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Targi Techniki Motoryzacyjnej 2022
– Wszyscy nie możemy doczekać się tego wydarzenia. Poprzednia
edycja targów odbyła się w 2018 roku, więc za nami 4-letnia przerwa. Lista wystawców cały czas rośnie, pawilony zapełniają się. To będą dobre
targi – zapowiada w rozmowie z „Nowoczesnym Warsztatem” Bartosz Dembiński, dyrektor Targów Techniki Motoryzacyjnej.
Targi, które odbywają się równolegle z największym w tej części
Europy salonem motoryzacyjnym Poznań Motor Show, rozpoczną
się 7 kwietnia. Przez 4 dni będzie więc okazja nie tylko do zapoznania się z nowościami warsztatowymi, ale też obejrzenia najnowszych
aut producentów z całego świata.
– Jesteśmy przygotowani. Mamy opracowane oraz sprawdzone
wszelkie procedury i normy bezpieczeństwa, bo organizujemy targi już
od dłuższego czasu. Liczymy też na to, że w kwietniu sytuacja pandemiczna w Polsce poprawi się, ale jesteśmy gotowi na każdą ewentualność. Kiedy rozmawiamy, trwają targi Budma, na które przyjechali
goście z kraju i z zagranicy. Wszystko odbywa się zgodnie z planem –
opowiadał nam na początku lutego dyrektor TTM.
Rzeczywiście, rozmiar i efekty Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA pozwalają optymistycznie pa-

Targi Techniki Motoryzacyjnej to spotkanie, na którym poza prezentacją branżowych
nowości w ofercie wielu firm, jest miejsce i czas na eksperckie rozmowy czy wymianę
doświadczeń. Warto tu być!

trzeć na targowy kalendarz. Na łącznej powierzchni 36 000 m2 swoją
ofertę zaprezentowało tu ponad 350 firm z 21 krajów.
Więcej w NW 3/2022

Centrum dowodzenia
Kupujemy i ubezpieczamy samochody nie inaczej, jak aktywując
usługę na ekranach telefonów komórkowych. Klient często rozpoczyna zakup w jednym miejscu, np. aplikacji mobilnej, a kończy go
w sklepie stacjonarnym. To wystarczający powód, aby zadać sobie
pytanie: jak optymalnie wykorzystać potencjał naszego warsztatu
samochodowego?
Wiele serwisów funkcjonuje na rynku z dużą liczbą stałych klientów, posiada wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców, nowoczesny obiekt oraz dysponuje odpowiednim sprzętem i wyposażaniem. Taki potencjał buduje się latami. Pojawia się jednak pytanie,
czy na pewno jest on optymalnie wykorzystywany przez właściciela
serwisu?
Pomyłki przy ustalaniu cen usług to straty dla każdego serwisu. Dostępny w programie
Integra Car 7 katalog wyceny napraw zawiera przejrzysty interfejs graficzny umożliwiający szybką wycenę

Więcej w NW 3/2022
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Trudna sytuacja właścicieli SKP
Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie
poinformowało, że w najbliższym czasie nie
przewiduje podniesienia stawek za badania

techniczne pojazdu. To bardzo zła wiadomość dla będących w wielu przypadkach
na skraju bankructwa właścicieli stacji kon-

Branża mówi jednym głosem: SKP muszą zostać dofinansowane

troli pojazdów, którzy od lat walczą o waloryzację ustawowych cen. Jednak problem
jest dużo poważniejszy, bo nie chodzi tylko
o dochodowość biznesu, ale bezpieczeństwo na polskich drogach. Tak, brzmi jak
slogan. Niestety fakty niepokoją.
W Warszawie odbyło się zainicjowane
przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów
spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję
wysłuchać wielu eksperckich głosów na ten
temat. Choć w zasadzie można powiedzieć,
że było to spotkanie, na którym rozprawiono się z mitami.
Naszą relację z tego wydarzenia publikujemy na łamach marcowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Fotowoltaika w ciężarówkach
To nie jest ostatnie słowo

Źródła energii odnawialnej dotarły do
ciężarówek. Wiele urządzeń pokładowych
zasilanych jest prądem elektrycznym, więc

zapotrzebowanie na OZE jest i uzasadnione,
i wykonalne. Poza tym samochody użytkowe mają szereg naturalnych zalet, które już

Naczepa z solarami to dobre rozwiązanie, gdy często jest holowana przez różne ciągniki

teraz pozwalają zdywersyfikować w nich
źródła energii – nie trzeba budować specjalnych konstrukcji.
OZE w ciężarówkach to obecnie panele
fotowoltaiczne. Podstawą do ich zastosowania jest duża ładowność i powierzchnia
pojazdów użytkowych. W samochodach
osobowych to rozwiązanie pełni rolę wręcz
symboliczną, a uzyskane korzyści są konsumowane przez zwiększoną masę. Natomiast
pojazdy ciężarowe mają o wiele większy potencjał. Poza tym zawsze można prawnie
zwiększyć ich ciężar – w imię ekologii. Uczyniono tak, dopuszczając do ruchu dłuższe
zestawy ciągników siodłowych z naczepami
czy podnosząc masę całkowitą pojazdów
e-dostawczych. Przy odpowiednim lobbingu można ten mechanizm zastosować
do innych proekologicznych zastosowań.
Kolejną zaletą jest duża powierzchnia, którą
można wykorzystać pod panele fotowoltaiczne. Dach ciężarówki to tylko 3-4 m2, ale
naczepa- chłodnia to już niemal 30 m2.
Więcej w NW 3/2022
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Kto najlepiej podpowiada, kiedy wymieniać filtry oleju?
Temat częstotliwości wymiany filtrów w samochodzie jest regularnie omawiany i opisywany. W teorii sprawa wydaje się prosta:
artykuł można zakończyć w tym miejscu, pisząc: „zgodnie z zaleceniami producenta”. Praktyka warsztatowa pokazuje jednak, że takie
rozwiązanie nie zawsze jest najlepsze.
Mimo że konstrukcyjnie silniki spalinowe są nadal bliskie swoim
przodkom, to modyfikacje np. w układach zasilania wymusiły, niekoniecznie zgodne z naszymi oczekiwaniami, zmiany w układach
filtracyjnych. Long life, system start-stop, emisja spalin, a nawet powietrze, którym oddychamy – to wszystko powoduje konieczność
dokonywania zmian w konstrukcji filtrów i całych układów filtracyjnych. Przyzwyczajeni do ożywionych dyskusji o interwałach wymian
w tym cyklu publikacji zestawiamy opinie kilku doświadczonych
mechaników z zaleceniami producentów aut, na których bardzo
często bazuje kierowca. Zaczynamy od filtrów oleju.
Więcej w NW 3/2022

W przypadku filtra oleju nie chodzi tylko o to, by zgadzały się jego wymiary – najważniejsze jest zastosowanie właściwego medium filtracyjnego oraz zapewnienie należytej
pracy zaworu obejściowego

Lakier samochodowy
Co go niszczy?

Piękna i błyszcząca powłoka lakierowa
na naszym samochodzie może z czasem
ulegać stopniowej lub przyspieszonej degradacji. Dotyczy to zarówno nowej powłoki fabrycznej, jak i powłoki po lakierowaniu
renowacyjnym. Zniszczenie lakieru może
być skutkiem nieprawidłowej eksploatacji
(wady eksploatacyjne) lub pojawiać się na

skutek błędów popełnionych wcześniej
w trakcie naprawy (wady eksploatacyjnoaplikacyjne).
Na łamach kwietniowego NW omawiamy kilka przykładów w poszczególnych kategoriach. Artykuł przygotował Michał Sztuba, koordynator projektów szkoleniowych
w firmie NOVOL.

Oleje do silników
z filtrem
DPF/FAP/GPF

Auta wyposażone w filtry cząstek stałych
wymagają stosowania olejów niskopopiołowych (tzw. low SAPS). Tłumaczymy, czym to
jest spowodowane, i przybliżamy specyfikę
tych zaawansowanych środków smarnych.
Filtry cząstek stałych oznaczane jako DPF
i FAP na stałe zagościły w samochodach
z silnikiem Diesla. W ostatnich latach montowane są także w nowoczesnych jednostkach benzynowych (mają oznaczenie GPF).
Jest to konieczne z uwagi na coraz ostrzejsze normy emisji spalin.
Więcej w NW 3/2022
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Dokładne pomiary skracają czas diagnostyki
Samochód trafia do warsztatu z usterką
dotyczącą świateł z tyłu. Nieprawidłowość
polega na tym, że światła hamowania zapalają się niepełną mocą, tak jakby na żarówki
było podane nie 12, ale 6 V. Po włączeniu
świateł pozycyjnych i wciśnięciu pedału hamulca gasną zarówno światła pozycyjne, jak
i stopu. Typowy brak masy w tylnych światłach? Tym razem problem okazał się nieco
bardziej złożony...
Więcej w artykule Stanisława Mikołaja
Słupskiego, który publikujemy na łamach marcowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.
Genialny klips Draper z firmy JR Motors pozwala na precyzyjne pomiary

Regeneracja przekładni kierowniczej
Przekładnia (zwana również maglownicą) to istotny komponent
układu kierowniczego. Stanowi część mechanizmu odpowiadającego za przenoszenie ruchu obrotowego koła kierownicy na zwrotnicę. Dzięki temu koła skręcają, a my możemy zmieniać kierunek jazdy
samochodem.
Obecnie w pojazdach pojawia się kilka typów przekładni zębatkowych: przekładnie manualne do układów bez wspomagania,
przekładnie ze wspomaganiem hydraulicznym, przekładnie z zabudowanym pełnym układem wspomagania elektrycznego.
Przekładnie kierownicze odpowiadają nie tylko za możliwość
wykonywania skrętów pojazdem, ale również w znacznym stopniu
wpływają na bezpieczeństwo jazdy. Jak każdy inny element w samochodzie, narażone są na różnorodne usterki. Przyczyn uszkodzenia przekładni może być wiele, co wynika przede wszystkim z faktu,
że element ten jest bardzo intensywnie eksploatowany.
1. Budowa hydraulicznego układu wspomagania: 1. Zbiornik wyrównawczy. 2. Przewód
hydrauliczny powrotny. 3. Przewód ciśnieniowy. 4. Przekładnia hydrauliczna. 5. Pompa
hydrauliczna wspomagania. 6. Przewód hydrauliczny

Więcej w NW 3/2022

Biodegradowalne oleje i środki smarne
Zrównoważone, zasobooszczędne i pozostawiające wyłącznie
minimalny ślad środowiskowy? Poszliśmy tropem produktów cechujących się mniejszym obciążeniem dla powietrza, wody, gleby
i ludzkiego zdrowia niż powszechnie dostępne, standardowe środki smarne oparte na olejach mineralnych. Co oznacza pojęcie biodegradowalne oleje i środki smarne? W artykule przybliżymy m.in.
produkty oznaczone „stokrotką”, które zostały przebadane zgodnie
z restrykcyjnymi wymaganiami dotyczącymi ekologii. Potwierdzeniem konieczności wprowadzania zagadnień ekotoksykologicznych
w odniesieniu do środków smarowych jest wyraźny wzrost zapotrzebowania na produkty o wysokim stopniu degradacji biologicznej.
Więcej w NW 3/2022

Dziś udział olejów szybko biodegradowalnych w motoryzacji jest niewielki to raptem
ok. 4%. Ale i to się zmienia
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Aprobata OEM jako gwarancja jakości oleju silnikowego
Przystępując do opracowywania nowego oleju silnikowego, producent musi
zdecydować, czy ma on spełniać jedną, czy
wiele specyfikacji jakościowych oraz czy
spełnienie specyfikacji jakościowej powinno zostać potwierdzone w postaci formalnego certyfikatu – tzw. aprobaty OEM.
Pośród dostępnych na rynku olejów silnikowych można zatem wyróżnić te posiadające
formalne aprobaty i takie, które formalnych

aprobat nie mają. Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego słowo „aprobata” oznacza
„uznanie czegoś za dobre i słuszne”. Oleje aprobowane przez OEM są zatem olejami uznanymi
przez producentów samochodów za dobre.
Olej silnikowy określonego producenta
składa się z olejów bazowych i dodatków
uszlachetniających, które zmieszane w odpowiedni sposób są poddawane testom
stanowiskowym i silnikowym zgodnie z wy-

mogami określonych specyfikacji jakościowych. Jeżeli określona formulacja spełnia
wymagania testów wchodzących w skład
określonej specyfikacji jakościowej – taka
specyfikacja może być deklarowana na
etykiecie produktu – tylko wtedy, gdy olej
w opakowaniu wykonywany jest w 100%
zgodnie z wcześniej testowaną formulacją.
Więcej w NW 3/2022

Rafineria w Gdańsku

Sposoby na ochronę powłoki lakierniczej pojazdu
Właściciele samochodów chcą, żeby
ich pojazdy były jak najdłużej sprawne, ale
również aby cieszyły oko. Kluczem do tego
jest troska o karoserię, bo jej stan to jedna
z pierwszych rzeczy, na którą zwraca się
uwagę. Zadbany samochód wolniej traci
na wartości, a w razie sprzedaży można za
niego uzyskać wyższą cenę. Warto o tym
pamiętać, ponieważ lakier z czasem matowieje i pojawiają się na nim uszkodzenia.
Sposobem na zachowanie powłoki w dobrej kondycji jest jej zabezpieczenie właściwymi specyfikami.
Więcej w NW 3/2022

Pierwszym krokiem do zabezpieczenia karoserii jest jej dokładne umycie
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Teraz środowisko. Neutralne emisyjnie oleje silnikowe
Jak wynika z badań, 3 na 4 właścicieli samochodów na świecie
martwi się zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez ich
auta, a 43% konsumentów chce, by producenci ułatwiali im doko-

nywanie zrównoważonych wyborów. Ponieważ kwestie dotyczące
środowiska naturalnego zyskują na znaczeniu, również producenci
środków smarnych starają się odpowiadać na te potrzeby.
Zapotrzebowanie na środki smarne wzrasta w miarę zwiększania się potrzeb dotyczących mobilności. Jednocześnie konieczne
jest znalezienie balansu między wzrostem tego popytu a wpływem
środków smarnych na środowisko naturalne. Klienci coraz częściej
oczekują od marek zrównoważonych produktów i usług oraz ułatwiania im dokonywania wyborów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Już 60% z nich twierdzi, że byliby bardziej skłonni
do kupowania od firmy oferującej program kompensacji emisji CO2.
Dlatego tak ważne jest, by oleje silnikowe spełniały warunki zrównoważonego rozwoju. Minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko powinno dotyczyć wszystkich etapów życia produktu – od
pozyskania surowców po utylizację po zakończeniu eksploatacji.
Więcej w NW 3/2022

Szlifowanie i polerowanie
Podczas każdej operacji kontakt obrabianego materiału z ziarnem ściernym powoduje powstanie pyłu, który to unosi się
w powietrzu, to opada na posadzkę warsztatu. A przecież idzie o to, by chmurę cząstek
zassać. I by materiał ścierny był odporny na
zapychanie. Od napraw powypadkowych
po renowację karoserii. O konieczności odsysania obrabianej powierzchni podczas
tego typu procesów warto oczywiście mówić w kontekście urządzeń do zastosowań
profesjonalnych.
Więcej w NW 3/2022

Połączenie odkurzaczy mobilnych Festool z centrum roboczym WCR 1000 za pomocą SYS-Dock sprawia, że każdy
taki od modelu Cleantec CT 26 staje się kompaktowym stanowiskiem pracy, które w razie potrzeby można dowolnie
konfigurować. Najważniejsze cechy produktu? Producent obliczył, że tak zorganizowane stanowisko pracy to roczna
oszczędność do 22 godzin na pracownika

Jakość płynów chłodniczych ma znaczenie
Czy kierowcy mają świadomość tego, jakie płyny znajdują się
w silnikach ich samochodów? Tak postawione pytanie można często napotkać, przeglądając portale motoryzacyjne. Odpowiemy na
nie nieco przewrotnie – właściciele pojazdów nie muszą się na tym
znać, dopóki korzystają z usług wykwalifikowanych fachowców, którzy potrafią prawidłowo dobrać odpowiednie płyny i oleje. Producenci samochodów precyzyjnie określają wymagania dla płynów,
jakie powinny być używane do silnika.
Najważniejszą funkcją płynu do chłodnic jest odprowadzanie ciepła wytworzonego w silniku oraz przekazanie części tego ciepła za
pośrednictwem nagrzewnicy do wnętrza samochodu. Spełnianie tej
funkcji gwarantuje ochronę silnika przed przegrzaniem i zatarciem
oraz zapewnia pasażerom komfort termiczny podczas podróży.
Więcej w NW 3/2022

