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ablarskich !rm jest na "wiecie 
mnóstwo, ale – nie ujmuj#c ni-
komu – Albedo to wytwórnia 

dzia$aj#ca wed$ug modelu autorskiego. 
Nie korzysta z przewodników produko-
wanych masowo przez wielkich produ-

centów i nie ogranicza si%, bynajmniej, 
do ich konfekcjonowania. Tutaj kable 
powstaj# od podstaw – od wytwarzanych 
wed$ug oryginalnej technologii prze-
wodników. 

Grzegorz Gierszewski – w$a"ciciel,  
a zarazem g$ówny projektant !rmy (za-
wód wyuczony z$otnik-jubiler) prac% 
nad ka&dym, nawet najta'szym modelem 
rozpoczyna na etapie najwcze"niejszym  
z mo&liwych. No, mo&e sam nie wydoby-
wa srebra, ale niemal wszystkie pó(niejsze 
dzia$ania !rma wykonuje pod w$asnym 
dachem. Albedo jest jedyne w swoim 
rodzaju. Czy najlepsze – ka&dy ocenia 
indywidualnie, ale na pewno wyj#tkowe. 
Temperatura i czas wytopu, masa wsadu, 
pr%dko") wyci#gania i walcowania, kom-
binacje kszta$tów i przekrojów, wreszcie 
towarzysz#ca ca$emu procesowi dok- 
$adno"), by nie powiedzie): celebra, nawet 
u kablowego sceptyka wzbudz# zaufanie. 

Pan Grzegorz wie, o czym mówi, ale 
te& nie ukrywa, &e ca$y czas doskona-

li swe umiej%tno"ci i próbuje nowych 
rozwi#za'. Pomimo wielu lat w bran&y, 
wydaje si% nadal szczerze zafascynowany 
tym, co robi. Kiedy si% z nim rozmawia, 
wystarczy w$#czy) dyktafon i od czasu do 
czasu wtr#ci) krótkie pytanie. Opowiada 
z pasj#, bez m%drkowania i obgadywania 
konkurencji. W jego s$owach pobrzmie-
wa zarazem pewno") sprawdzonych roz-
wi#za', jak i "wiadomo") niepowodze': 
„Próbowali"my tego, ale nie wychodzi$o. 
Dopiero, kiedy zmienili"my okre"lo-
ny parametr, zacz%$o dzia$a)”. Zdania  
o podobnej tre"ci nie nale&# do rzadko-
"ci i obrazuj#, &e droga do celu nie by$a 
us$ana ró&ami. 

Bydgoska manufaktura gromadzi do-
"wiadczenia i na ich bazie opracowuje 
wyj#tkow# technik% pozwalaj#c# wy-
twarza) coraz lepsze przewody. Ostatnio 
zwali$y mnie z nóg g$o"nikowe Meta-
morphosis, o których napisz% w którym" 
z kolejnych wyda' „Hi-Fi i Muzyki”. 
Zrobi$y takie wra&enie, &e nie mog$em 
si% oprze) pokusie obejrzenia miejsca,  
w którym powstaj#. Wizyta by$a krótka, 
ale tre"ciwa. Po swojej manufakturze 
oprowadza$ mnie Grzegorz Gierszewski.
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srebrnego granulatu. Pochodzi z eksplo-
atowanych w Polsce z$ó&. Dostawc# jest 
KGHM Polska Mied(. Jak wiadomo, sre-
bro, a nawet z$oto wyst%puj# w z$o&ach 
miedzi i s# bardzo po&#danym „efektem 
ubocznym” jej wydobycia. Samorodków 
praktycznie si% nie spotyka, a opowie-
"ci, &e srebro z Australii jest lepsze od 
polskiego mo&na mi%dzy bajki w$o&y).  
Surowiec praktycznie zawsze uzyskuje 
si% w wyniku oczyszczenia rudy.

Nast%pnie granulat wysy$amy do 
wspó$pracuj#cej z nami firmy, która 
oczyszcza go elektrolitycznie i uzysku-
je rezultat 5N (99,999 %). Jest to jedna  
z nielicznych czynno"ci, które zleca-
my na zewn#trz. Jak si% pan wkrótce 
przekona, nawet metalowe emblematy  
z logo firmy i strza$kami do oznaczania 

kierunkowo"ci wykonujemy we w$a-
snym zakresie.

Oczyszczony surowiec te& ma posta) 
granulatu i zostaje poddany pierwszemu 
procesowi o fundamentalnym znacze-
niu. Rozpoczyna si% wytop. Granulat jest 
precyzyjnie odwa&any, &eby w trakcie 
procesu topienia w ca$ej obj%to"ci wsadu 
mo&na by$o zachowa) identyczn# tem-
peratur%.

Piec indukcyjny, z którego korzysta-
my, nie robi szczególnego wra&enia ga-
barytami. Ale nie jeste"my w hucie i nie  
o rozmiary tu chodzi. Dla nas najistot- 
niejsza jest dok$adno"). W du&ych pie-
cach temperatura wsadu mo&e si% rozje&-
d&a) o kilkana"cie, a w skrajnych przy-
padkach nawet o kilkadziesi#t stopni. 
Oznacza to, &e kiedy wn%trze wsadu led-
wie zaczyna si% topi), warstwa zewn%trz-
na dawno jest ju& za gor#ca. Takie ró&-

nice prowadz# do przegrzania surowca  
i nie mogliby"my go u&y). Nam chodzi 
o uchwycenie momentu, w którym gra-
nulat zaczyna si% topi). Zale&y nam na 
tym, &eby utrzyma) zadan# temperatu-
r% w ca$ym procesie wytopu we w miar% 
najkrótszym czasie.

To pozwala osi#gn#) optymaln# kry-
stalizacj% srebra. Tylko takie równomier-
ne nagrzanie do "ci"le oznaczonej tem-
peratury gwarantuje zamierzony efekt.

Topienie odbywa si% w os$onie argo-
nu, a temperatura jest pilnie strze&on# 
tajemnic# !rmy. Proces topienia, masa 
wsadu i temperatura zosta$y wyznaczone 
metod# prób i b$%dów. Stopi) srebro po-
tra! ka&dy, ale sekret polega na ustaleniu 
odpowiedniej procedury i w$a"ciwym 
doborze parametrów. Opracowanie au-

torskiej metody poch$on%$o du&o czasu 
i funduszy. Teraz wiemy nieporównanie 
wi%cej o post%powaniu z materia$em  
i dysponujemy w$asn# metod# jego ob-
róbki.

&R�VLÚ�G]LHMH�SR�Z\WRSLH"
Granulat jest przetapiany na d$ug# 

sztabk% o oczekiwanym kszta$cie. Sztab-
ka wcale nie musi by) okr#g$a. Jeste"my 
w stanie uzyska) przekrój kwadratowy 
czy sze"ciok#tny. Gdyby zaistnia$a po-
trzeba, zrobimy nawet rurk%. Nast%pnie 
taki surowy pro!l o okre"lonym kszta$cie 
jest wst%pnie obrabiany mechanicznie, 
czyli walcowany w specjalnej maszynie 
nazywanej walcark# – pro!lark#. S$u&y 
do uzyskiwania okre"lonego przekro-
ju drutu. Je&eli konstrukcja przewiduje 
np. u&ycie drutów p$askich i okr#g$ych,  
to w$a"nie tutaj uzyskuje si% &#dany 
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kszta$t. Poszczególne ryfy s# tak dobrane, 
&eby obróbka nie powodowa$a gradacji 
materia$u ani p%kania warstwy wierzch-
niej. Maszyna jest sterowana procesorem 
i wyposa&ona w  czytelny wy"wietlacz 
cyfrowy, dzi%ki którym mo&na uzyska) 
bardzo wysok# dok$adno") wykonania 
i pe$n# powtarzalno"). Korzystaj#c z tak 
precyzyjnych narz%dzi mo&na, po pierw-
sze, uzyska) kszta$t, jaki tylko zamarzy 
si% konstruktorowi; po drugie za", utrzy-
ma) re&im technologiczny niezb%dny 
przy produkcji przewodników najwy&-
szej jako"ci. 

Poza kszta$tem i "rednic# zyskuje si% 
wp$yw na pr%dko") przesuwu surowe-
go drutu, co dodatkowo zwi%ksza do-
k$adno") wykonania. Nie spieszymy si%  
i robimy wszystko bardzo starannie. Le-
piej, &eby klient poczeka$ dzie' czy dwa  
d$u&ej, ni& by$ nie do ko'ca usatysfak- 
cjonowany brzmieniem zbyt szybko wy-
ci#gni%tego przewodu. Warto podkre"li), 
&e tylko prawid$owo dobrane parametry 
pozwalaj# zachowa) struktur% materia$u. 
Tutaj równie& ka&da !rma opracowu-
je w$asn# technologi% tak, aby uzyska) 
optymalne efekty.

Jedna maszyna s$u&y do obróbki geo-
metrii okr#g$ej, a ta, przy której stoimy, 
jest wykorzystywana do uzyskiwania 
przewodników kwadratowych. Jej druga 
strona umo&liwia walcowanie p$askich 
ta"m. W przypadku ta"my najwa&niej-
sza jest powtarzalno") grubo"ci. Tutaj 
nieoceniony okazuje si% wspomniany 
wy"wietlacz, który umo&liwia kontrol% 
obróbki z dok$adno"ci# do setnej cz%"ci 
milimetra i szybkie nanoszenie ewentu-
alnych korekt. Ta maszyna zosta$a przy-
gotowana specjalnie dla nas i uwzgl%dnia 
specy!k% dzia$alno"ci Albedo.

&R�GDOHM"
Gotowy przewodnik o &#danym kszta$-

cie i "rednicy jest nawijany na szpule  
i poddawany wy&arzaniu. Proces trwa 
bardzo d$ugo i przebiega, podobnie jak 
topienie granulatu, w os$onie argonu. 
Chodzi o to, &eby unikn#) niepo&#da-
nych reakcji chemicznych z substancjami 
obecnymi w "ladowych ilo"ciach w po-
wietrzu. 

Jak wspomnia$em, wy&arzanie trwa 
bardzo d$ugo, ale ten czas jest niezwy-
kle istotny, mo&e nawet najwa&niejszy  
w ca$ym przygotowaniu przewodnika. 
Podzielili"my je na etap wst%pny i ko'-
cowy. Ka&dy ma w$a"ciw# temperatur%, 
krzyw# jej narastania oraz czas, w któ-
rym przewodnik znajduje si% w piecu. 

Po zako'czeniu wy&arzania przewodni-
ki stygn#, a kiedy osi#gn# temperatur%  
pokojow#, mo&na przyst#pi) do nak$a- 
dania izolacji.

&]\P�L]ROXMHFLH"
Materia$y s# ró&ne – zale&nie od za-

stosowania. Mo&e to by) izolacja mi%kka 
albo twarda, ze wzgl%du na 20-procento-
w# domieszk% te*onu. Czystego te*onu 
nie u&ywamy, poniewa& w po$#czeniu 
ze srebrem brzmienie staje si% zbyt ja-
sne, natarczywe i jazgotliwe. Zewn%trz-
ne koszulki s# bardzo elastyczne i zro-
bione z czystego silikonu w przypadku 
wi%kszo"ci naszych $#czówek. Ich wy-
konanie zlecamy zewn%trznej !rmie. Na 
wierzch nak$adamy dwie warstwy siatki 
elektrostatycznej. Koniecznie dwie, bo 
tylko wtedy zabezpieczaj# dodatkowo 
przewód nie tylko przed uszkodzeniem 
mechanicznym, ale te& przeciwdzia$a-
j# gromadzeniu si% $adunków elektro-
statycznych na powierzchni. To bardzo 
wa&ne. W &adnym modelu nie post%pu-
jemy inaczej.

Produkcj% izolacji musimy zleca) na ze-
wn#trz, poniewa& przy naszej skali dzia-
$alno"ci wytwarzanie jej by$oby zupe$nie 
nieop$acalne. Oprzyrz#dowanie i maszy-
ny s# bardzo drogie, a ich amortyzacja 
trwa$aby zdecydowanie zbyt d$ugo. +eby 
taki zakup by$ op$acalny, musieliby"my 
potrzebowa) kilku kilometrów koszulek 
dziennie, co jest po prostu niewykonal-
ne. Manufaktury nawet znacznie wi%ksze  
od naszej kupuj# izolacj% od zewn%trznych 
dostawców. Reszt%, wy$#czaj#c wtyki WBT 
i Furutecha, wykonujemy sami wed$ug 
autorskiej metody i z zachowaniem naj-
dok$adniejszej kontroli na ka&dym etapie. 
Przypuszczam, &e w Polsce nie ma drugiej 
!rmy, która zaczyna$aby od tego, &e sama 
wytapia przewodniki. Na "wiecie zapewne 
takowe si% zdarzaj#, jednak i one nale&# 
do rzadko"ci. Regu$# w bran&y kablowej 
jest korzystanie z gotowych przewodni-
ków kupowanych u du&ych producentów. 
Przewa&nie ich dzia$alno") rozpoczyna 
si% od pomys$ów na geometri% i $#czenie 
ró&nych "rednic b#d( typów przewod-
ników, jak skr%tki, ta"my, druty. Nadal 
jednak korzystaj# z tego, co jest dost%pne  
u du&ych dostawców. My natomiast jeste-
"my w stanie wp$ywa) nawet na kszta$t  
wielko") przewodnika, a tak&e $#czy) je  
w dowolnych kon!guracjach. Mo&liwo"ci 
s# niesko'czone.
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Je&eli chodzi o wtyki do kabli sygna$owych i banany do  
g$o"nikowych, to kupujemy je od renomowanych producentów 
zewn%trznych. Wybieramy takie, które cechuj# si% bardzo nisk# 
oporno"ci# – s# wytwarzane z miedzi berylowej. W przypadku 
z$#cz RCA rodowanych pin gor#cy i masowy wa&# dok$adnie 
tyle samo – 1,2 grama, a obudowa znajduje si% ca$kowicie poza 
torem sygna$owym. Wtyki do przewodów zbalansowanych wy-
konuje ta sama !rma co RCA. Materia$em równie& jest mied( 
berylowa, a kontakty s# dodatkowo rodowane. Ten rodzaj z$#cz 
wykorzystuje np. Acrolink w wysokich modelach swoich kabli. 
Korzystamy tak&e z WBT i Furutecha. Do najwy&szego modelu 
$#czówki, który ca$y czas jest w fazie przygotowa', b%dziemy 
prawdopodobnie stosowa) najwy&szy model Furutecha z serii 
Carbon.

Natomiast wtyki wide$kowe wykonujemy sami. Materia$em 
jest srebro poddawane obróbce identycznej jak w przypadku 
przewodników. Przechodz# wi%c wytapianie, odlewanie, wal-
cowanie i wy&arzanie. Wtyki s# wykrawane w prasie pneuma-
tycznej, po czym wyt$aczamy na nich logo !rmy. Ostateczn# 
g$adko") i blask nadajemy poprzez szlifowanie. Odbywa si%  
to tak, &e nieobrobione wide$ki tra!aj# do maszyny zwanej  
wirówk#, wyposa&onej w dwa kosze. Szlifowanie jest podzielo-
ne na etap wst%pny i ko'cowy. W pierwszym koszu znajduj# si% 
kszta$tki ceramiczne o wi%kszej "rednicy, w drugim o mniej-
szej. Odpowiednia gradacja „kamyczków”, czas i dozowanie 
p$ynu pozwalaj# oszlifowa) surowy wtyk. Nast%pnie z$#cza s# 
utwardzane powierzchniowo przez maszyn% od"rodkow# za 
pomoc# stalowych kulek. Przy okazji uzyskujemy jeszcze g$ad-
sz# powierzchni%.

1RZLQNL�Z�WHFKQRORJLL�SURGXNFML"
W trakcie wst%pnego walcowania przewodników stosuje-

my od niedawna myjk% ultrad(wi%kow#, wykonan# na nasze 
zamówienie. Podobne urz#dzenia stosuje si% do czyszczenia 
p$yt winylowych. Chodzi o to, &eby jak najdok$adniej oczy"ci) 
zewn%trzn# powierzchni% materia$u, aby nie pozosta$y na niej 
&adne zabrudzenia.

Obróbka przewodów okr#g$ych odbywa si% na tzw. ci#garce, 
która ma mo&liwo") bardzo dok$adnego ustawienia pr%dko"ci 
przeci#gania. Aktualnie w naszej pracy wykorzystujemy g$owice 
z naturalnego diamentu. Daje to mo&liwo") uzyskania najg$ad-
szej powierzchni przewodnika, jaka wspó$cze"nie jest mo&liwa. 
Warto zaznaczy), &e przemys$owe przeci#ganie drutów odbywa 
si% bardzo szybko. Pr%dko"ci rz%du 500 m/min nie s# niczym 
nadzwyczajnym. My schodzimy znacznie poni&ej 50 m/min, 
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czyli dzia$amy dziesi%ciokrotnie wolniej. Dzi%ki temu struktu-
ra srebra zostaje zachowana. Szybkie przeci#ganie jest efektyw-
ne ekonomicznie, ale, niestety, materia$ si% nagrzewa. Stosuje 
si% wtedy ch$odziwa na bazie rozpuszczalników, co, poza sam# 
temperatur#, równie& nie wp$ywa korzystnie na struktur% me-
talu. Dodatkowo w tak szybkim procesie napr%&ane s# $#czenia 
mi%dzycz#steczkowe w metalu, co niekorzystnie przek$ada si% 
na d(wi%k. My stosujemy wy$#cznie oleje silikonowe, które nie 
wchodz# w reakcj% z powierzchni# metalu.

Sami wykonujemy elementy ozdobne, takie jak klamry spi-
naj#ce czy loga. Jako ciekawostk% dodam, &e na logo w przewo-
dach kolumnowych wykorzystujemy srebro próby 925 – takie 
samo jak u&ywane do produkcji bi&uterii. S$u&y do tego stero-
wana numerycznie obrabiarka CNC. Tej samej maszyny u&y-
jemy do produkcji elementów ramienia naszego gramofonu, 
którego przygotowanie jest ju& zaawansowane.

Od niedawna w trakcie walcowania stosujemy tak&e dema-
gnetyzacj%. Jak wiadomo, srebro nie jest metalem magnetycz-
nym, ale wp$yw tego procesu jest zdecydowanie s$yszalny. Nie 
rozumiemy tego zjawiska, ale w ods$uchu jest wyra(ne. Niewy-
kluczone, &e silne pole magnetyczne w g$owicach u&ywanych 
do obróbki wp$ywa na przewodnik. To hipoteza i mo&e cho-
dzi o co" zupe$nie innego, ale nie zmienia to faktu, &e dema-
gnetyzacja przynosi jednoznacznie pozytywne efekty. Dlatego 
wzbogacili"my technologi% o ten proces i jeste"my przekonani, 
&e korzystnie wp$ywa na brzmienie. Demagnetyzowane s# rów-
nie& wtyki i gotowe kable po konfekcjonowaniu. 

Aktualnie jeste"my w trakcie opracowywania procesu krio-
geniki przewodników. Je&eli próby wypadn# pomy"lnie, zasto-
sujemy ten proces w naszej produkcji okablowania.

Tak wygl#da ogólny zarys procesu produkcji w naszej !rmie, 
ale jak wiadomo, diabe$ zawsze tkwi w szczegó$ach. Czasem 
niewielka zmiana jednego parametru albo drobna mody!kacja 
geometrii w zaskakuj#cym stopniu przek$ada si% na brzmienie. 
Dobre teoretyczne podstawy to jedynie pocz#tek dzia$alno"ci. 
Do ca$ej reszty trzeba doj") samemu.
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