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Sytuacja polskiego transportu drogowego A.D. 2022
Polskie firmy parające się transportem
międzynarodowym to europejska czołówka. Mimo tego od lat branża boryka się
z licznymi problemami, które generują kon-

kurencja, niedoskonałe prawo oraz sytuacja
ekonomiczna. A z każdym rokiem lista trudności powiększa się o kolejne.
Ten rok zapowiadał się normalnie. Miało

to być pierwsze 12 miesięcy bez żadnych
obostrzeń, ale stało się inaczej. Wybuch wojny w Ukrainie przyniósł kolejne utrudnienia.
Błyskawicznie nałożone sankcje zaburzyły
nie tylko łańcuchy dostaw, ale i kierunki zarobkowania. Wiele firm musiało w krótkim
czasie zmienić szlaki transportowe. A nie
jest to proste. Owszem, nie brakuje zleceń
w innych kierunkach, ale wypracować tam
zyski nie jest tak łatwo. Firmy nastawione
na obsługę relacji wschodnich miały już
wypracowane metody pozwalające im tam
funkcjonować: agencje celne, parkingi strzeżone, karty paliwowe, placówki serwisowe,
ładunki powrotne, usługi windykacyjne itp.
Wszystko to należało szybko przestawić bez
zatrzymywania działalności.

Profesjonalizm przewoźników znad Wisły doceniają zachodni partnerzy, którzy czerpią z tego korzyści

Innowacyjne rozwiązania służące obniżeniu
poziomu hałasu, wibracji i szorstkości
Głównym zadaniem układu hamulcowego jest zmniejszenie
prędkości i zatrzymanie pojazdu w kontrolowany, bezpieczny i skuteczny sposób, a także jego całkowite unieruchomienie podczas postoju. Natomiast hamowanie musi odbywać się na jak najkrótszym
dystansie, niezależenie od warunków drogowych.
Komfort i wygoda prowadzenia to najważniejsze wymagania kierowców wobec pojazdów. Dlatego należy zwrócić uwagę na poziom
NVH, czyli hałasu, wibracji i szorstkości. Wraz z elektryfikacją układów
napędowych silniki stają się coraz cichsze, dlatego kwestia ograniczenia nieprzyjemnych efektów hamowania staje się szczególnie istotna.
Więcej w NW 9/2022

Więcej w NW 9/2022
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Specjalne wsparcie po naprawie specjalnych pojazdów
Nie zawsze powypadkowa czy pokolizyjna naprawa samochodu kończy się na
usłudze blacharsko-lakierniczej. Często zdarza się, że na warsztat trafia pojazd specjalistyczny, który wymaga również odtworzenia
oznakowania odblaskowego na karoserii.
Dotyczy to m.in. radiowozów policyjnych,
karetek pogotowia, straży pożarnej i wielu
innych służb użytkujących pojazdy uprzywilejowane. Warto w tym aspekcie współpracować z profesjonalistami, którzy dostarczą
nie tylko niezbędne materiały, ale również
udzielą pełnego wsparcia technicznego.
Taką firmą jest Media Distribution z Kutna,
o której piszemy na łamach wrześniowego
wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Podczas wizyty w Kutnie ofertę firmy przedstawili nam Mateusz Kwieciak, dyrektor techniczny firmy, oraz Damian Trawiński, dyrektor zarządzający

Regeneracja automatycznych skrzyń biegów w Turbo-Tec
Firma Turbo-Tec przyzwyczaiła nas do
tego, że od czasu do czasu wprowadza
do oferty usługę regeneracji nowej grupy
podzespołów samochodowych. Tym razem
przyszła kolej na automatyczne skrzynie
biegów, dla których w polskim centrum
produkcyjno-serwisowym wprowadzono
kompletną linię technologiczną. Obsługiwane są wszystkie rodzaje automatycznych
skrzyń biegów: klasyczne konstrukcje z konwerterem, bezstopniowe (CVT) i dwusprzęgłowe (DCT/DSG).
Więcej w NW 9/2022

Klasyczna automatyczna skrzynia biegów w częściach

Ewolucja skanera diagnostycznego
Skaner diagnostyczny przez kilkadziesiąt
lat przeszedł ewolucję. Pierwsze urządzenia
tego typu służyły do odczytywania kodów
migowych, na pewno wielu fachowców
ma je jeszcze na stanie – wciąż mamy bowiem do czynienia z samochodami kilkudziesięcioletnimi, bez gniazda OBD. Później
urządzenia diagnostyczne zyskały display,
na którym pojawiały się całe słowa, można
więc było na skanerze odczytać kod błędu.
Nastąpiło przejście od czytnika kodów do
skanera diagnostycznego.
Więcej w NW 9/2022

Badanie relacji między pedałem przyspieszenia a przepustnicą najlepiej przeprowadzić, analizując odpowiednie oscylogramy
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Niespodzianki podczas wymiany filtrów
Co może pójść nie tak?

Wyciek oleju spod filtra, nieszczelna kaseta, zapowietrzenie, wadliwy montaż. Banalna wymiana filtrów może zakończyć się
niepowodzeniem. PZL Sędziszów wskazuje
na łamach wrześniowego wydania NW na
typowe błędy montażowe i podpowiada,
jak ich uniknąć.
– Podstawowe czynności obsługowe
mogą stać się powodem sporych problemów.
Nie należy zatem bagatelizować nawet najprostszych prac warsztatowych. Wskazane są
zapoznanie się z instrukcjami montażowymi
oraz uważna obserwacja całego pola wykonywanej pracy – zwraca uwagę Dominik
Zwierzyk z PZL Sędziszów.

Jak przebiega regeneracja alternatorów i rozruszników?
Wizyta w halach produkcyjnych firmy Lauber
Po przekładniach kierowniczych i zaciskach hamulcowych przyszedł czas na
dział elektryczny. Kontynuujemy podróż po
liniach produkcyjnych firmy Lauber – jednej z największych w Polsce zajmujących
się profesjonalną regeneracją części samochodowych, a także oficjalnego dostawcy
regenerowanych części dla Inter Cars. Tym
razem odwiedzamy dział alternatorów i roz-

Dostarczone części rozbieramy na podzespoły

ruszników. Oprowadzał nas po nim Robert
Ciach z działu elektryki.
Bez zaskoczenia – pierwszy etap profesjonalnej regeneracji to weryfikacja produktów używanych, które trafiają do firmy.
Każdy alternator i rozrusznik jest rozbierany.
Część produktów dostanie drugie życie,
część już nie. W przypadku rozrusznika operator rozkręca elektromagnes, stojany, wirni-

ki, szczotki, głowice.
– Do regeneracji nie kierujemy, niezależnie
od stanu, bendiksu, tulejek czy szczotek. Tych
produktów nawet nie oceniamy pod kątem
zużycia. Zawsze montujemy fabrycznie nowe
– opowiada nasz przewodnik.
Więcej w NW 9/2022
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1.6 TDI i 2.0 TDI w warsztacie
Silniki wysokoprężne koncernu Volkswagena o oznaczeniu
EA288 zostały skonstruowane z uwzględnieniem modułowego podziału poszczególnych podzespołów.
Nowoczesna zabudowa, zdefiniowana przez niemieckich inżynierów jako Modular Diesel Matrix, umożliwia zaadaptowanie bazowych i dodatkowych wersji modułów do silników o pojemnościach
1,6 l i 2,0 l, pozwalając na uzyskanie wymaganych parametrów tych
jednostek. Wiedza o budowie oraz zapoznanie się z listą typowych
usterek występujących w tych popularnych silnikach pozwoli
warsztatowi na ograniczenie czasu poświęconego ich obsłudze
i naprawie.
Więcej w NW 9/2022

Nierozbieralny moduł wałków rozrządu, każdy z wałków otwiera zarówno zawory dolotowe, jak i wylotowe

Budowa i zasada działania turbosprężarki
Turbosprężarka jest urządzeniem mechanicznym, które w silnikach spalinowych napędzane jest przez gazy wylotowe (spaliny)
i powoduje zwiększenie ilości powietrza dostarczanego w jednostce
czasu do cylindrów. Stosuje się ją w celu zwiększenia mocy silnika.
Aby osiągnąć jeszcze lepszą wydajność, wykorzystuje się intercooler, którego zadaniem jest schłodzenie powietrza doładowanego.
Potrafi on schłodzić sprężone powietrze prawie o 40°C, co w praktyce powoduje zwiększenie gęstości powietrza, korzystnie wpływającego na spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, i w efekcie daje
wzrost mocy nawet do 20%.
Więcej w NW 9/2022

Połączenia wirnika z kołem kompresji

Zwyczajowe zużycie warstw ciernych
Stan układu hamulcowego należy kontrolować co 15 tys. km, a jeśli samochód wykonuje małe przebiegi, zaleca się jego kontrolę raz
do roku. Tyle wskazówka dotycząca pojazdów konwencjonalnych.
W hybrydowym pojeździe elektrycznym typu plug-in – a tym bardziej w egzemplarzu w pełni elektrycznym – to nie zużycie warstw
ciernych może być sygnałem, by odwiedzić warsztat.
Czynności związane z serwisowaniem układu hamulcowego powinny polegać na dokładnym przeglądzie wszystkich współpracujących części, który dokonywany jest w przypadku, gdy samochód
trafił do serwisu na rutynowy przegląd związany z przebiegiem (np.
co 15 tys. km) lub czasem eksploatacji (np. raz w roku). Wskazaniem
do przeglądu są też niewłaściwe działanie hamulców, stwierdzone w czasie badania diagnostycznego, lub decyzja użytkownika
pojazdu, który skarży się na występowanie podczas hamowania
odczuwalnych drgań na kierownicy i pedale hamulca. Ważny jest
również komfort akustyczny. Piszczące hamulce rozpraszają uwagę
kierującego.
Z przodu tarcze, ale z tyłu bębny. Trend elektromobilności to czasem odstępstwa od wyścigu w poszukiwaniu nowych rozwiązań, skoro hamulce bębnowe okazują się mniej
wrażliwe na degradację z powodu procesów korozyjnych

Więcej w NW 9/2022
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ICE vs BEV w warsztacie
Struktura kosztów

Im mniej emisyjny pojazd i im większy
przebieg, tym większe oszczędności poczynione przez konsumentów. Innymi słowy,
użytkownik zeroemisyjnego auta będzie
najrzadziej wymagał zaangażowania profesjonalistów. W kalkulatorze całkowitych
kosztów posiadania zaproponowanym
przez Europejską Organizację Konsumentów zakłada się, że podwozie jest wspólne
dla powiązanych układów napędowych,
więc różnic w kosztach nie ma.
W modelu matematycznym przyjęto
TCO (całkowity koszt posiadania) w ciągu
16 lat eksploatacji samochodu – począwszy
od zakupu fabrycznie nowego. Pod uwagę
wzięto 6 układów napędowych: benzynowe i wysokoprężne silniki spalinowe (ICE),
benzynowe pojazdy hybrydowe (HEV),
benzynowe pojazdy elektryczne (ICE), hybrydowe pojazdy elektryczne (HEV), benzynowe pojazdy hybrydowe typu plug-in
(PHEV), pojazdy z akumulatorem trakcyjnym

(BEV) oraz pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi. Nas najbardziej
interesowały będą skrajnie różne napędy.
I odpowiedź na pytanie: co możemy dowiedzieć się z poczynionych analiz czy szacunków, gdy spytać o różnice w kosztach i pra-

cochłonności prac podczas serwisowania
modeli aut na wskroś konwencjonalnych
(ICE) i elektrycznych (BEV).
Więcej w NW 9/2022

Factory VO we Flins, pierwszy zakład Grupy Renault specjalizujący się w przywracaniu samochodów używanych do
stanu fabrycznego na skalę przemysłową

Zamiast się poddać, lepiej ulec trendom
Lakiery i podkłady stały się funkcjonalną częścią nowoczesnych
pojazdów, co pociąga za sobą nowe problemy dla warsztatów zajmujących się usuwaniem skutków kolizji. Jest tak, skoro coraz częściej dobór metody lakierowania ma decydować o poprawnym
działaniu czujników wspierających kierowców.
Powyższe stanowi streszczenie ciekawej dyskusji, w jakiej uczestniczyli (28 lipca, webinarium techniczne CIECA: Nowe technologie
farb i powłok) paneliści reprezentujący globalnych graczy na rynku
lakierniczym. Nim jednak więcej o tym, nakreślmy sytuację z punktu
widzenia firm zajmujących się naprawami karoseryjnymi i nastawionych na lakiernictwo refinish w sektorze automotive.
Po 2 latach zmagań z wyzwaniami stawianymi przez pandemię
warsztaty lakiernicze muszą teraz liczyć się ze wzrostem kosztów –
bez gwarancji, że sytuacja ulegnie zmianie. Dla wielu może to oznaczać, że będą zmuszone zakończyć działalność. Albo postawić na
rozwój technologiczny, by pracować od początku do końca wydajniej, łatwiej i rentownie.
Więcej w NW 9/2022
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Kalibrując ADAS na koszt likwidatora szkód
Zaawansowane systemy wspomagania
kierowcy, powszechnie znane jako ADAS,
przyczyniły się do znacznego zmniejszenia
liczby wypadków. Od połowy tego roku
pojazdy są jeszcze bardziej najeżone systemami ograniczającymi ryzyko kolizji, a to
kolejny argument, by nadążały za tym systemy do kalkulacji szkód, gdy na powrót przyuczyć rozliczne czujniki.
ADAS (z ang. Advanced Driver Assistance
Systems) to nic innego jak zaawansowane
systemy wspomagające kierowcę. Mowa
tu m.in. o: aktywnym tempomacie, systemie wspomagania utrzymania pasa ruchu,
systemie ochrony pieszych czy nocnego
widzenia, nadzoru martwej strefy wokół
pojazdu.
Wizja bezwypadkowego świata motoryzacji urzeczywistnia się z kolejnym podniesieniem poprzeczki dla producentów
pojazdów. Zgodnie z przyjętymi przepisami
Unii Europejskiej od lipca 2022 r. wszystkie
nowe modele samochodów osobowych
będą musiały być wyposażone w systemy

bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy,
zwane w skrócie ADAS. Ale i bez tego dotychczas anonsowane w pojazdach rozwiązania przyczyniły się już w niemałym

stopniu do spadku wypadkowości w ruchu
drogowym.
Więcej w NW 9/2022

Rynek podejmujących się kalibracji systemów ADAS jest daleki od nasycenia, bo i zarobek kuszący, acz wydatków
ciągle niemało, skoro debiutują nowe tablice kalibracyjne

Alternator i rozrusznik w pojazdach hybrydowych
Samochody z hybrydowymi układami napędowymi pojawiły
się już na początku XX wieku jako pojazdy koncepcyjne, stanowiły
wówczas zapowiedź dużego skoku technologicznego branży motoryzacyjnej. Dziś oferta aut hybrydowych jest bardzo szeroka. Ich
silniki różnią się m.in. w kwestii posiadania oraz roli alternatorów
i rozruszników.
Motoryzacja rozwija się bardzo dynamicznie. Ewoluują napędy
pojazdów osobowych i użytkowych. Mechanicy muszą poszerzać
wiedzę i inwestować w wyposażenie warsztatów, aby obsługiwać
coraz większą liczbę samochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym.
Wybór pojazdów hybrydowych jest bardzo duży. Od mniej zaawansowanych po bardziej skomplikowane, w których to użytkownik decyduje, jaki napęd wybiera – elektryczny czy spalinowy.
Zmienia się także funkcjonowanie alternatora i rozrusznika w takim
silniku.
Więcej w NW 9/2022

7

RAPORT WARSZTATOWY

Odzież z funkcjami ochronnymi
Samochody z napędami alternatywnymi
to wystarczający powód, by zwrócić uwa-

gę na odzież. Odzież ostrzegawczą – obowiązkową przede wszystkim dla pomocy

Należy bezwzględnie pamiętać, że zgodnie z europejskimi przepisami zabrania się pracy przy pojazdach z napędami
alternatywnymi bez rękawic izolacyjnych i bez osłony twarzy w pobliżu źródeł energii

drogowej, ale także dla realizujących usługi
w nowoczesnym „warsztacie na kołach”. Wytyczne dla podejmujących się obsługi pojazdów z akumulatorami trakcyjnymi muszą
być po prostu wiele wyższe.
Zacznijmy od tego, że w przeciwieństwie do innych krajów UE w Polsce nie
doczekaliśmy się zaimplementowania
klarownych, odrębnych norm prawnych
w dziedzinie środków ochrony osobistej
dla branży automotive. Owszem, przepisy BHP nakładają na warsztaty obowiązek
zastosowania specjalnych narzędzi izolowanych. Bezpieczeństwo pracy wymusza
używanie wkrętaków, nasadek, kombinerek, grzechotek, detektora napięcia – tych
i innych przystosowanych do pracy przy
maksymalnym napięciu 1000 V AC – 1500
V DC. Produktów potwierdzonych odpowiednim europejskim atestem. A w dziedzinie odzieży ochronnej? O tym piszemy
na łamach wrześniowego wydania NW.

Z ekspertami o branży lakierniczej
Druga edycja konferencji branżowej
Spectralizm poświęconej rozwojowi warsztatów lakierniczych w Polsce odbędzie się
w dniach 27-28 września br. w Pałacu Mierzęcin Wellnes & Wine Resort. W programie
prezentacje, prelekcje i pokazy.
Organizatorzy zaprosili ekspertów z różnych stron rynku, reprezentujących zarówno biznes, jak i technologie lakiernicze,
elektromobilność, aż po pozyskiwanie i zarządzanie ludźmi w warsztacie. Wśród prelegentów znajdą się:
Łukasz Kelar: Świat-Europa-Polska – dokąd zmierza lakiernictwo?
Mateusz Rozumek, Aleksandra Materna:
Jak zarządzać ludźmi w warunkach ciągłej rotacji i potrzeby rozwijania zespołu?
Michał Kierczyński: Jak nowe narzędzia
cyfrowe NOVOL mogą pomóc w sprytnym zarządzaniu warsztatem lakierniczym?
Maciej Brzeziński, Krzysztof Podhorodecki, Łukasz Kowalski, Łukasz Szarama:

Jak budować dobrą kondycję warsztatu
lakierniczego w długim okresie (rentowność, organizacja, rozliczenia).
Tomasz Tomczyk: Technologia Energy
Saving w Spectral – jak możemy pomóc
w uzyskaniu konkretnych oszczędności
energetycznych?
Grzegorz Załuski: Perswazja, komunikacja, zaufanie. O tym, jak skutecznie sprzedawać i pomnażać zyskowność w biznesie lakierniczym.

Oczywiście nie zabraknie dyskusji – zarówno tych oficjalnych, jak i w kuluarach.
Prezentacje technologii oraz nowoczesnych
rozwiązań i sprzętu pozwalającego zwiększać efektywność pracy warsztatów lakierniczych to kolejna przygotowana przez organizatorów atrakcja.
Więcej na: www.spectralizm.novol.com

