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RAPORT
WARSZTATOWY
Za nami rekordowy OTWS 2021

Spodziewaliśmy się rekordu, ale liczba uczestników tegorocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej nawet nas
niezwykle zaskoczyła. Zarejestrowało się ponad 770 przyszłych mechaników – uczniów techników i szkół zawodowych z całego kraju.
Do takiej liczby nawet się nie zbliżaliśmy w trakcie poprzednich 26
edycji.
Oczywiście trudno porównywać wersje stacjonarne turnieju
organizowane podczas targów w Poznaniu z wymuszoną przez
pandemię wersją elektroniczną. Odeszły bowiem kwestie dojazdu
uczniów. Niemniej jednak bardzo cieszy nas tak wysoka frekwencja.

Y OTWS 2021

Relację z tego wydarzenia
publikujemy w majowym wydaniu
„Nowoczesnego Warsztatu”.
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ników tegoamochodorowało się
techników
czby nawet
dycji.

ULȶPCʑ[YQȤE\[NKɮO[UKȶ
OKKKEJQRKGMWPCOKCWVQTCQPUQTCOKVWTPKGLW9ǡRKGTY WE\PKQYKG QFRQYKCFCNK PC
MWMCVGIQTKKOKPUKNPKMȕY
 FKCIPQUV[MK E\[ QNGLȕY
DW ITWR VGEJPKMC K U\MQ[
CYCPUQYCNK FQ ƒPCW MVȕC VCTICEJ OKC HQTOȶ VGUVW
Q 9 YCTWPMCEJ E[HTQY[EJ
VCMKG RTQUVG CNG \ RQOQEȤ
C /GEJCVTQPKMC 9[RQUCʑGE\PG MVȕTC WFQUVȶRPKC PC
Oȶ GNGCTPKPIQYȤ 'NGEVWFG
[R[VCPKCKSWK\[RT\[E\[O
ȶ PC URTCYF\GPKW YKGF\[
WE\PKȕY 9[MQT\[UVWLGO[
ƒMK K CPKOCELG Ť QRQYKCFC
PIQYUMK\/GEJCVTQPKMK5CRTCE[WE\PKȕYYGT[ƒMQYC\ KPVGTPGVQYG MCOGTMK 6CM
P[ VWTPKGL Y YGTULK E[HTQYGL
Y[\YCPKG 0KG WUVT\GINKɮO[
OKP RT\GLɮEKQYG RTQDNGO[
CNGQUVCVGE\PKG\TGCNK\QYCȕYP[EGNŤYURCTEKGU\Mȕ
CYQFQYGL
DCTF\QRQ\[V[YP[QFFʏYKȶM
\1695VQPKGV[NMQ\CDCYC
EKȤECGIQRTQEGUWGFWMCELK
5QUPQYUMKRTG\GU5VQYCEJPKMK /QVQT[\CE[LPGL QTC\
YUMK LGFPGIQ \ IȕYP[EJ
WTPKGLW
U\Mȕ VQ RT\GFG YU\[UVMKO
PCLNGRU\[EJ+PF[YKFWCNPKG
\[YKɮEKGQVT\[OWLȤPCITQF[
G OCO[ VGʑ TCPMKPI U\Mȕ
 <[UMWLȤ ECG RNCEȕYMK &Q
OKP Y[RQUCʑGPKG YCTU\VCLCM UMCPGT[ FKCIPQUV[E\PG
UWIKMNKOCV[\CELKŤ'FWMCȤʑCȦ\CTQ\YKLCLȤEȤUKȶOQQDTG ɮTQFMK F[FCMV[E\PG VQ
OȕYK-WDC$KGNCMMVȕT[LCM
CF\K16955RQPUQT\[VCMMWPKG\CYKGFNK1PK\TGU\VȤ
YRTQUVVGʑOCLȤYǡV[OUYȕL
GUVPKMCOK VWTPKGLW URQV[MCKGL PC T[PMW YCTU\VCVQY[O
/CTEKP (WTICNUMK \ %CUVTQLȶ QTICPK\CVQTQO \C \QTICCM HCLPGIQ MQPMWTUW Yǡ VCM
E\CUCEJŤOȕYKCRQFE\CU
1695 $CTDCTC /CUQYUMC
F
MWYURCTEKGU\MȕYRQ\[UMK[ VGEJPKE\PGL OKCQ FQFCV6QLGUV\TGU\VȤEQɮEQ\QKPCMQNGLPGVCMʑGVCTIQYG
C Q NGMELCEJ RT\[IQVQYCYCW MVȕTG RT\[IQVQYCNKɮO[
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Zwycięzcy w kategorii
techników
Piotr Jurecki,

ZSS im. Stanisława
Syroczyńskiego w Lublinie
Nikodem Wiśniewski,

ZS nr 5 im. Maksymiliana
Tytusa Hubera
w Wałbrzychu
Łukasz Balcer,

ZSS im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota”
w Gliwicach

Ranking szkół
Zespół Szkół nr 2

we Wrocławiu
Zespół Szkół

Samochodowych
im. inż. Tadeusza Tańskiego
w Poznaniu
Zespół Szkół

Samochodowych w Łodzi

Nagrody mniejsze i większe. Gadżety, elektronika, ale przede wszystkim profesjonalne
rozwiązania warsztatowe. Pełną listę nagród i laureatów znajdziecie na www.otws.pl
2EKVSH]QRMINW^IM[MˍOW^I+EH̨IX]IPIOXVSRMOEEPITV^IHI[W^]WXOMQTVSJIWNSREPRI
VS^[Mʻ^ERME[EVW^XEXS[I4IRʻPMWXˍREKVʬHMPEYVIEXʬ[^RENH^MIGMIRE[[[SX[WTP

Gotowi na wzmożony popyt?
Pielęgnować i konserwować

Zwycięzcy w kategorii szkół
zawodowych
Szymon Błaszczak,

ZSS im. Stanisława
Syroczyńskiego w Lublinie
Jakub Baron,

Zespół Szkół Technicznych
w Rybniku
Piotr Kęsek,

Zespół Szkół
Mechanicznych nr 1
w Krakowie

YURȕNPKG \ PCU\[OK RCTVPGTCOK 5\MQNGPKCRWDNKMQYCPGYHQTOKGYGDKPCTȕYPC
(CEGDQQMW 1695 QTC\ PC YYYQVYURN
EKGU\[[UKȶDCTF\QFWʑ[O\CKPVGTGUQYCPKGO5ȤFQUVȶRPGPCFCNOQʑPCYKȶEFQ
PKEJYTCECȦFQE\GIQ\CEJȶECO[
Ť 4[YCNK\CELC Y 1695 OQV[YWLG
WE\PKȕY FQ PCWMK FQ UKȶIPKȶEKC RQ FQ-

Ranking nauczycieli
Czesław Cebulla,

Publiczne Technikum
nr 4 im. rtm. Witolda
Pileckiego w Opolu
Piotr Boś,

Zespół Szkół
Mechanicznych w Krośnie
Sławomir Kowalów,

Zespół Szkół
Samochodowych im.
inż. Tadeusza Tańskiego
w Poznaniu

FCVMQYG MUKȤʑMK OCVGTKC[ E\[ ƒNO[ Ť
\YTCECWYCIȶ5GDCUVKCP-NCW\F[TGMVQT
ŭ0QYQE\GUPGIQ9CTU\VCVWŬ
&\KȶMWLGO[YU\[UVMKOWE\PKQOKKEJ
QRKGMWPQO\CWF\KC,WʑF\Kɮ\CRTCU\CO[FQT[YCNK\CELKY1695&Q\QDCE\GPKCY2Q\PCPKWБ

4SHG^EWƼREYQMIPM̅Q]SOE^NˍTSVS^QE[MEʽ^QSXSV]^EG]NR]QMIOWTIVXEQM3VS^[SNY
WMPRMOʬ[WTEPMRS[]GLSTS[MEHE1EGMIN,EHV]̅^1ELPI4SPWOE

'^]TSHG^EWXYVRMINYSRPMRIYG^RMS[MITVEGYNʻWEQSH^MIPRMI#1E[MENʻ̨IOSRXVSPENIWX
REN[]̨W^ʻJSVQʻ^EYJERME

Inwestycja w myjnię samochodową funkcjonującą przy warsztacie czy SKP nie jest
działaniem ryzykownym. Atutem pierwszorzędnym jest posiadanie gruntu, który może
przynosić dodatkowy dochód

1E\[YKɮEKG VTWFPQ RQTȕYP[YCȦ YGT6WTPKGL MVȕTGIQ EJCTCMVGT \OKGPKQPQ PC
ULG UVCELQPCTPG VWTPKGLW QTICPK\QYCPG QIȕNPQRQNUMK RT\GPKGUKQPQ \ )FCɛUMC
RQFE\CU VCTIȕY Y 2Q\PCPKW \ Y[OWFQ 2Q\PCPKC PC JCNG Y[UVCYKGPPKE\G
U\QPȤ RT\G\ RCPFGOKȶ YGTULȤ GNGMVTQ2Q\PCɛ /QVQT 5JQY K 6CTIȕY 6GEJPKMK
PKE\PȤ1FGU\[DQYKGOMYGUVKGFQLC\FW /QVQT[\CE[LPGL Ť + RQ FYWNGVPKGL RCPWE\PKȕY 0KGOPKGL LGFPCM DCTF\Q EKGU\[ FGOKE\PGL RT\GTYKG \C TQM YTCECO[
Woda zanieczyszczona
detergentami
nie może ot tak spływać,
PCUVCMY[UQMCHTGMYGPELC
\ǡVWTPKGLGOFQ2Q\PCPKC9KF\KO[UKȶPC
Ť2COKȶVCO
66/MYKGVPKCTQMW
VT\GEKȤ
GF[ELȶ
VWTPKGLW
IF\KG
D[NKɮO[
ŤRQFMTGnp. na trawnik czy wprost do gruntu. Kierowcom nie jest więc
obcy
YRTQUV \CEJY[EGPK DQ RT\[LGEJCNK FQ ɮNC F[TGMVQT VCTIȕY $CTVQU\ &GODKɛUMK
powtarzany
raz
na
jakiś
czas
rytuał
wizyty
na
pobliskiej
myjni.
Z
czePCUWE\PKQYKG\MKNMWU\Mȕ0KGUȤF\KNK9U\[UE[PCVQNKE\[O[
go skwapliwie korzystają warsztaty i SKP. Dlaczego to wciąż dobry
ɮO[YȕYE\CUʑGVWTPKGLVGPDȶF\KGEKGU\[UKȶVCMKO\CKPVGTGUQYCPKGO
ŤOȕYK ooঋ1b7Ѵ-h-৵7;]o
pomysł na biznes?
PCO RQFE\CU ƒPCW 5CYQOKT $QEJPKCM
1695YYGTULKQPNKPGVQPQYQɮȦFNC
Czy to
w przypadku
automatycznych
myjni szczotkowych,
czy
\ǡ <GURQW
5\Mȕ
5COQEJQFQY[EJ
YU\[UVMKEJ1YU\GOOKGNKɮO[
UMTQOYǡ )FCɛUMW
6Qmyjni
YCɮPKG
IFCɛUMC UCOQPG– FQɮYKCFE\GPKG
\ PCRTȶFEGz\QTICPKręcznych
samoobsługowych
propozycji związanych
utrzyEJQFȕYMC YKGNG NCV VGOW \CKPKELQYCC \QYCPGIQ Y RQFQDPGL HQTOKG VWTPKGLW
maniem czystości samochodu jest wiele. Na polskim rynku najpoVGPRTQLGMV<E\CUGOFQȤE\[NKRCTVPGT\[ Y \GU\[O TQMW CNG VQ PCFCN PKGYKGNG
pularniejsze są myjnie samoobsługowe,
ale \QUVCNK
obserwuje
się teżCNG
wzrost
Ť5VQYCT\[U\GPKG6GEJPKMK/QVQT[\CE[L7E\PKQYKG
Y FQOCEJ
UGTEG
PGLOKGUKȶE\PKMŭ0QYQE\GUP[9CTU\VCVŬ
1695
PKG\OKGPPKG
DKQ
Y
2Q\PCPKW
<G
zainteresowania tymi automatycznymi. Na bardzo konkurencyjnym
QTC\/KȶF\[PCTQFQYG6CTIK2Q\PCɛUMKG UVWFKC VGNGYK\[LPGIQ /62 PCFCYCNK-

rynku coraz większą przewagę zyskują rozwiązania proekologiczne.
Najbardziej obiecujące są oczywiście technologie o wysokiej sprawności, gwarantujące wysoką jakość mycia i jednocześnie redukujące zużycie wody i energii. Niezmiennie najważniejszym aspektem
otwarcia myjni jest wybór lokalizacji. Od tego w ogromnej mierze
zależy powodzenie inwestycji.
Więcej w NW 5/2021

3HTVE[IN7IFEWXMER/PEY^H]VIOXSVƊ2S[SG^IWRIKS;EVW^XEXYƉ/YFE&MIPEOTVS[EH^ʻG]
38;7SVE^6EJE7SWRS[WOMTVI^IW7XS[EV^]W^IRME8IGLRMOM1SXSV]^EG]NRIN
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U\Mȕ VTCƒC
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ELCOWUKP
VQT[\CELȤ
RQFUVCYC
EQTQMWRTQ
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Dlaczego hamulce piszczą podczas hamowania?
Hałas emitowany przez hamulce może wynikać z różnych przyczyn związanych ze wszystkimi elementami układu hamulcowego
lub bezpośrednio ze sposobu montażu.
Nadmierna korozja, zablokowane lub wygięte prowadnice zacisków, częściowo zatarte zaciski hamulcowe, nagromadzony brud
lub pył hamulcowy, nadmierne odchylenia w grubości tarczy hamulcowej czy zużyte tarcze – każdy z wymienionych elementów
przyczynia się do powstawania wibracji pomiędzy tarczą a klockiem
hamulcowym, powodując hałas. Najczęstszą przyczyną hałasu jest
oddziaływanie na siebie elementów układu hamulcowego, może
się jednak zdarzyć, że pisk będzie słyszalny również w sytuacji, gdy
ruch podczas hamowania spowoduje przesunięcie się innej części,
zwykle w elementach układu kierowniczego, silnika lub zawieszeniu
skrzyni biegów.
Więcej w NW 5/2021

Zachowaj rozwagę podczas wymiany
tarcz hamulcowych
Tarcze hamulcowe podlegają bardzo dużym obciążeniom mechanicznym i termicznym. Jest to potęgowane przez czynniki środowiskowe, takie jak woda, brud i żwir na drogach, które dodatkowo wpływają na zużycie. Ze względu na fakt, że tarcze hamulcowe
należą do najbardziej krytycznych komponentów pojazdu pod
względem bezpieczeństwa, eksperci ZF Aftermarket zalecają, aby
montażem podzespołów zajmowali się tylko wyszkoleni i uprawnieni do tego mechanicy. Istotne jest również postępowanie zgodnie
z wytycznymi instrukcji danego producenta dotyczącej naprawy
pojazdu.
Zaleca się dokręcić śruby mocujące momentem obrotowym
określonym przez producenta pojazdu

Więcej w NW 5/2021

Sztuka naprawy samochodu
Naprawa samochodu to nie taśmowa produkcja, której można się
łatwo nauczyć i potem bez specjalnego wysiłku wykonywać pracę. To
rzemiosło, wymagające ciągłej nauki i pogłębiania wiedzy praktycznej. Nauka nie kończy się dopóty, dopóki naprawiamy samochody.
Pracując, co pewien czas jesteśmy czymś zaskakiwani. I chyba to
normalne, ponieważ rozwój techniki jest tak szybki, że trudno nadążyć za wszystkimi zmianami. Po pewnym czasie pracy przy samochodach mamy już doświadczenie i zaczynamy z niego korzystać.
Jest też duże prawdopodobieństwo, że wpadniemy w rutynę i zaczniemy robić takie błędy, jakich nie popełnilibyśmy na początku
naszej kariery zawodowej.
Więcej na temat sztuki naprawy samochodu w artykule autorstwa
Stanisława Mikołaja Słupskiego, który publikujemy na łamach majowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Wypięta wtyczka jest widoczna na górze. Jej gniazdo nie znajdowało się przy module,
ale w zupełnie innym miejscu
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Duchy CEPiK-u ciągle żywe
Z twierdzeniem o ogromnej liczbie błędów w Centralnej Ewidencji Pojazdów nie
polemizują nawet ministerstwa zaangażowane na przestrzeni kilku lat w tworzenie
i prowadzenie bazy. Niestety często, nie
tylko przy okazji Halloween, na błędne dane
powołują się niektóre media i nieświadomi
skali błędów politycy, pomijając to, że w bazach widnieje kilka milionów „martwych
dusz” – pojazdów, których faktycznie nie
ma. Niewiedza czy celowe wprowadzanie
w błąd?

O absurdach CEPiK zrobiło się w Polsce
głośno wiele lat temu, gdy opublikowany
został raport Koalicji R2RC zainicjowanej
przez SDCM. Przeanalizowane przez nią
dane wskazywały dobitnie, jak (nie)wiarygodne są informacje widniejące w bazie.
Wystarczy wspomnieć, że widniało w niej
prawie 6 milionów pojazdów dawno już
zezłomowanych, istniejących jedynie w pamięci poprzednich właścicieli. Pełno w niej
było pojazdów sprzed I wojny światowej,
choć są takie, które rzekomo mogłyby pa-

miętać Mieszka I, gdyż przypisano im rok
produkcji z tamtego wieku, jak również
modeli, a nawet marek, które już w zasadzie
mało kto pamięta: wartburgów, syrenek, żuków. Wszystko to w dziesiątkach i setkach
tysięcy, choć mamy też rekordzistę Fiata
126p, popularnego kiedyś „malucha” – pojazdów tego modelu jest rzekomo w Polsce
blisko 2 miliony. Można się z tego śmiać, ale
ma to swoje poważniejsze następstwa...
Więcej w NW 5/2021

Nauka bez wychodzenia z domu
Nissens Training Concept (ntc.nissens.
com) to internetowa platforma wiedzy
technicznej z zakresu samochodowych
komponentów układów klimatyzacji oraz
chłodzenia, doładowania i emisji silnika,
a więc tych wszystkich systemów samochodowych, dla których Nissens Automotive
A/S już od prawie dziesięciu dekad dostarcza części zamienne.
Na platformie udostępnione są szkolenia
online na temat diagnostyki i poprawnego
montażu różnych typów produktów. Aby
z nich skorzystać, wystarczy wejść i dokonać
nieodpłatnej rejestracji. Po przejściu danego

szkolenia można wygenerować odpowiedni
certyfikat.
Obecnie platforma udostępnia 4 kategorie sposobów zdobywania wiedzy:
szkolenia do samodzielnej nauki, tzw.
self-learning,
webinaria, tj. szkolenia online prowadzone przez trenerów,
testy wiedzy po odbyciu szkoleń na
żywo,
biblioteka informacji technicznych.
Więcej w NW 5/2021
Przykładowy certyfikat ze szkolenia

Zaciski hamulcowe, tarcze, klocki
Pierwszy kwartał 2021 roku należy do zacisków hamulcowych,
co znajduje swoje odzwierciedlenie w sprzedaży, która w analizowanym okresie wzrosła o co najmniej 30%. Materiały cierne? Przez
pierwsze dwa miesiące bieżącego roku widać spadek zainteresowania zarówno klockami, jak i tarczami hamulcowymi. I dopiero od
marca mamy trend wzrostowy (+11% i +33%).
Na potrzeby tego artykułu analizę rynku samochodowych układów hamulcowych przeprowadziliśmy, angażując specjalistów od
analiz danych. To oni dostarczyli statystyk popularności marek w porównywarkach cenowych i na czas zakupów online, biorąc za przedmiot zainteresowania trzy grupy produktowe: zaciski hamulcowe,
tarcze i klocki.

SKI
ULCOWE,
CZE, KLOCKI

Więcej w NW 5/2021

ał 2021 roku należy do zacisków
co znajduje swoje odzwierciedlenie

%REPM^YNʻGNEOʻOSP[MIOWXEX]WX]Oˍ^EOYTʬ[REV]ROY[XʬVR]QQEQ]TI[RMI̅[MEHSQS̅ʽ
̨I[RMIOXʬV]GLWMIGMEGL[EVW^XEXS[]GL[]FʬVXINERMIMRRINQEVOMƁ[X]QTV^]TEHOY
^EGMWOʬ[XEVG^MOPSGOʬ[LEQYPGS[]GLƁNIWXY^EWEHRMSR]TSPMX]OʻWTV^IHĘS[ʻXN
TVSKVEQEQMPSNEPRS̅GMS[]QM

5-8ŤVCMY[INȤFC6QRŭJCOWNEȕYMK
LCMQ ECQɮEKŬ VL RTQFWMVȕY PCLE\ȶɮEKGL
MWRQYCP[EJYIUVCV[UV[MUMNGRQRQPEQO

FGE[FWLȤE[OQRT\GYCF\GPCFKPP[OKLGUV
LCMQɮȦQHGTQYCP[EJVQYCTȕY
/CTMC5-8MKGTWLȤEUKȶV[OK\CUCFC-

4

RAPORT WARSZTATOWY

Wyświetlacze HUD (Head-Up Display)
Pomiary i kwestie bezpieczeństwa
Radiant Vision Systems (RVS), należący od
2015 r. do Konica Minolta Sensing, jest liderem w branży technologii zaawansowanych
systemów obrazowania przeznaczonych do
pomiaru światła, kolorów, kontroli zgodności montażu oraz jakości powierzchni wyświetlaczy i urządzeń oświetleniowych.
W obliczu gwałtownych zmian technologicznych w branży motoryzacyjnej RVS
koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań nowej generacji dla Działu Zapewnienia
Jakości głównych wyświetlaczy, systemów
HUD-Infotainment oraz monitorowania (cyfrowe lusterko wsteczne). Dr Kedar Sathaye,
dyrektor ds. produktów do pomiaru światła
i ekranów w Konica Minolta Sensing Europe,
rzucił nieco światła na rozwiązania i wyzwania stojące przed wyświetlaczami HUD.
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Wyświetlacze HUD 3D nowej generacji z technologią rozszerzonej rzeczywistości (AR)
zwiększają komfort i bezpieczeństwo jazdy

Praca daje mi niesamowitą satysfakcję
Wielu pracowników firmy Multichem „dorastało” i rozwijało się
wraz z nią. Jednym z nich jest z pewnością Grzegorz Turek, obecnie
kierownik Laboratorium Kolorystycznego, który w naszej ekipie spędził już prawie ćwierć wieku. Jak wyglądała jego droga zawodowa?
Większość mojego dorosłego życia wiąże się z Multichemem. Był
rok 2000, kiedy do firmy, w której wówczas pracowałem, przyjechał
Andrzej Muszkieta, ojciec Piotra Muszkiety, założyciela Multichemu.
Powiedział wprost: „Nie będę owijał w bawełnę, potrzebujemy cię
w naszej firmie”. W ten sposób właśnie rozpocząłem pracę w małej,
choć dobrze zapowiadającej się firmie Multichem. Piszę „małej”, ponieważ wtedy liczyła ona 12 osób razem z zarządem, czyli dokładnie
10 razy mniej niż obecnie.

Większość dorosłego życia Grzegorz Turek związał z firmą Multichem

Zachęcamy do lektury historii Grzegorza Turka, którą publikujemy
na łamach majowego NW.

Nowoczesne lakiery i kolory na rynku
Jeszcze nieco ponad rok temu nie spodziewałbym się, że napisanie prostego artykułu
o nowych trendach kolorystycznych w motoryzacji będzie stanowić jakikolwiek problem.
Niestety, pandemia spowodowała, że ostatnią dużą imprezą, która się odbyła, był salon
samochodowy we Frankfurcie (jesienią 2019
roku). W 2020 r. odwołany został zarówno wiosenny salon w Genewie, jak i jesienny w Paryżu

w 2021 r. Genewa również nie mogła się odbyć. Producenci samochodów bardzo łatwo
i szybko dostosowali się do nowej sytuacji, co
tydzień odbywają się kolejne światowe premiery nowych modeli aut – niestety wyłącznie w wersji online. Nie jest to żaden problem
dla klientów zainteresowanych zakupem, kilkunastominutowy film na YouTube pozwala
wstępnie zapoznać się z samochodem, który

i tak za chwilę pojawi się w najbliższym salonie
sprzedaży. Nie daje to niestety żadnej szansy
na zapoznanie się z kolorem – film czy nawet
najwyższej jakości zdjęcie absolutnie nie pozwalają ocenić, jaka jest jakość lakieru, jakie
pigmenty zostały w nim użyte, jak będzie się
on zmieniał w zależności od źródła światła...
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Świeży powiew nowości
Przegląd klimatyzacji polega na odgrzybianiu układu, ozonowaniu wnętrza i wymianie filtra kabinowego. Określoną żywotność ma

również pochłaniacz wilgoci. Zużytym elementom eksploatacyjnym
warto się przyjrzeć, bo mogą stanowić cenne źródło informacji, gdy
padnie podejrzenie, że szwankuje zawór rozprężny.
Relatywnie niski koszt zaworu rozprężnego to wystarczający
powód, by szwankujący po prostu wymienić na nowy. Nim jednak
napiszemy więcej o tym niepozornym elemencie, który ma niebagatelny wpływ na parametry przepływu czynnika w układzie klimatyzacji oraz w rezultacie na jego wydajność, zacznijmy od filtrów
kabinowych.
Filtr kabinowy, zwany inaczej pyłkowym, ma oczyszczać powietrze, które dostaje się do wnętrza pojazdu. Klienci na ogół wiedzą,
że powietrze złej jakości ma znaczący wpływy na ich samopoczucie
i komfort jazdy. Tę tendencję potwierdza wzrost sprzedaży filtrów
z węglem aktywnym, które są obecnie montowane we wszystkich
samochodach. Jak dowieść, że markowy produkt to warta swej ceny
inwestycja?
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Żel krzemionkowy po nasyceniu cząsteczkami wody

Ustawienie geometrii kół i osi
Ogół zjawisk, które bezpośrednio warunkują bezpieczną jazdę
i powiązane są z zawieszeniem czy układem kierowniczym, warto
rozpatrzyć w kontekście funkcji predyktywnej. Czy przewidywanie
katastrofalnych skutków zaniedbań zmotoryzowanych nie powinno
być wystarczającą przesłanką, żeby specjaliści od geometrii mieli
pełne ręce roboty?
Bez wątpienia wymiana elementów zawieszenia i układu kierowniczego zawsze powinna zakończyć się ustawieniem geometrii
zawieszenia. Rekomendowaną praktyką jest kontrola raz do roku,
a najlepiej po zakończeniu sezonu zimowego. Czasami wystarczy
uderzyć kołem w krawężnik, by doszło do rozregulowania geometrii. Dlatego też kompetencje specjalistów okażą się konieczne po
każdej, nawet niedużej kolizji drogowej. A tymczasem jest zupełnie
odwrotnie.
System recepcyjny Argos gwarantuje pełny pomiar parametrów zbieżności wraz
z kątami skrętnymi
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Kolejny krok do neutralnej klimatycznie Europy
W środę 21 kwietnia br. osiągnięte zostało wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego
prawa o klimacie, będącego jednym z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu.

Polityczne zapowiedzi Komisji Europejskiej, nad którymi prowadzony był trialog,
wkrótce staną się obowiązującym prawem.
Akt ten zawiera między innymi zobowiązanie Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz cel po-

średni, jakim jest ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r.
w porównaniu z poziomem emisji z 1990 r.
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