
jeszcze więcej „teorii i praKtyKi” – sKumulowaNy 
KNow-how dla warsztatów, aKtualNe porady moNtażowe 
czy wartościowe iNformacje techNiczNe! Od strony 10.

jest Kwestią 

techNiKi
Wszystko

Dla tego wydania mahle Aftermarket news znowu pobru-
dziliśmy sobie palce. odwiedziliśmy warsztaty i przyglądnęli-
śmy się inżynierom mahle podczas rozwiązywania proble-
mów. Pytaliśmy o plotki na temat wrażliwych turbosprężarek 
(dowiadując się przy tym dlaczego terminowa wymiana oleju 
i fi ltra stanowi najlepsze zabezpieczenie przed awarią turbo-
sprężarki). zrozumieliśmy dosłownie, dlaczego niczym nie 
można zastąpić fi ltrów oleju mahle original i knecht – jedyna 
alternatywa to fi ltry mahle original i knecht. chcieliśmy się 
też dokładnie dowiedzieć o tym, co wylatuje na końcu – czyli 
konkretnie o aktualnych i przyszłych normach emisji spalin. 
można będzie tu znaleźć również więcej informacji o burzli-

wych tematach w branży: np. o fakcie, że mahle ma teraz 
większościowe udziały w fi rmie behr. a także o jednej z naj-
bardziej pożądanych nagród na samochodowym rynku wtór-
nym. czy też o aktualnych inwestycjach mahle aftermarket 
dla zapewnienia jeszcze lepszego serwisu klientom na całym 
świecie. w szczególności myślimy tu o nowych, ultranowo-
czesnych magazynach w rosyjskiej miejscowości obnińsk. 
czy też o ciągłym przepływie informacji. korzystasz z niego 
między innymi za pośrednictwem naszego technical messen-
gera, który przedstawiliśmy na odwrocie okładki. mamy rów-
nież nadzieję, że strony między okładkami będą równie cieka-
wą lekturą. życzymy przyjemnej lektury niniejszego wydania.
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Arnd Franz,
dyrektor działu 
MAHLE Aftermarket.

Xod wydawcy

Największy kapitał przedsiębiorstwa czy marki, znacznie ważniejszy od jakości 
produktu i serwisu, to zadowolenie klientów. Prowokacyjne stwierdzenie? Tak 
i nie, gdyż te aspekty są od siebie bezpośrednio zależne. Dlatego skalą mierzącą 
nasze sukcesy nie jest ani ilość naszych produktów, ani też wysokość genero-
wanych obrotów. Stanowi ją natomiast pytanie, czy nasi klienci odnoszą suk-
cesy z oferowanymi przez nas produktami, czyli czy są po prostu zadowoleni. 
Naszym jednoznacznym dążeniem jest ciągłe ulepszanie czynników, odpowie-
dzialnych za to zadowolenie. Dlatego kontakt z naszymi klientami warsztato-
wymi i handlowymi zarówno na rynkach, na których MAHLE Aftermarket jest 
już aktywna, jak i w nowych zakresach jej działalności, to ciągły dialog z nasta-
wieniem na serwis. 

Obecność tej myśli przewodniej dokumentuje otwarcie naszego nowego cen-
trum dystrybucyjnego w rosyjskim Obnińsku, skąd możemy wspierać naszych 
klientów w Rosji i na Białorusi w ich planach ekspansji, zapewniając im na 
miejscu doskonałą jakość produktów i usług.

Potrzebami naszych klientów kierowaliśmy się również przy naszym najnow-
szym nabytku: 51-procetowy udział większościowy MAHLE w firmie Behr 
pozwala nam zwiększyć nie tylko własne kompetencje, lecz także pomóc 
w tym klientom przez otwarcie dodatkowych potencjałów obrotów w zakre-
sie klimatyzacji, podobnie jak miało to miejsce do tej pory z termostatami 
i urządzeniami do serwisowania klimatyzacji.

Dywersyfikacja i rozszerzenie gamy oferowanych produktów o turbosprężarki 
i termostaty pokazało już, iż nie tylko doskonale znamy potrzeby rynku, lecz 

także jesteśmy w stanie je właściwie zaspokajać. Dlatego konsekwentnie 
inwestujemy w nowe segmenty rynku – na przykład w techniki filtracji, stoso-
wane w pojazdach użytkowych. 

Równie ważna jest dla nas jakość i ciągłość informacji, dostarczanych naszym 
partnerom: czy osobiście, np. podczas szkoleń, oferowanych zarówno naszym 
partnerom dystrybucyjnym jak i warsztatom, czy też w formie cyfrowej. Mamy 
tu zwłaszcza na myśli Technical Messenger, który stanowi prawdziwą tech-
niczną wartość dodaną dla naszych klientów warsztatowych na całym świecie, 
czy też aplikacje do smartfonów z systemem operacyjnym iOS i Android, 
zapewniające mobilny dostęp do elektronicznych katalogów i informatorów 
technicznych MAHLE Aftermarket. 

Do ożywionej wymiany informacji należy także wykorzystywanie targów, 
organizowanych przez naszych importerów i partnerów dystrybucyjnych, do 
pielęgnowania bezpośrednich kontaktów z naszymi klientami warsztatowymi. 
Stanowią one bowiem najlepszą okazję zasięgnięcia ich opinii na temat ocze-
kiwań i potrzeb.

Jedną z tych potrzeb jest bez wątpienia ochrona i bezpieczeństwo – również 
przed naruszeniami patentów czy ich kradzieżą. Są to wykroczenia prawne, 
dotykające nie tylko nas jako producenta, lecz w tym samym stopniu również 
każdego z Państwa. Są one bowiem związane z bezpieczeństwem Państwa 
klientów, czyli właścicieli pojazdów, którzy nie bez kozery oczekują wysokiej 
jakości napraw. Dlatego z naciskiem ścigamy takie niedopuszczalne narusze-
nia prawa, często korzystając z pomocy naszych klientów, którzy informują nas 
o takich przypadkach. W tym wydaniu jeszcze raz zajmiemy się konkretnymi 
technicznymi aspektami tego tematu na przykładzie opatentowanego kołka 
odpływowego (więcej informacji na stronach 10 i 11).

Te liczne przykłady pokazują, że nasza ofensywa przyszłości „SILNY PART(ner)” 
nie jest tylko łatwym do zapamiętania hasłem, lecz stanowi treść naszych 
działań – dziś i jutro, w Europie i na całym świecie. Jako nasz klient i partner 
w dystrybucji, warsztatach czy naprawach pojazdów samochodowych mogą 
być Państwo pewni: na MAHLE Aftermarket można zawsze polegać. Zapra-
szamy więc do rozmowy, korzystania z naszych usług i stawiania nam nowych 
wyzwań. Cieszymy się na nowe impulsy i wymagania.

Z poważaniem 

Arnd Franz

Szanowni Czytelnicy!

silNy part(Ner) to zNaczNie 
więcej Niż tylKo głośNe hasło!
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wiadomości braNżowe

Obie firmy zaczęły swoją historię jako małe warsztaty. Obie wyrosły na samo-
chodach i urosły razem z nimi. Obie stały się wzorcami w swoich zakresach 
działalności, wyciskając swoimi wynalazkami i innowacjami wyraźne piętno 
na rynku. Obie mają swoje korzenie w Stuttgarcie, tylko o rzut beretem od 
siebie. I obie zajmują się napędem silnikowym oraz jego urządzeniami pery-
feryjnymi. Pierwsza z nich, Julius Behr, wyprodukowała ponad 100 lat temu 
pierwszą chłodnicę samochodową. Niedługo później przedsiębiorstwo Behr 
stało się synonimem chłodnic i układów chłodzenia. W 1957 r. wyprodukowało 
pierwszą klimatyzację do samochodu osobowego w Europie, a w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku ostatecznie zasiedliło się w sferze komfortu, 
dostarczając pierwszą automatyczną klimatyzację, która miała swoją premierę 
w BMW serii 7. Druga to bracia Mahle, którzy w swoim eksperymentalnym 
warsztacie silnikowym wynaleźli tłoki z metali lekkich i tłoki aluminiowe, co 
spowodowało nazwanie ich przedsiębiorstwa w branży „tłokiem MAHLE”. 
Jednak zainteresowania inżynierów MAHLE były znacznie szersze – dotyczyły 
bowiem współdziałania wszystkich podzespołów pod maską silnika. Wprowa-
dzili oni między innymi montowany wałek rozrządu, tłok z kanałem chłodzenia, 
pierwszy filtr oleju wykonany w całości z tworzywa sztucznego, a pod koniec 
ubiegłego dziesięciolecia skonstruowali niebywale oszczędny trzycylindrowy 
silnik o zredukowanej pojemności skokowej, który dzięki różnym elementom 
wyposażenia technicznego w przekonujący sposób demonstruje nadal wysoki 
potencjał silników spalinowych. Podstawowymi zaletami tego silnika są znaczne 
zmniejszenia strat mocy na tarcie oraz zoptymalizowane właściwości termo-
dynamiczne.

cIePŁo wYmaGa ZImNa
Inżynierowie MAHLE szybko zdali sobie sprawę z faktu, że zmniejszanie wiel-
kości silników w połączeniu ze wzrostem mocy spowoduje wzrost znaczenia 
ich chłodzenia. Wysokowydajne zarządzanie temperaturą ma jednak coraz 
większe znaczenie nie tylko w przypadku silnika spalinowego, gdyż coraz 
większe zastosowanie elementów elektrycznych w pojeździe znacznie zwięk-
sza zależność układu ogrzewania i chłodzenia od wydajnych urządzeń pery-
feryjnych. Tak doszło do pierwszych powiązań z sąsiadem – firmą Behr, które 
skonkretyzowały się w 2009 roku przez przejęcie pierwszych udziałów i były 
dalej rozszerzane w następnych latach. Od 1 października 2013 r. MAHLE 
posiada większościowe udziały w firmie Behr, która używa teraz nazwy 
MAHLE Behr, stanowiąc w koncernie MAHLE pion zarządzania temperaturą. 
To połączenie kryje w sobie wysoki potencjał synergii dla obu partnerów, 
zwłaszcza w zakresie recyrkulacji spalin i chłodzenia powietrza doładowują-
cego – czyli technologii, które odgrywają coraz większą rolę w redukcji zużycia 
paliwa przez silniki z turbodoładowaniem.

PoDwÓJNa INNowacJa
Przykładem pomyślnej współpracy jest opracowanie pośredniego układu 
chłodzenia powietrza doładowującego, zintegrowanego w rurze ssącej. Dzięki 
wielostopniowej strukturze, ten tak zwany „kaskadowy układ chłodzenia 
powietrza doładowującego” zapewnia odprowadzanie większej ilości ciepła 
i  tym samym dalszy spadek temperatury powietrza doładowującego, co 
z kolei może zostać wykorzystane do obniżenia zużycia paliwa lub do zwięk-
szenia momentu obrotowego. Ta trwała optymalizacja procesu spalania poka-
zuje, jak dobrze uzupełniają się oba przedsiębiorstwa: MAHLE dostarcza 
moduły zasysania powietrza, a MAHLE Behr elementy chłodzenia powietrza 
doładowującego.

Innym aspektem jest opracowywanie i produkcja układów klimatyzacji i urzą-
dzeń do ich serwisowania. Uzupełniająco do systemów montowanych obecnie 
fabrycznie prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem rozwiązań do 
przyszłego zastosowania czynnika chłodniczego R744 (CO2).

od 1 paŹdzierNiKa 2013 r. fuzja stała się faKtem: behr i mahle działają ramię w ramię, przy czym 
behr używa Nazwy mahle behr, tworząc w KoNcerNie mahle pioN zarządzaNia temperaturą. 

połączeNie w liczbach
MAHLE – to prawie 48 000 pracowników w ponad 100 zakładach produk-
cyjnych i siedmiu centrach badawczo-rozwojowych. Firma Behr to następ-
nych 16 000 pracowników, 38 zakładów i trzy duże centra R&D. Samocho-
dowy rynek wtórny ma teraz dostęp do asortymentu produktów Behr, 
obejmującego termostaty i urządzenia do serwisowania klimatyzacji, poprzez 
MAHLE Aftermarket wraz z jej znanymi międzynarodowymi partnerami 
dystrybucyjnymi i centrami logistycznymi.
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połączeNie w liczbach
MAHLE – to prawie 48 000 pracowników w ponad 100 zakładach produk-
cyjnych i siedmiu centrach badawczo-rozwojowych. Firma Behr to następ-
nych 16 000 pracowników, 38 zakładów i trzy duże centra R&D. Samocho-
dowy rynek wtórny ma teraz dostęp do asortymentu produktów Behr, 
obejmującego termostaty i urządzenia do serwisowania klimatyzacji, poprzez 
MAHLE Aftermarket wraz z jej znanymi międzynarodowymi partnerami 
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połączeNie
doskonałe

Zintegrowane w kolektorze ssącym „kaskadowe chłodzenie powietrza doładowującego” 
– przykład synergii pomiędzy MAHLE i Behr.
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maGaZYN w oBNIŃSkU

powierzchnia magazynowa: 10 000 m²
powierzchnia biurowa: 1200 m²
liczba pracowników: ok. 30 
pojemność magazynu: 6000 palet, 
4500 miejsc na drobne części
magazynowane produkty: ok. 5000 różnych typów
obszar dystrybucji: Rosja i Białoruś

założeNie własNej orgaNizacji mahle aftermarKet z ultraNowoczesNym magazyNem w rosji 
zapewNia prawdziwą blisKość do KlieNtów, stwarzając w teN sposób dosKoNałe waruNKi dla 
dalszego polepszeNia jaKości zaopatrzeNia Na ryNKu wschodNioeuropejsKim.

mega-
W SAMYM ŚRODKU 

z wizytą

Ponad 40 milionów pojazdów, cechujących się z jednej strony wysokim prze-
ciętnym wiekiem, a z drugiej strony uzupełnianych w ogromnym tempie (tylko 
w roku 2012 przybyło 2,9 miliona nowych samochodów osobowych) powoduje, 
że rynek części samochodowych w największym powierzchniowo kraju świata 
przeżywa boom. A popyt będzie nadal wzrastał. Zaopatrzenie rosyjskich i bia-
łoruskich klientów w filtry, części silnikowe, termostaty i turbosprężarki dla 
najważniejszych marek samochodów osobowych jak Audi, Ford czy Lada 
poprzez Renault i Škodę aż do VW oraz dla pojazdów użytkowych renomo-
wanych, światowych marek MAN, Mercedes-Benz, Scania czy Volvo było do 
tej pory realizowane przez MAHLE Aftermarket. Jednak aby zapewnić większą 
skuteczność obsługi na rosnącym rynku wschodnioeuropejskim konieczna jest 
obecność tam. Obecność, o której w przypadku MAHLE świadczy teraz 
własny oddział dystrybucyjny w Rosji.

PoNaD 2000 km BlIŻeJ Do klIeNtÓw
W rejonie Kaługi, około 100 km na południowy zachód od centrum Moskwy, 
w parku przemysłowym Vorsino, znajdującym się w mieście Obnińsk, powstało 
ultranowoczesne centrum wysyłki części zamiennych MAHLE. Zlokalizowany 
tam magazyn ma powierzchnię 10 000 m². Budowę poprzedziła roczna faza 
planowania, podczas której określono pojemność i wielkość magazynu, odpo-
wiednie systemy IT, wyposażenie magazynu, systemy sterowania i kontroli oraz 
zdefiniowano procesy magazynowania i dostawy. We wrześniu 2012 r. nastąpiło 
rozpoczęcie budowy, a prace zakończono już z końcem października 2013 r. 
I to mimo licznych wyzwań, związanych z moskiewskim klimatem z silnymi 
opadami i niskimi temperaturami. Od początku 2014 roku nowy magazyn 
rozpoczął działalność, co po raz pierwszy pozwala MAHLE Aftermarket na 
dokonywanie bezpośrednich dostaw na rynek rosyjski i białoruski. 

W styczniu 2014 r MAHLE Aftermarket otwarła magazyn Obnińsku.

ryNKu
DUŻo Zalet w JeDNYm maGaZYNIe
MAHLE Aftermarket oferuje teraz rosyjskim i białoruskim klientom bogaty pakiet 
serwisowy.

  szybka dostępność: magazynowanie na miejscu w Rosji znacznie skraca 
terminy dostawy.

  brak odpraw celnych: produkty są dostarczane przez MAHLE Aftermarket 
po ocleniu – co oszczędza klientom opłat celnych i wszelkich formalności.

  uproszczony proces płatności: klienci i sprzedawca mają siedzibę 
w tym samym kraju, a płatności są realizowane w rublach.

  obsługa przez mahle customer service: w Obnińsku klienci mają do 
dyspozycji zespół dystrybucyjny MAHLE Aftermarket, który realizuje 
wszystkie zlecenia bezpośrednio i z niezbędnymi kompetencjami, będąc 
zawsze otwartym na wszelkie potrzeby.

  łatwiejsza komunikacja: dialog z klientem przebiega w jego języku 
ojczystym.

  pomoc techniczna: w szkoleniach technicznych i prezentacjach na 
miejscu eksperci MAHLE Aftermarket przekazują wyczerpującą wiedzę 
w zakresie napraw.

DoBre wYNIkI, DoSkoNaŁe PerSPektYwY 
Nowa organizacja MAHLE Aftermarket pozwala nie tylko na decydujące korzy-
ści w przypadku realizacji procesów zamówień. Obecność na miejscu zapew-
nia lepsze wyczucie rynku – nowych trendów i procesów, potrzeb klientów, 
konkurencji i innych czynników, mających znaczenie dla sukcesu. Również 
Eckart Fritz, dyrektor dystrybucji MAHLE Aftermarket na rynki Europy Wschod-
niej, postrzega stworzenie nowego magazynu centralnego jako następny ważny 
krok w kierunku podboju rynku wtórnego w Rosji i na Białorusi: „Obecność 
w sercu Rosji daje nam możliwość dostosowania naszej oferty dokładnie do 
potrzeb rynku i znacznego zwiększenia jakości zaopatrzenia – aby zapewnić 
naszym klientom dostęp do naszego asortymentu produktów premium. Nowa 
załoga w działach dystrybucji, logistyki, serwisu technicznego i zarządzania 
stanowi tu doskonały punkt wyjściowy.”
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XcieKawostKi

mahle motorsport: 
wysoKie wyróżNieNie z maraNello.

Od 2001 roku Ferrari wyróżnia nagrodą „Best GT Supplier Award” tych spośród 
swoich poddostawców, którzy w ciągu minionych dwunastu miesięcy odzna-
czyli się szczególnymi osiągnięciami. Decydującym czynnikiem przyznawania 
nagrody są kryteria techniki, konkurencyjności i innowacji. „Nasi dostawcy 
i partnerzy są nieodzownym czynnikiem sukcesów Ferrari na torach wyścigo-
wych i drogach całego świata”, wyjaśnił podczas uroczystego wręczania na-
gród prezes Ferrari Luca di Montezemolo. 

Firma MAHLE, będąca od wielu lat partnerem rozwojowym marki z szykującym 
się do skoku koniem w logo, otrzymała tę ważną nagrodę przede wszystkim za 
wsparcie w zakresie silników. Wręczenie nagrody miało miejsce na tradycyjnym 
„Podio Ferrari” w Maranello. Przyjął ją w imieniu MAHLE Fred Türk, wiceprezes 
MAHLE Motorsport. 

Obecni byli także obaj ofi cjalni kierowcy wyścigowi Scuderia: Fernando Alonso 
i Felipe Massa, których podziękowanie miało szczególny wymiar: po zakoń-
czeniu spotkania zaprosili Freda Türka na wycieczkę Ferrari F12berlinetta – na 
torze wyścigowym w Fiorano.

mahle motorsport

Zakład MAHLE Motorsport w Fellbach koło Stuttgartu koncentruje 
w sobie wszystkie podstawowe procesy, związane ze sportem wyści-
gowym – projektowane są tu między innymi tłoki i elementy cylindrów 
do sportu motorowego oraz seryjnych pojazdów o najwyższych osią-
gach, które są następnie poddawane obróbce i powlekane specjalnymi 
powłokami. Aby szybko i elastycznie sprostać zapotrzebowaniom nawet 
najbardziej wymagających klientów pracuje tu z najwyższą motywacją 
aż 160 specjalistów. MAHLE Motorsport dostarcza know-how i produk-
ty do wielu międzynarodowych serii samochodów wyścigowych. Liczne 
tytuły mistrzów świata w Formule 1 w ostatnich dziesięciu latach zostały 
uzyskane z wykorzystaniem elementów silnikowych MAHLE. Wnioski 
i  technologie z ponad 80-letniej historii są wykorzystywane również 
w konstrukcjach pojazdów seryjnych. 

WŚRÓD
Ferrari

wyróżNień



Turbosprężarka
Do sam. osob. 
i transporterów
Nazwa produktu 

Mercedes-Benz 2,3 l; 72 kW, 4-cyl. diesel 
(silniki: OM 601.970; pojazdy: klasa V, Vito 110 TD)
001 TC 14348 000 (MAHLE Original) 

puszkoWY filTr oleJu
Do sam. osob.

Nazwa produktu

1,2–1,4 l TSI/TFSI, 1,6 l; 4-cyl. benzynowy, 60–136 kW 
(pojazdy: Audi, Seat, Škoda, VW – różne modele)
OC 593/3 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

TermosTaT
 Do sam. osob.

Nazwa produktu

1,2 l; 51 kW, benzynowy, od roku prod. 10/2007 
(pojazdy: Fiat 500; Lancia Ypsilon; Ford Ka)
TI 149 88 (MAHLE Original i Behr)

zesTaW napraWczY
Do silników stacjonarnych
Cechy szczególne
Nazwa produktu

MAN, 18,3 l; 443–446 kW, od roku prod. 04/1998 (silnik: D 2842 LE 409)
kanał chłodzący, rowki pierścieni, tulejka sworznia tłokowego, grafi towany
229 59 90 (MAHLE Original)

zaWorY
Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

Deutz TCD 2015 V8, diesel, turbo z chł.pow.doład., Euro 2, 340–703 KM, 
11,9 l + 15,9 l; 6-cyl. i 8-cyl. (silniki: BF 6 M 1015 C/CP, BF 8 M 1015 C/CP)
bimetal, chromowany
Dolotowy: 099 VE 31790 000 (MAHLE Original)
Wylotowy: 099 VA 31791 000 (MAHLE Original)

filTr paliWoWY
Do sam. osob.
Nazwa produktu

1.5 DCI, 47–78 kW (pojazdy: Renault Clio III, Modus)
KL 832 D (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

Nowości w ofercie
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Detailinformationen über Die neuen ProDukte finDen Sie in Den Permanent
a k t u a l i S i e r t e n  o n l i n e - k ata lo g e n  a u f  w w w. m a h l e - a f t e r m a r k e t. c o m

Tłoki
Do poj. użytk.

Cechy szczególne
Nazwa produktu

MAN E2000, 18,3 l; 441 kW, od roku prod. 06/2000 
(silnik: D 2840 LF 21/23/24/27/28; pojazdy: MAN 40.600, 41.600, 50.600)
rowki pierścieni, grafitowany
227 PI 00101 000 (MAHLE Original)

Wkład filTra poWieTrza
Do sam. osob.
Cechy szczególne
Nazwa produktu

1.6 i–1.8 i, 115–150 kW (pojazdy: Mercedes-Benz klasa C i E)
po stronie wzdłużnej dwa skośne nacięcia, obrócona uszczelka
LX 2813 (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

zesTaW pierścieni
Do sam. osob.

Nazwa produktu

85–110 kW, N42B18, N45B16, N46B20 
(samochody: BMW 120i, 316i, 318i, 320i)
081 RS 00101 0N0 (MAHLE Original)
47907680 (Perfect Circle)

TermosTaT 
Do poj. użytk.

Nazwa produktu

Silnik: D2866, D2876, D0834, D0836 
(pojazdy: MAN TGA, TGL, TGM)
TX 23 83 D (MAHLE Original i Behr)

Wkład filTra paliWa
Do sam. osob.
Nazwa produktu

3.0 HDI, 177 kW (pojazdy: Citroën C5, C6; Peugeot 407) 
KX 335 D Eco (odpowiednio MAHLE Original i Knecht)

Turbosprężarka
Do sam. osob.

Nazwa produktu

BMW 3,0 l, 135 kW; 6-cyl. diesel 
(silnik: M57 D30, M57 306D1; pojazdy: 330d/xd, X5)
082 TC 14411 000 (MAHLE Original)

Nowości w ofercie

n e w s
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TKWI
w szczegółach 

DIABEŁ

„Zupełnie tego nie rozumiem. Zawsze dokładnie przestrzegałem terminów 
serwisowania i używałem oleju silnikowego, wymaganego przez producenta. 
A teraz silnik nawalił!” Właściciel pojazdu jest zszokowany. Bowiem diag-
noza, postawiona przez eksperta silnikowego MAHLE, obecnego w tym dniu 
w warsztacie, jest jednoznaczna: uszkodzenie łożysk turbosprężarki na skutek 

zużycia spowodowanego zanieczyszczeniami. Po demontażu miski olejowej 
pojawia się przerażający widok: znaczne osady sadzy i startego materiału 
w całym silniku, ogromne zużycie łożysk korbowych i głównych. Inżynier 
MAHLE podsumowuje sytuację: „Wygląda, jakby silnik był użytkowany bez 
filtra oleju.”

drobNa różNica, duże sKutKi: opateNtowaNy KołeK w filtrze oleju.
coraz częściej warsztaty i kierowcy samochodów są konfrontowani z zatarciem silnika. przyczyną wielu z tych przypadków jest montaż filtra 
oleju, który na skutek braku drobnego detalu praktycznie nie działa. 

teoria i praKtyKa
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co się stało?
Ekspert otwiera obudowę filtra oleju i wyjmuje element filtracyjny. Na pierwszy 
rzut oka widać dwa problemy: zamontowany filtr nie odpowiada wymaganiom 
producenta pojazdu. A ponadto element filtracyjny najwyraźniej nie spełnił 
stawianego mu zadania. Ale dlaczego? Aby to zrozumieć, konieczna jest 
wiedza o sposobie działania montowanego fabrycznie modułu filtra oleju 
MAHLE i czym się różni od innych systemów.

KołeK – więcej Niż tylKo elemeNt uszczelNiający.
Na dolnej tarczy elementu filtracyjnego zamontowany jest czarny trzpień 
z  tworzywa sztucznego, znany w branży jako kołek. Na nim znajduje się 
pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym. W zamontowanym stanie 
kołek pasuje dokładnie do otworu w obudowie filtra i uszczelnia go.

czysta sprawa.
Obrót podczas wymiany filtra powoduje, że kołek zwalnia otwór w obudowie 
filtra i pozwala na spłynięcie pozostałości oleju z obudowy do miski olejowej. 
To całkowite opróżnienie jest ważne z dwóch powodów: z jednej strony pozo-

dzić i unieruchomić. Oznacza to, że zawór obejściowy, który powinien otwierać 
się tylko chwilowo w określonych sytuacjach pozostaje ciągle otwarty.

iNformacje uzupełNiające: 
zadaNie i działaNie zaworu obejściowego
Zawór obejściowy zapewnia zasilanie silnika olejem nawet w niskiej tempera-
turze otoczenia i przy zimnym, jeszcze gęstym oleju silnikowym, przepuszcza-
jąc początkowo nieprzefiltrowany olej do obiegu oleju i gwarantując w ten 
sposób niezawodne smarowanie. Gdy olej silnikowy nagrzeje się i spadnie 
jego lepkość, zawór obejściowy musi niezawodnie zamykać się, aby cały olej 
silnikowy przepływał przez papier filtracyjny. 

uKryte Niebezpieczeństwo wraz z fatalNymi sKutKami
Niebezpieczeństwo dla mechanika: uszkodzony w taki sposób zawór obej-
ściowy nie powoduje początkowo żadnych objawów. Gdyż nawet przy całko-
wicie otwartym zaworze obejściowym silnik pracuje prawidłowo, a lampka 
kontrolna oleju gaśnie i nie może ostrzec kierowcy. Wobec tego przepływ oleju 
silnikowego przez otwarty zawór obejściowy w obiegu silnika i całkowity brak 

stały w obudowie olej wytryskiwałby z niej podczas montażu nowego filtra. 
Z drugiej strony celem wymiany oleju jest zastąpienie możliwie całego zużytego 
oleju przez nowy. Ponieważ nowy oryginalny filtr jest również wyposażony 
w kołek z uszczelką, otwór powrotny zostaje całkowicie zamknięty podczas 
montażu. Gwarantuje to, że podczas pracy cały olej silnikowy jest tłoczony 
przez papier filtracyjny i czyszczony przy tym. 

pomysł prześwietleNia.
Wymiana modułu filtra stanowi typowo duże wyzwanie dla warsztatu. Obu-
dowa filtra często znajduje się głęboko w komorze silnika, a mechanik może 
tylko domyślać się dokładnej lokalizacji otworu i musi ustawiać filtr na wyczucie, 
aby kołek trafił do otworu. Inżynierowie MAHLE pomyśleli o tym konstruując 
kołek i znaleźli rozwiązanie, umożliwiające włożenie filtra MAHLE do obudowy 
w dowolnej pozycji i zapewniające zawsze jego niezawodne zaryglowanie. 
W  praktyce oznacza to, że wystarczy włożyć nową uszczelkę do pokrywy 
obudowy, posmarować ją olejem, wsunąć wkład filtra do pokrywy i przykręcić 
pokrywę do obudowy.

ale jaK KołeK zNajdzie przy tym swoją drogę do otworu? 
U dołu obudowy znajduje się spiralna prowadnica, podobnie jak w przypadku 
zjeżdżalni w aquaparku. Podczas dokręcania pokrywy kołek zsuwa się po tej 
prowadnicy do otworu, gdzie zostaje zaryglowany i zamyka go. Przemyślana 
konstrukcja i na tyle unikalna, iż została opatentowana przez MAHLE. 

uwaga, Niebezpieczeństwo zraNieNia!
Aby nie naruszyć istniejących patentów MAHLE, inni producenci kopiując 
wkład filtra, wyposazyli kołek w dodatkowy wypust z tworzywa sztucznego. 
Ten wypust na tarczy końcowej filtra może stać się niszczącą bronią i przy 
wkręcaniu pokrywy zakleszczyć się w obudowie. Uniemożliwia to obracanie 
wkładu filtra z fatalnym następstwem: kołek nie może poruszać się w prowad-
nicy pozbawiając mechanika cennej pomocy i zmuszając go do dokładnego 
trafienia na ślepo kołkiem do otworu. A  jak pisaliśmy już powyżej, jest to 
wyjątkowo trudne.

Dodatkowy problem: ostry wypust z tworzywa sztucznego może niebezpiecz-
nie zbliżyć się do zaworu obejściowego w dnie obudowy albo nawet go uszko-

działania filtra oleju pozostaje niezauważony. Oznacza to, że wszystkie zanie-
czyszczenia – sadza, brud, starty metal, które zazwyczaj są zatrzymywane 
przez filtr, dostają się bez filtracji do obiegu oleju! Te ścierne i korozyjne ciała 
obce w oleju powodują uszkodzenie jednostki napędowej wskutek zużycia. 

uwaga, braK aseKuracji!
Znane są przypadki uszkodzenia mechanicznego silnika, gdzie kołek podróbki 
filtra zaczepił się w obudowie podczas montażu i uległ złamaniu. Z fatalnym 
skutkiem w postaci ciągle otwartego otworu powrotnego! Spowodowało to 
spłynięcie znacznej części oleju silnikowego z obudowy filtra do miski olejowej, 
zamiast prawidłowego smarowania silnika. 

jaK rozpozNawać zagrożeNia
Ryzyko dla mechaników jest wysokie zwłaszcza w następujących przypadkach:
 jeżeli możliwe jest popełnienie błędów podczas montażu, 
  jeżeli trudno je wykryć lub ich wykrycie jest niemożliwe,
 jeżeli mają one fatalne konsekwencje dla silnika.

taNie filtry mogą stać się bardzo drogie
Również we wspomnianym tu przypadku podczas montażu podróbki filtra 
mechanik nie zaważył, że uszkodził zawór obejściowy w obudowie filtra oleju, 
przez co zawór ten przestał działać. W chwili wykrycia błędu było już za późno. 
Konieczny stał się remont generalny silnika – i to tylko z powodu zastosowania 
tańszego zamiennika.

Spór o koszty naprawy w takim przypadku często kończy się przed sądem. 
Wtedy rzeczoznawcy muszą odpowiedzieć na pytanie, kto jest odpowiedzialny 
za niefachową wymianę filtra, która spowodowała najpierw zniszczenie zaworu 
obejściowego, a potem całego silnika.

Aby umożliwić warsztatom unikanie podobnych do tego, wysokich zagrożeń, 
eksperci MAHLE uczą swoich klientów przez informacje techniczne (np. w postaci 
„Technical Messenger”), ostrzegają przed tanimi zamiennikami filtrów i zalecają 
wyłączne stosowanie opatentowanego filtra Knecht/MAHLE Original, specjalnie 
zaprojektowanego do takich sytuacji montażowych, aby zapewnić maksymalną 
niezawodność napraw.

Opatentowany i wyrafinowany: kołek na spiralnej 
drodze do otworu odpływowego w obudowie.

Opatentowana spirala z otworem 
odpływowym oleju.

Zamiennik z wypustem co prawda nie 
narusza patentu MAHLE, lecz powoduje 
ewentualnie zniszczenie zaworu obejścio-
wego w silniku!

Szczegółowy widok 
uszkodzonego zaworu 
obejściowego.

Dla porównania: 
nieuszkodzony zawór 
obejściowy.

Xteoria i praKtyKa
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teoria i praKtyKa

więc zaprzeczyć stwierdzeniu, że obciążenia rosną. Dlatego warto wiedzieć, 
że turbosprężarki były i są konstruowane w taki sposób, aby ich trwałość 
odpowiadała żywotności pojazdu (przykładowo turbosprężarki w pojazdach 
ciężarowych są przewidziane na przebiegi do 1,5 mln km). Konstrukcja tak 
wysoko obciążonych agregatów, pozwalających jednocześnie na oszczęd-
ność paliwa, jest możliwa dzięki najnowocześniejszym materiałom i tech-
nologiom.

Kierowca przyczyNą awarii?
Częstą przyczyną przedwczesnej awarii turbosprężarki jest sposób korzystania 
z pojazdów z turbodoładowaniem. Wielu ich posiadaczy nawet nie wie, że 
silnik jest wyposażony w turbodoładowanie lub nie zna szczególnych cech 
i zaleceń dotyczących takiego napędu. Dlatego przedstawiamy tu kilka poży-
tecznych rad, pomagających Państwa klientom w unikaniu niebezpieczeństwa 
przedwczesnej awarii turbosprężarki w ich pojeździe.

dlaczego turbosprężarKi stają się coraz mNiejsze
W ramach redukcji pojemności skokowych, znanej ogólnie pod pojęciem 
downsizingu, spada także wielkość i masa turbosprężarki. Ta minimalizacja 
wcale nie jest wynikiem względów ekonomicznych, czyli oszczędności mate-
riałowych, lecz służy redukcji napędzanych, oscylujących mas. Obowiązuje 
bowiem zasada, iż im mniejsza jest masa, tym lepiej reaguje turbosprężarka 
i tym wydajniej pracuje jednostka napędowa. 

co musi dziś wytrzymywać turbosprężarKa
Im bardziej zwarta jest konstrukcja turbosprężarki i im większa jest jej wydaj-
ność, tym większe są obciążenia, jakim poddawane są wszystkie elementy. 
Rzut oka na dane techniczne aktualnych turbosprężarek pokazuje jedno-
znacznie: pracują one z prędkością obrotową do 330 000 obr./min (co 
odpowiada 5500 obrotów na sekundę) i osiągają prędkość obrotową łopatek 
rzędu 520 metrów na sekundę (co z kolei odpowiada 1872 km/h). Trudno 

KoNcepcja turbodoładowaNia Nadal staNowi szeroKie pole do gorących dysKusji. gdy udało się zmiNimalizować bądŹ 
całKowicie wyelimiNować turbo-dziurę, aKtualNie często możNa usłyszeć debaty Na temat oczeKiwaNej żywotNości tur-
bosprężareK. pojawiają się przy tym stwierdzeNia typu: „pojemNość sKoKowa 1,4 l i moc 170 Km Nie wróżą Niczego dobrego” 
czy „Nie ma się czemu dziwić, że przy taK dużej mocy z litra przy co drugim serwisie KoNieczNa jest wymiaNa turbosprę-
żarKi”. lecz czy taK jest Naprawdę? PODSUMOWANIE - KILKA WAŻNYCH DANYCH, FAKTÓW I ASPEKTÓW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ.

sprężarKa:
ZA SZYBKO – 

taKże w przypadKu wymiaNy?

turbo-

n e w s
 A F T E R M A R K E T 12



X

Aktywna pomoc w dialogu z klientami: przywieszka na lusterko informuje klientów 
z samochodami z turbodoładowaniem o szczególnych potrzebach ich silnika.

zimNy rozruch: śpiesz się powoli 
Turbosprężarka działa szybciej niż olej: nowoczesne turbosprężarki mogą 
osiągać maksymalną prędkość obrotową w ciągu ok. 3 sekund. W przypadku 
większości turbosprężarek wirnik ma łożyskowanie hydrodynamiczne i dlatego 
jest zdany na doskonałe zasilanie olejem. Przy rozruchu zimnego silnika olej 
jest jednak jeszcze bardzo lepki i gęsty. Zachodzi więc niebezpieczeństwo 
niewystarczającego smarowania. Dlatego godnym polecenia jest nagrzanie 
pojazdu po ruszeniu przy małym i średnim obciążeniu. Natomiast należy bez-
względnie odradzić nagrzewania silnika na biegu jałowym – gdyż przy niskiej 
prędkości obrotowej silnika wraz z wynikającym z niej niskim ciśnieniu oleju 
w połączeniu z jego początkowo wysoką lepkością powstają ogromne obcią-
żenia dla łożyskowania.

gaszeNie silNiKa: prosimy o cierpliwość!
W miarę możliwości należy unikać wyłączania silnika po jeździe z dużym obcią-
żeniem. Co prawda wielu producentów zaczęło stosować układy elektronicz-
nego podtrzymywania smarowania i chłodzenia przez pewien czas po wyłą-
czeniu silnika, lecz większość aktualnie używanych modeli pojazdów wymaga 
pomocy przy odprowadzaniu ciepła będącego wynikiem jazdy z dużą pręd-
kością lub z dużym obciążeniem. Dlatego kierowcy pojazdów z turbodołado-
waniem powinni zapewnić silnikowi możliwość złapania oddechu i ostudzić go 
przez jazdę z niewielką prędkością lub w najgorszym przypadku na biegu 
jałowym (uważając przy tym na niepalne i mocne podłoże). 

Jeśli turbosprężarka nie ma możliwości wystygnięcia, powstaje nagar olejowy, 
mający z jednej strony właściwości ścierne, a z drugiej strony mogący zablo-
kować przewody zasilania i powrotu oleju wraz z często katastrofalnymi 
następstwami. 

turbosprężarKa i uKład start-stop? uwaga!
Aby zapobiec efektowi wyłączenia gorącego silnika, automatyczny system 
start-stop powinien być dezaktywowany po jeździe na pełnym gazie, gdyż 
czerwone światła tuż po zjeździe z autostrady mogą mieć już bardzo drogie 
konsekwencje. 

olej: prawidłowa decyzja 
Nowoczesne oleje silnikowe to ciecze high-tech: liczne dodatki optymalizują 
ich właściwości i przyczyniają się w ten sposób do osiągnięcia dużej żywotno-
ści silnika w parze z niskimi emisjami. Jednakże im bardziej złożony jest skład 
oleju silnikowego, tym groźniejsze są następstwa użycia niewłaściwego oleju, 
na przykład:

 Przedwczesne zużycie
 Intensywne wydzielanie dymu
 Szkody pośrednie w systemach oczyszczania spalin
 Uszkodzenia mechaniczne silnika

Zwłaszcza w przypadku silników z turbodoładowaniem należy używać wyłącznie 
olejów, odpowiadających dopuszczeniom producenta pojazdu. Bowiem tylko one 
są dokładnie dostosowane do warunków eksploatacyjnych i wymagań silnika! 

wymiaNa oleju: zawsze Na czysto
Aby olej silnikowy mógł spełniać swoje różnorodne zadania w silniku, turbo-
sprężarce i urządzeniach peryferyjnych, musi on być w dobrym stanie. Częsta 
jazda na krótkich trasach, długotrwale występujące wysokie temperatury, zła 
filtracja oraz negatywne wpływy źle serwisowanych agregatów dodatkowych 
obniżają nośność oleju. Jeśli jakość oleju spadnie, powoduje to przedwczesne 
zużycie silnika i turbosprężarki. Dlatego bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie 
terminów wymiany oleju.

uważNa jazda
Zwiększone zużycie oleju lub widoczny niebieski dym z rury wydechowej są 
sygnałami alarmowymi i wymagają natychmiastowej pomocy ze strony war-
sztatu. Zwłaszcza jeżeli wcześniej występowała wysoka temperatura robocza 
i silnik pracował w suboptymalnych warunkach należy sprawdzić, czy w prze-
wodzie powrotnym oleju nie pojawi się nagar olejowy. W tym przypadku do 
usunięcia usterki i zapobieżenia dalszym szkodom wystarczy wymienić prze-
wód powrotny (i prewencyjnie także przewód zasilający). W przeciwnym razie 
istnieje ryzyko uszkodzenia turbosprężarki, silnika i układów oczyszczania 
spalin. Ponadto wydzielany spalony olej jest szkodliwy dla środowiska. 

przestrzegaNie termiNów wymiaNy filtra
Nieproszeni goście mogą spowodować przedwczesną awarię turbosprężarki. 
Coraz wyższe wymagania w zakresie hałasu i przyspieszania, zużycia oleju 
i parametrów emisji spalin nie pozostawiają miejsca na ciała obce: nawet naj-
mniejsze ziarnko piasku, które przedostanie się do wnętrza układu, może 
w  ciągu kilku sekund spowodować całkowite zniszczenie turbosprężarki! 
Szczególne znaczenie ma więc filtr powietrza, który ma równie ciężkie zadanie. 
(Dla porównania: ilość powietrza, przepływająca podczas pracy pod pełnym 
obciążeniem przez przeciętny silnik o pojemności 2,0 l w ciągu minuty wystar-
czyłaby dla jednego człowieka na oddychanie przez 10 godzin.) Dlatego usilnie 
zalecamy ścisłe przestrzeganie terminów wymiany filtrów i stosowanie wyłącz-
nie filtrów najwyższej jakości. 

awaria?
Turbosprężarka jest bardzo skutecznym środkiem zwiększania mocy – jednak 
ze względu na wysokie obciążenia i wymagania jest ona równocześnie bardzo 
wrażliwa. Oznacza to, że w przypadku nieprzestrzegania powyższych punktów 
może dojść do jej awarii.

Awaria turbosprężarki zapowiada się objawami takimi jak utrata mocy, silne 
dymienie, gwizdanie, świszczenie lub strata oleju. Zawsze obowiązuje jednak 
zasada, że turbosprężarka może, choć nie musi być przyczyną. Aby zaoszczę-
dzić warsztatom i klientom niepotrzebnej wymiany i tym samym zbędnych 
kosztów MAHLE Aftermarket udostępnia cały szereg informacji. Na stronie 
głównej pod adresem www.mahle-aftermarket.com dostępnych jest do pobra-
nia wiele pomocnych rad i wskazówek technicznych. Dostępny jest także 
informator na temat uszkodzeń turbosprężarek, pomagający w zapobieganiu 
ponownym usterkom w razie awarii. Ponadto partnerzy dystrybucyjni i handlowi 
MAHLE Aftermarket oferują szkolenia w zakresie konserwacji i naprawy pojaz-
dów z turbosprężarką.

siedem
przyKazań
na długie życie  
turbosprężarki

teoria i praKtyKa
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NA WYPOSAŻENIU FABRYCZNYM 
emisje silNiKa – wczoraj, dzisiaj i jutro. przegląd Norm emisji spaliN, 
metod testowych i Nowych KoNcepcji Napędów.

w Normie: substaNcje szKodliwe
Coraz ostrzejsze wymagania dotyczące ochrony klimatu i rosnące ceny 
paliwa są podstawowym motorem rozwoju w kierunku nowych technologii 
do redukcji emisji spalin. Prosta zasada: im mniejsze pragnienie ma samo-
chód, tym mniej jest emitowanych spalin. Znacznie bardziej skomplikowana 
jest jednak analiza składu spalin. Spaliny są produktem ubocznym, powsta-
jącym podczas spalania paliwa w połączeniu z powietrzem wewnątrz silnika. 
Zawartość substancji szkodliwych można przy tym zmniejszyć wykorzystując 
różne systemy oczyszczania. Z układu wydechowego wydostają się przede 
wszystkim tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), węglowodory (HC), azot (N2), 
dwutlenek węgla/HC (CO2) i cząsteczki stałe (PM), których maksymalne ilości 
są podane w znanych normach europejskich, stanowiących w Niemczech 
podstawę do obliczania podatku drogowego.
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w NiedaleKiej przyszłości: wartości docelowe co2

Im większe jest zużycie paliwa, tym więcej dwutlenku węgla (CO2) w spalinach. 
Co prawda CO2 nie jest sam w sobie szkodliwy dla zdrowia i dlatego nie został 
uwzględniony w normach dotyczących substancji szkodliwych, lecz stanowi 
główną przyczynę zmian klimatycznych. Zatrzymanie globalnego ocieplenia 
wymaga zmniejszania emisji CO2. W tym celu w sektorze komunikacyjnym 
wielu krajów – między innymi w USA, Chinach, Japonii i UE – określone zostały 
ustawowe wartości graniczne, które w następnych latach będą dodatkowo 
zaostrzane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Unia Europejska należy 
przy tym do liderów: zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do roku 2020 o co najmniej 20% (w porównaniu do stanu z roku 1990), co 
oznacza, że od 2020 r. park nowych pojazdów ma emitować przeciętnie już 
tylko 95 g CO2/km.

wartości graNiczNe emisji dla samochodów osobowych wartości graNiczNe co2 w zestawieNiu międzyNarodowym

Źródło: Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody 
i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych Źródło: ADAC e.V.

wcześniej wszystko było proste: gdy pojazd był w ruchu, można to było od razu usłyszeć. lecz czasy zmieniają się – coraz więcej samo-
chodów toczy się prawie bezgłośnie. jednak nawet one często korzystają z silnika spalinowego w postaci tzw. range extender, czyli 
wydłużacza zasięgu. jaki jest więc przyszłościowy kierunek rozwoju systemów napędowych? i jak można uczynić silnik spalinowy jeszcze 
wydajniejszym i przyjaźniejszym dla środowiska? Należy najpierw stworzyć ku temu odpowiednie podstawy: z czego składają się spaliny? 
i jakie są dopuszczalne granice?

USA          Chiny          EU         Japan

euro 1

euro 2

euro 3

euro 4

euro 5

euro 6

Klimatu 
ochroNa 
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Udana realizacja MAHLE w pojeździe koncepcyjnym Audi A1: silniki elektryczne zapewniają 
napęd, a silnik spalinowy zapewnia ładowanie akumulatorów, wydłużając w ten sposób zasięg.

w dysKusji: Nedc
Do oznaczania parametrów zużycia paliwa i emisji spalin stosowana jest 
w  Europie znormalizowana procedura pomiarowa NEDC (New European 
Driving Cycle). Na hamowni podwoziowej pojazd jest poddawany dokładnie 
zdefiniowanym scenariuszom do symulacji jazdy w mieście i poza miastem 
w dokładnie zdefiniowanych warunkach otoczenia. 
 
Metoda ta jest jednak coraz częściej krytykowana ze względu na rozbieżność 
pomiędzy zużyciem nominalnym wg NEDC a rzeczywistym zużyciem paliwa. 
Badania studyjne niezależnych automobilklubów stawiają pod znakiem zapyta-
nia reprezentatywność tych wartości pomiarowych stwierdzając, że stosowane 
metody nie odpowiadają realnym warunkom jazdy. Aby zagwarantować, że 
stosowane metody badawcze niezawodnie odtwarzają warunki rzeczywiste 
przeprowadzana jest obecnie walidacja alternatywnych metod testowych do 
pomiaru zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych.

wywołaNy do tablicy: przemysł motoryzacyjNy
Wymagana redukcja zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych może 
zostać zrealizowana przez przemysł motoryzacyjny tylko pod warunkiem prze-
prowadzenia żmudnych prac badawczo-rozwojowych. Jako wieloletni partner 
producentów samochodów i prekursor innowacji technicznych firma MAHLE 
czuje się odpowiedzialna za zaoferowanie odpowiednich rozwiązań i już od 
dawna koncentruje swoje prace badawcze na tej tematyce. Z pozytywnymi 
skutkami, jak pokazują poniższe produkty. 
 
Aby zagwarantować maksymalny potencjał oszczędności, producenci zesta-
wiają najnowocześniejsze technologie wewnątrz i wokół silnika.

1. przedsięwzięcia wewnątrz silnika:
  Optymalizacja komory spalania: przez nową geometrię elementów (na przy-

kład z wykorzystaniem opracowanych przez MAHLE wgłębień w denku 
tłoka o kształcie kluczykowym lub omega, zapewniających optymalizację 
mieszanki paliwowo-powietrznej)

 Downsizing czy Rightsizing
 Zwiększenie ciśnienia wtrysku
  Sterowanie kanałami wlotowymi – przykładowo przez użycie wałka rozrządu 

MAHLE Torqueboost CamInCam® 
 Optymalizacja parametrów wtrysku
  Technika wielozaworowa – przykładowo z użyciem najnowszej generacji 

lekkich zaworów MAHLE 
  Regulacja ciśnienia doładowania – zamiast konwencjonalnego sterowania, 

możliwa dzięki elektronicznym członom wykonawczym MAHLE

Strefa wewnątrzsilnikowa została znacznie rozwinięta w ciągu ostatnich lat, co 
wyraźnie widać na przykładzie układów wtrysku paliwa w silnikach z zapłonem 
iskrowym: odejście od wtrysku do kolektora ssącego i przejście na wtrysk 
bezpośredni z wysokim ciśnieniem wtrysku.

2. przedsięwzięcia poza silnikiem
(system oczyszczania spalin):
  Katalizatory utleniające, katalizatory magazynujące NOx i katalizatory SCR
 Zewnętrzny nisko- lub wysokociśnieniowy układ recyrkulacji spalin
 Filtr cząstek stałych
 Compounds (zestawy katalizatorów) 
 Dopalacze katalityczne
 Systematyczna integracja inteligentnych systemów wyłączania

Nadchodzą: Nowe systemy Napędowe
Elektro to nie zawsze elektro: większość dostępnych obecnie na rynku samo-
chodów osobowych z silnikiem elektrycznym to pojazdy hybrydowe – zgodnie 
z definicją ONZ są one wyposażone w co najmniej dwa przetworniki energii 
i dwa zintegrowane w pojeździe systemy magazynowania energii, służące do 
zapewnienia napędu. Magazynowanie energii ma miejsce typowo przy użyciu 
akumulatora, zbiornika paliwa ciekłego lub gazowego lub akumulatora energii 
kinetycznej. Najczęściej wykorzystywanymi przetwornikami energii są silniki 
elektryczne oraz silniki z zapłonem iskrowym i wysokoprężne. 
 
Coraz więcej producentów oferuje pojazdy bez mechanicznego połączenia 
pomiędzy silnikiem a kołami napędowymi: za napęd odpowiedzialne są silniki 
elektryczne, zasilane z akumulatorów. Aby zapewnić większy zasięg, zamonto-
wany jest dodatkowy silnik spalinowy, który zapewnia ładowanie akumulatorów, 
gdy ich zapas energii zbliża się do końca. Koncepcja, która w celu walidacji 
została zrealizowana przez MAHLE w samochodzie Audi A1. Wysoki potencjał 
oszczędności wynika z jednej strony z niewielkiej pojemności skokowej użytego 

silnika (downsizing). Z drugiej strony można zapewnić optymalne wykorzystanie 
spalanego paliwa, gdyż silnik jest uruchamiany wyłącznie w celu ładowania 
akumulatorów oraz chwilowego zwiększania mocy układu napędowego (boost), 
dzięki czemu może pracować w optymalnym zakresie, niezależnie od położenia 
pedału przyspiesznika lub prędkości jazdy.

przegląd uKładów Napędowych samochodów 

Eksperci nadal nie są zgodni co do tego, która z nowych koncepcji lub który 
z  systemów oczyszczania spalin najlepiej zasiedli się na rynku. Za pewnik 
uważane jest jednak, że w najbliższej przyszłości nie nastąpi całkowite odejście 
od silników spalinowych. Niezależnie od przyszłości pojazdów samochodo-
wych: MAHLE zawsze będzie wnosić swój innowacyjny wkład. Przez nowe 
technologie w silnikach czy filtrach czy też przez zarządzanie temperaturą, 
gdzie dzięki współpracy pomiędzy Behr i MAHLE możemy teraz jeszcze lepiej 
wykorzystać drzemiący tu potencjał innowacji.

Konwencjonalny układ 
napędowy z silnikiem 

spalinowym Otto/Diesel

Pojazd hybrydowy 
z silnikiem spalinowym jako 

wydłużaczem zasięgu

Pojazd hybrydowo-
elektryczny (HEF) 

z silnikiem spalinowym

Pojazd z zasilaniem 
akumulatorowym (BEF)

Konwencjonalny układ 
napędowy z downsizingo-
wym silnikiem spalinowym

Pojazd z ogniwem 
paliwowym

Silnik spalinowy 
ze sprzęgłem 

i skrzynią biegów

Silnik spalinowy 
z prądnicą

Zbiornik 
paliwa

Mechanizm 
różnicowy

Akumulator Ogniwo 
paliwowe

Silnik 
elektryczny
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Instrukcja montażu turbosprężarki, wskazówki dotyczące 
prawidłowego obchodzenia się z wkładami fi ltrów paliwa czy 
wskazówki montażowe dotyczące przykręcanych fi ltrów oleju: 
Technical Messenger to jedno z najważniejszych narzędzi 
w codziennej pracy w warsztacie.

mahle Aftermarket news 1/2014

reDakcJa: mahle Aftermarket news
mahle aftermarket gmbh
Pragstraße 26–46
70376 Stuttgart
www.mahle-aftermarket.com

oSoBY oDPowIeDZIalNe Za treŚĆ: arnd franz
reDaktorZY: Pamela berner, yves canaple, christoph Dutschke, 
niko johannidis, andreas kimmerle, georges mourad

Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i publikacja w dowolnej formie, w tym w mediach elektro-
nicznych, całości i/lub fragmentów wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody fi rmy MAHLE Aftermarket 
GmbH. Dalsze informacje i autoryzowane materiały do druku są dostępne u lokalnych dystrybutorów 
produktów MAHLE.

koreSPoNDeNcJa: ingrid münzer, Sabine Steinmaier 
(bransch & Partner gmbh, Stuttgart)
oPrawa I ProDUkcJa: bransch & Partner gmbh, Stuttgart
ZDJĘcIa:  bransch & Partner gmbh, Stuttgart; mahle gmbh, Stuttgart; 
blühdorn gmbh, Stuttgart; auto bilD/t. bader (bmw i3, str. 5, zdjęcie 1), 
auto bilD/a. emmerling (chevrolet corvette Stingray, str. 5, zdjęcie 4; 
Seat leon St, str. 5, zdjęcie 3), auto bilD/S. krieger (Škoda rapid Spaceback, 
str. 5, zdjęcie 2), auto bilD/producent (Vw golf tgi bluemotion, str. 5, zdjęcie 5), 
man bilddatenbank (man tgl, str. 4, zdjęcie. 1)
koPIa: hkS-artmeDia gmbh, Stuttgart
DrUk I DYStrYBUcJa: raff  media group gmbh, riederich
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KNow-how 
i warsztatach, podczas których technicy MAHLE Aftermarket na miejscu 
dowiadują się o problemach technicznych naszych klientów.

Ta ogromna wiedza techniczna nie jest więc ślepym zaułkiem, lecz wynikiem 
żywego dialogu pomiędzy MAHLE Aftermarket a naszymi klientami w handlu 
i warsztatach – zogniskowana, uporządkowana i praktycznie przygotowana 
przez zespół MAHLE Technik. 

Jednym z najważniejszych mediów, używanych przez MAHLE Aftermarket do 
optymalnego przekazywania aktualnych informacji do warsztatów, jest Technical 
Messenger. Ukazuje się on co miesiąc i może być pobierany online przez 
zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem odsyłacza rozsyłanego 
mailem – do wyboru w językach niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, 
polskim lub tureckim. Zainteresowane osoby mogą zarejestrować się pod 
adresem www.mahle-aftermarket.com w rubryce „Produkty i usługi”. Serwis 
jest bezpłatny.

udokumentowane informacje techniczne, rozwiązania aktualnych 
problemów w życiu codziennym warsztatów, dostęp do wewnętrz-
nych wiadomości – oto, czego potrzebują warsztaty samochodowe 
na świecie do niezawodnej i równocześnie efektywnej pracy serwi-
sowej i wykonywania napraw. Niestety wiele z tych ważnych infor-
macji nie jest wcale dostępnych dla niezależnych warsztatów lub 
doskonale przed nimi ukrytych. dlatego w mahle aftermarket 
zespół specjalistów ds. techniki ciągle pracuje nad utrzymaniem 
przepływu informacji do partnerów warsztatowych, aby aktywnie 
ułatwiać ich pracę. 

Wymagana do tego baza wiedzy jest zasilana z wielu źródeł: ze szkoleń i semi-
nariów, podczas których uczestnicy opisują swoje aktualne problemy (i często 
uzyskują nowe impulsy i rozwiązania). Z zapytań do specjalistów ds. produktów 
w MAHLE Aftermarket, którzy na przykład dokładnie analizują przesyłane nam 
części, pozyskując w ten sposób cenne informacje. Czy też z wizyt w handlu 

techNical messeNger, iNformator mahle aftermarKet – z radami dla warsztatów.

na żądanie 

16

techNiczNy 


