nakładkę z podwójnymi
wkładkami przeciwwybuchowymi i system specjalnego labiryntu
walczący z wydostaniem się kwasu i pozwalający elektrolitowi spłynąć z powrotem do cel. W momencie np. wywrócenia samochodu
ma to duże znaczenie – z akumulatora nie wycieka elektrolit.
Więcej w NW 1/2021

Układy ładowania i rozruchu
Zima to okres, który w szczególny sposób weryfikuje prawidłowość funkcjonowania układów rozruchu i instalacji ładowania
praktycznie w każdym samochodzie. Serwisy rejestrują wtedy znaczny wzrost napraw
związanych z defektami instalacji elektrycznej pojazdów. Jeśli mechanicy właściwie
i szybko diagnozują poszczególne przypadki, to warsztat może liczyć na znaczne
zwiększenie obrotów.
Analizując awarie układów rozruchu i ładowania w sezonie jesienno-zimowym, widać, że najczęściej dochodzi do problemów
związanych bezpośrednio z akumulatorem,

rozrusznikiem lub alternatorem. W mniejszym stopniu awarie dotyczą sterowników
lub przewodów instalacji elektrycznej. Szacuje się, iż kilkanaście procent stanowią
problemy związane z rozruchem silnika
wynikłe z usterek układów zasilania lub
układu zapłonowego. Marginalne przypadki braku możliwości uruchomienia pojazdu
spowodowane są wysokim stopniem zużycia jednostki napędowej (niskie ciśnienie
sprężania), co uniemożliwia rozruch silnika
w bardzo niskich temperaturach.
Więcej w NW 1/2021

Uszkodzenie paska wielorowkowego napędu alternatora generuje wyraźnie słyszalne hałasy

Siła narzędzi akumulatorowych
Rozwój branży motoryzacyjnej ma duży
wpływ na kształt oferty Bahco. Zmiany podyktowane są głównie ewolucją techniki
i preferencjami klientów.
Przeszło 100 lat temu Bahco rozpoczęło
projektowanie i produkcję narzędzi ręcznych, dbając o to, aby praca nimi była skuteczna i efektywna. Współcześnie prezentuje mocną grupę narzędzi akumulatorowych
z całą rodziną nowych produktów. Wszystkie je łączą znana już jakość i niezawodność

marki. Narzędzia akumulatorowe są bardzo
mocne i zarazem lekkie – lekkie i zarazem
trwałe. Zaprojektowano je specjalnie pod
wysokie wymagania, od najcięższych do
najbardziej precyzyjnych prac, po najtrudniejsze zastosowanie w motorsporcie. Innymi słowy, to kompletny program profesjonalnych narzędzi akumulatorowych dla
każdego.
Gosia Rdest i klucz udarowy Bahco

Więcej w NW 1/2021
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Keep cool, czyli jak rozmawiać
z klientem o układzie chłodzenia
Zapewne w najbliższych dniach trafi do
ciebie klient z pytaniem: czy nocne przymrozki i zbliżające się ujemne temperatury powinny skłonić mnie do zmiany płynu
w układzie chłodzenia lub do sprawdzenia
stanu pompy cieczy? W publikowanym materiale podpowiemy, na co zwrócić uwagę
klienta i jakich argumentów użyć, aby wytłumaczyć zagrożenia wynikające z braku
wymiany. Wyjaśnimy też, dlaczego tylko
sprawny układ chłodzenia chroni silnik,
i przypomnimy o podstawowych procedurach, których należy przestrzegać przy wymianie pompy cieczy.
Każdy warsztat życzyłby sobie klientów,
którzy oddając kluczyki, mówią: niech Pan
wymieni co potrzeba i da znać, kiedy będzie gotowe. Niestety realia pracy w serwisie samochodowym są zgoła odmienne.
W dobie powszechnego dostępu do internetowej wiedzy znalezienie poradnika na

Pompy wody Hepu Germany

temat konieczności wymiany pompy wody
czy dotyczącego obsługi układu chłodzenia
jest niezwykle łatwe. Niestety znalezienie
takiego, który będzie stanowił jakąś wartość
merytoryczną, graniczy z cudem.
Klient często powtarza obiegowe mity,
które w znacznej części mijają się z prawdą.
Wielu nadal bagatelizuje wagę płynu czy
pompy, nawet nie zdając sobie sprawy, na ile
innych części w samochodzie wpływają te

komponenty oraz jak bardzo mogą uderzyć
po ich kieszeni, jeśli nie będą w odpowiednim czasie serwisowane. Rolą mechanika nie
jest pełna edukacja klienta, ale przedstawienie kilku rzeczowych argumentów, które do
niego trafią i uświadomią mu, że lepiej teraz
wydać kilkadziesiąt złotych, niż czekać, aż
koszty naprawy urosną do kilkuset złotych.
Więcej w NW 1/2021

Tylko czekać zmiany warty
– w dłoniach fachowców

Czyżby technologia akumulatorowa uwiodła na tyle fachowców z branży automotive, że nic tylko odesłać do lamusa narzędzia
pneumatyczne? Na pewno jest stale udoskonalana. Szczególnie polecana, gdy chcemy mieć pod ręką adaptery, by w oka mgnieniu powiększać zakres swobody. Korzystając z faktu, że wszystkie kolejne
funkcjonalności mogą pracować na tej samej baterii!
Narzędzia pneumatyczne charakteryzują się świetnym stosunkiem momentu obrotowego do masy, mają małe gabaryty i mogą
osiągać ogromne prędkości obrotowe. Jest to powód, dla którego
we współczesnym warsztacie samochodowym napęd pneumatyczny jest wiodącym źródłem zasilania. Dodatkowo instalacje pneumatyczne używane są do usług, jakich nie można wykonać narzędziami
elektrycznymi (pompowanie kół, lakierowanie, przedmuchiwanie
i czyszczenie). Dlatego stosowanie kluczy pneumatycznych w serwisie to podejście pragmatyczne: skoro już jest instalacja pneumatyczna, to używam takich narzędzi.
Więcej w NW 1/2021

Niejaką przewagą akumulatorowego klucza udarowego (na zdjęciu Bahco BCL33IW2
18 V) nad pneumatycznym będzie niepozorna dioda LED. Zwłaszcza gdy skutecznie
doświetla miejsce pracy
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25 lat w Olsztynie
Jubileusz Michelina

5 tysięcy zatrudnionych osób, 187 hektarów powierzchni, 11 milionów produkowanych opon rocznie, eksportowanych
na wszystkie kontynenty. Tak w liczbach
prezentuje się olsztyńska fabryka Michelin.
2 grudnia 2020 r. minęło 25 lat, odkąd zakład ten stał się częścią Grupy Michelin. Dziś
jest nie tylko największym producentem
ogumienia w Polsce, ale jednocześnie jedną
z największych fabryk w całym koncernie.
– To, co nas najbardziej uderzało w Olsztynie, to bardzo dobra praca załogi, wysoka jakość
i dążenie do zadowolenia klientów – mówił 25
lat temu François Michelin. Jego wypowiedź,
cytowaną wówczas w „Teleexpressie”, przypomniano podczas uroczystej, choć wirtualnej, gali z okazji 25-lecia obecności Michelina
w stolicy Warmii i Mazur.
Więcej w NW 1/2021

Centrum logistyczne Michelin w Olsztynie ma powierzchnię 90 tysięcy metrów kwadratowych

Potrzebne zmiany przepisów
w zakresie badań technicznych pojazdów
Przepisy w zakresie badań technicznych
pojazdów stanowią obecnie jedno z pilniejszych zagadnień, którym powinien zająć się
polski ustawodawca.
Podejście do badań technicznych zarówno z punktu widzenia właścicieli aut,
jak i przepisów pozostawia wiele do życzenia. Skutkiem jest poruszanie się po
drogach samochodów z badaniami wykonanymi nieprawidłowo bądź w ogóle bez
badań. Można śmiało powiedzieć, że wiele
samochodów nigdy nie pojawiło się w stacji kontroli pojazdów, pomimo iż posiadają
odpowiednie zaświadczenie o przejściu
badania. Tym bardziej cała branża automotive powinna wspierać projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury,
który ma być wkrótce przedmiotem prac
parlamentu.

Punktem wyjścia do przyjęcia wskazanych wniosków są kontrole NIK. W szczególności akcentują one nieprawidłowości
systemowe w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów. Stacje nie są kontrolowane
przez właściwe starostwa przez lata, a istnieją nawet takie, które nigdy nie były kontrolowane. Co więcej, nawet przeprowadzone

badanie techniczne nie gwarantuje jego
prawidłowości – ponad połowa zostaje wykonana nieprawidłowo, podobnie jak badania emisji szkodliwych składników spalin,
które również przeprowadzane są niewłaściwie w ponad połowie pojazdów.
Więcej w NW 1/2021

