W Pobiedziskach uczono, jak naprawiaü opony przeznaczone do jazdy po utracie ciĞnienia

Nie taki run-ﬂ

W jakich przypadkach moĪna dokonaü
naprawy opony typu run-ﬂat, po jakich
uszkodzeniach jest to niedozwolone, jak
to zrobiü krok po kroku oraz jak naprawiaü opony standardowe? Tego m. in.
mieli okazjĊ dowiedzieü siĊ uczestnicy
szkolenia zorganizowanego przez First
Stop, Bridgestone Sales Polska Sp. z
o.o. wspólnie z PUP Tip-Topol Polska
Sp. z o.o. Szkolenie dla partnerów sieci
First Stop, na którym zaprezentowano
chociaĪby wymagający profesjonalnej
obsáugi serwisowej system BSR Bridgestone’a, odbyáo siĊ 20 i 21 stycznia
tego roku w centrum szkoleniowym
Tip-Topolu w Pobiedziskach.

Niestety, zainteresowanych szkoleniem adresowanym dla pracowników serwisów oponiarskich, nie byáo wielu. Szkoda, bo nadarzyáa siĊ
okazja zdobycia umiejĊtnoĞci, które pozwalają
uniknąü eksperymentowania w warsztatach.
A przecieĪ wáaĞnie nieudolne eksperymenty
pociągają czĊsto za sobą ryzyko wysokich
kosztów, a niejednokrotnie takĪe naraĪają na
niebezpieczeĔstwo klientów serwisów - kierowców i ich pasaĪerów.

Tylko z certyﬁkatem
Przypomnijmy: opony run-ﬂat to takie, na
których moĪliwa jest jazda po utracie ciĞnienia.
OczywiĞcie na ograniczonym dystansie, róĪnym w zaleĪnoĞci od producenta. Bridgestone,
wspóáorganizator szkolenia w Pobiedziskach, to

at straszny

jeden z liderów technologii run-ﬂat. Jest pierwszą ﬁrmą, która juĪ pod koniec lat 80-tych ub.
wieku wyprodukowaáa ten typ opon do seryjnego montaĪu. WspóáczeĞnie zmodyﬁkowanym,
choü ze wzglĊdu na koszty nieczĊsto stosowanym systemem Bridgestone’a w ogumieniu
typu run-ﬂat, jest BSR (Bridgestone Support
Ring). W Polsce spotkaü go moĪna gáównie
w autach marki Toyota RAV4. Polega on na
zastosowaniu w kole dodatkowego pierĞcienia
noĞnego. Dlatego obsáuga takich opon wymaga
kwaliﬁkacji i specjalnych urządzeĔ, rzadko
uĪywanych przez nieautoryzowane serwisy,
gdzie oponĊ podczas
prób naprawy moĪna
áatwo uszkodziü.

Ğ li á uczestnikom cel
kursu
,
przedstawiciel Bridgestone Sales Polska
Sp z o.o. - Znak certyPatryk Jasik

ﬁkacji daje klientowi
pewnoĞü, Īe w takim
wáaĞnie serwisie jest
personel przeszkolony
do wykonywania tego
typu napraw.

W warsztacie centrum szkoleniowego Tip-Topolu Ryszard Marcinkowski (z prawej) pokazaá uczestnikom kursu, jak prawidáowo
powinna zostaü wykonana wulkanizacja tradycyjnej dĊtki. NastĊpnie
przeprowadziá ciĞnieniowy test na wytrzymaáoĞü naprawy

Do naprawy czy na záom?

rza siĊ bowiem, Īe klient nalega, by oponĊ
„wulkanizowaü”, a pracownik serwisu ulega
jego argumentacji, choü ma przekonanie o
wáasnej racji co do koniecznoĞci záomowania
opony. Tymczasem to na nim i na wáaĞcicielu
serwisu spoczywa odpowiedzialnoĞü cywilna
za ewentualne konsekwencje tej ulegáoĞci.
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Przy naprawie opon typu run-flat trzeba
braü pod uwagĊ czynniki otoczenia, takie jak
np. temperatura. Ryszard Marcinkowski przytoczyá dane niemieckich biegáych, którzy pod
tym kątem zbadali 3,5 tys. run-ﬂatów. Okazaáo

- Prowadzimy szkolenia, Īeby certyﬁkowaü serwisy - nakre-

Uczestnicy szkolenia mogli siĊ dowiedzieü
miĊdzy innymi, jak kwaliﬁkowaü opony do
naprawy i dalszej eksploatacji. To waĪne. Zda-

Patryk Jasik zwróciá uwagĊ uczestnikom
szkolenia na róĪnicĊ miĊdzy oponą tradycyjną a run-ﬂatem, prezentując proﬁle obu
typów ogumienia

nie elementów konstrukcji czy ich odsáoniĊcie
powoduje, Īe opona nie nadaje siĊ do naprawy.
NiewaĪne, czy jest eksploatowana juĪ jakiĞ czas,
czy nowa, zawsze w takim przypadku powinna
byü záomowana.

siĊ, Īe gdy temperatura opon przed montaĪem
byáa poniĪej 150 C, uszkodzeniu ulegáo 80 proc.
testowanych opon. Stworzono wiĊc specjalne
szafy do podgrzewania ogumienia.
- DziĞ w serwisach, które podchodzą do
tematu profesjonalnie, istnieją szafy, gdzie
przed demontaĪem z felg i montaĪem na felgi
podgrzewa siĊ opony do odpowiedniej temperatury, minimalizując ryzyko uszkodzeĔ - dodaá

ekspert.

Krok po kroku

O uszkodzeniach, które eliminują opony z
uĪytkowania mówiá m. in. podczas szkolenia
Ryszard Marcinkowski, specjalista ds. napraw
ogumienia w Tip-Topolu. Wedáug biegáego,
szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na stopkĊ,
która jest naraĪona na uszkodzenie podczas
napraw w serwisie, najczĊĞciej przy demontaĪu
opony.

Uczestnicy szkolenia w “Tip-Topolu” poznali
szczegóáową procedurĊ postĊpowania w przypadku napraw opon typu run-ﬂat, opracowaną
przez R. Marcinkowskiego. WziĊli teĪ udziaá
w zajĊciach praktycznych w warsztacie wyposaĪonym w najnowsze urządzenia do tego
typu napraw.

- Nie ma takiego fachowca, który przynajmniej raz w Īyciu nie uszkodziáby stopki opony
- stwierdziá R. Marcinkowski. - Pytanie tylko,
kiedy uszkodzona stopka dyskwaliﬁkuje oponĊ
z dalszej eksploatacji? OtóĪ wszelkie narusze-

Jak zatem punkt po punkcie postĊpowaü z
run-ﬂatem w warsztacie? Wedáug eksperta,
przede wszystkim naleĪy skontrolowaü w
obecnoĞci klienta odczyt systemu kontroli
ciĞnienia i dodatkowo ciĞnienie w uszkodzo-

Ċpnie zapytaü, jaki dystans
przejechaá kierowca od momentu zapalenia
si Ċ kontrolki systemu kontroli ci Ğ nienia.
Wszystkie uzyskane informacje zanotowaü i
porównaü z zaleceniami zawartymi w ksiąĪce
pojazdu (jeĞli jest do dyspozycji). Trzeba przestrzegaü wszystkich zaleceĔ producenta opony,
co do moĪliwoĞci naprawy produktu. Wreszcie
naleĪy zadecydowaü o tym, czy opona nadaje
siĊ do naprawy.

HURTOWNIA OPON

- JeĞli opona pokonaáa wiĊkszy niĪ przewidziany instrukcją dystans lub ciĞnienie pozostaáe w oponie jest mniejsze niĪ 1,0 bar, nie ma
moĪliwoĞci wykonania naprawy - przestrzegaá
R. Marcinkowski. - JeĞli ciĞnienie jest wyĪsze
niĪ 1,0 bar moĪna wykonaü naprawĊ systemem
Tip-Top Minicombi.

OPONY

nej oponie. Nast

Kolejnym krokiem jest demontaĪ opony z
felgi. Wedáug eksperta, tylko bowiem na podstawie oglĊdzin wnĊtrza moĪna ustaliü rzeczywiste uszkodzenia. Przy dobrym oĞwietleniu
naleĪy wiĊc zweryﬁkowaü stan techniczny. W
oponach ze wzmocnioną Ğcianą boczną tzw.
zmiany zmĊczeniowe mogą wystąpiü w innych
miejscach niĪ w oponach standardowych. W
oponach z pierĞcieniami wspierającymi trzeba
skontrolowaü jakoĞü kapy butylowej w miejscach kontaktu pierĞcienia z oponą.
Zdaniem bieg á ego, niedopuszczalne s ą
dodatkowe uszkodzenia, które mogą powstaü
po przebiciu, jak np. zagiĊty gwóĨdĨ, który
przecina oponĊ w innym miejscu. Przebicie
wkrĊtem czy Ğrubą dyskwaliﬁkuje oponĊ do
naprawy.

Świat opon jest
naszym światem
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- Je Ğ li jest to przebicie czoá a bie Ī nika,
naleĪy zaznaczyü miejsce uszkodzenia kredą
i przyáoĪyü szablon na osi symetrii opony kontynuowaá R. Marcinkowski. - Odpowiedni
rozmiar z szablonu wyznaczy strefĊ naprawialną bieĪnika.

Nale Ī y usun ąü gwó Ĩ d Ĩ i stwierdzi ü na
podstawie szablonu, czy kąt przebicia nie
przekracza 15 stopni. JeĞli istnieją ograniczenia wielkoĞciowe producenta, naleĪy ich
przestrzegaü.
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- ObróbkĊ kanaáu uszkodzenia rozpocząü
od najmniejszego frezu i kontynuowaü, jeĞli
zachodzi taka koniecznoĞü, frezem wiĊkszej
Ğ rednicy. Uszkodzenia wi Ċ ksze ni Ī wyznaczone tabelą stosowania koáków Tip-Top, nie
podlegaj ą naprawie systemem Minicombi
- zaznaczyá ekspert.

Po kalibracji kanaáu uszkodzenia oszorstkowaü powierzchniĊ kontaktową niezbĊdną do
aplikacji koáka. Wykonanie naprawy oraz materiaáy są identyczne jak w oponach standardowych. Po naprawie naleĪy zamontowaü oponĊ
na obrĊcz, przestrzegając zasad montaĪu opon
na felgi z systemem kontroli ciĞnienia.
Tekst i zdjĊcia:
Przemysáaw Majchrzak
ą
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