
UROK CZARNEJ PŁYTY
TeksT Malwina OdachOwska, Blue audiO 

Dla pokolenia współczesnych nastolatków pojęcie „płyta” ma znacznie już tylko wirtualne. „Płyta” to dziś 
materiał muzyczny nagrany przez konkretny zespół i objęty jednym tytułem. Takich "płyt" nie kupuje 
się w sklepach, ale pobiera z internetu w formie plików muzycznych. Aby posłuchać muzyki, wystarczy 
dziś... dobry telefon komórkowy i słuchawki. Z drugiej strony wraca do łask stara płyta winylowa. Na 
świecie sprzedaż „gramofonowych nośników” wzrosła w ostatnich latach niemal trzykrotnie, w Polsce 
podobnie. 

Budowa i działanie gramofonu
Igła, umieszczona w rowku płyty, wprawiana 
jest w ruch przez nierównomierności rowka 
w obracającej się płycie. Drgania te przenoszone 
są na wkładkę gramofonową, w której osadzona 
jest igła. Kształt tych nierównomierności 
jest taki, że drgania igły odtwarzają sygnał 
akustyczny zapisany na płycie podczas jej 

nagrywania. W najstarszych urządzeniach igła 
była stalowa, później zaczęto stosować igły 
szafirowe. Ostrze igły szlifowane było tak, by 
promień jego krzywizny wynosił trzy tysięczne 
cala (tj. 76 µm) dla płyt starszych (ebonitowych, 
tzw. normalnorowkowych, odtwarzanych 
z prędkością 78 obr./min) albo 0,001 cala (25 
µm) dla płyt nowszych (winylowych), tzw. 

drobnorowkowych. Aż do lat 70. spotykane 
były gramofony, w których instalowano 
wkładki z igłami obu rodzajów, co umożliwiało 
odtwarzanie wszystkich spotykanych na 
rynku oraz zachowanych w archiwach płyt. 
Igły do odtwarzania płyt drobnorowkowych 
oznaczane były zazwyczaj kolorem zielonym, 
a normalnorowkowych – czerwonym. 

 ZdanieM eksperta  
Płyty to dla kolekcjonera winyli jedna z podstawowych potrzeb. To styl życia, emocjonalna konieczność. Nasi 
klienci są zakręceni na punkcie muzyki, a tę najlepiej słychać z winylu. Bo to nośnik "z duszą", który nie kłamie. 
I jest praktycznie niezniszczalny. Przetrwa nawet 70 lat. 

Najgroźniejsze są dla krążków rysy. Dlatego trzeba dbać o płyty. Chować do opakowania, nie dotykać powierzchni, 
delikatnie czyścić. Co do gramofonów, duże znaczenie dla jakości dźwięku ma jakość igły, wkładki i przewodów 
prowadzących sygnał na wyjście z urządzenia.

Andrzej Odachowski
Blue Audio

Także dopuszczalny nacisk igły na płytę 
drobnorowkową jest znacznie mniejszy 
niż na normalnorowkową – zalecano nie 
więcej niż 5 gramów, co i tak powodowało 
dość szybkie zużycie płyt (współczesne 
mechanizmy gramofonowe umożliwiają 
pracę z naciskiem ok. 1 grama).

Wraz z wprowadzeniem zapisu 
s tereofonic znego na p ł y tach 
gramofonowych wymagania stawiane 
igłom i wkładkom gramofonowym 
wzrosły, pojawiły się inne niż okrągłe 
kształty ostrza igieł, w użyciu znalazły 
się też igły diamentowe w miejsce 
szafirowych. Obecnie najlepsze szlify igieł 
gramofonowych to szlify kwadrofoniczne 
oraz eliptyczne.

W ich konstrukcji rozróżniamy  
5 rodzajów wkładek:

 � piezoelektryczne – mają znaczenie 
tylko historyczne z powodu wąskiego 
pasma przenoszenia, wymagały również 
znacznie większego nacisku na płytę, 
powodując jej szybsze zużycie;

 � elektromagnetyczne – magnes poruszany 
względem cewki, MM – Moving Magnet;

 �magnetoelektryczne – cewka poruszana 
względem magnesu, MC – Moving Coil;

 � elektrostatyczne – możliwe do 
skonstruowania;

 � optyczno-laserowe.

  igła, umieszczona 
w rowku płyty, wprawiana jest 
w ruch przez nierównomierności 
rowka w obracającej się płycie. 
drgania te przenoszone
są na wkładkę gramofonową 
z osadzoną igłą, dzięki czemu 
słyszymy dźwięk.
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Kolejnym ważnym elementem 
gramofonu jest jego ramię. 
Współczesne gramofony posiadają jeden 
z czterech rodzajów ramion. Najczęściej 
spotykane są gramofony z ramieniem 
w kształcie litery J. Kolejne to gramofony 
z ramieniem w kształcie litery S. Występuje 
również rzadka, ale bardzo dobra konstrukcja 
o ramieniu tangencjalnym ("poprzecznym"), 
w której igła gramofonowa prowadzona 
jest w taki sam sposób jak rylec nacinający 
płytę podczas nagrania. Ostatni rodzaj 
ramienia stosowany we współczesnych 

gramofonach to ramię proste – konstrukcja 
ta niweluje siłę odśrodkową wirującej płyty 
działającą na igłę. Zazwyczaj zwalnia 
użytkownika z regulacji "antyskatingu".
Elektryczny sygnał wytworzony przez 
wkładkę gramofonową powinien zostać 
jak najkrótszą drogą doprowadzony 
z gramofonu na odpowiednie dla danego 
rodzaju wkładki wejście przedwzmacniacza. 
Najlepszą jakość dźwięku uzyskuje się, 

stosując cienkie, plecione, ekranowane kable 
z miedzi, ew. srebra.
Poza torem akustycznym duże znaczenie ma 
stabilność napędu oraz solidność wykonania 
obudowy urządzenia. Najlepsze są ciężkie 
obudowy na tzw. trójnogu, wykonane ze 
stopów metali lub drewna. Przekładnie paskowe 
zapewniają przeniesienie napędu bez drgań. 

Dobrym rozwiązaniem są talerze gramofonowe 
wykonane ze szkła. Pożądana jest bardzo dobra 
stabilizacja obrotów talerza. Wiele gramofonów 
ma stroboskop do kontroli regulacji obrotów 
talerza. Są też gramofony z urządzeniem do 
automatycznego startu, w których ramię 
samoczynnie ustawia się na początku płyty, 
z automatyczną zmianą płyt.

Elektryczny sygnał wytworzony 
przez wkładkę gramofonową 
powinien zostać jak najkrótszą 
drogą doprowadzony 
z gramofonu na odpowiednie dla 
danego rodzaju wkładki wejście 
przedwzmacniacza. Najlepszą 
jakość dźwięku uzyskuje się,
stosując cienkie, plecione, 
ekranowane kable z miedzi,  
ew. srebra. 

 wszystko zaczęło się 
w 1857 r., kiedy to Édouard-
-léon scott de Martinville 
skonstruował pierwsze urządze-
nie nagrywające dźwięk, jednak 
bez możliwości jego odtwarza-
nia. Był to fonautograf.
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wspomnień czar
Wielu z nas ma całkiem sporo wspomnień 
związanych z czarną płytą gramofonową. 
W dzieciństwie słuchaliśmy bajek odtwarzanych 
na gramofonie. Starszy brat miał kolekcję singli 
i długogrających płyt węgierskich zespołów 
rockowych. Uwielbialiśmy je przeglądać 
i przypatrywać się okładkom. Przez cały nastoletni 
okres muz yki słuchaliśmy z kaset 
magnetofonowych i winylowych płyt. Dzisiaj, 
w największych sieciowych sklepach muzycznych, 
znów można kupić płytę winylową. Biorąc ją do 
ręki, czujemy jej wagę. Przypominamy sobie, jak 
w ostatniej klasie szkoły podstawowej 
spacerowaliśmy po mieście z płytą pod pachą 
– chodziło o to, żeby wszyscy widzieli, czego 
słuchamy. Okładka była zwykle pełna szczegółów 

i piękna edytorsko. W środku kolejna papierowa 
koperta, a w niej dopiero płyta. Przed 
umieszczeniem jej w gramofonie wycierało się 
ją delikatnie z kurzu specjalną flanelową 
ściereczką. Nastawiało się prędkość. Ramię 
gramofonu wprawiało talerz w ruch i jeszcze 
zanim zabrzmiała muzyka, słychać było lekkie 
trzaski. Muzyka odtwarzana z jednej strony płyty 
długogrającej trwała około 20 minut. Nie dało się 
pilotem przewrócić płyty na drugą stronę. 
Gramofon wymagał aktywnego słuchania, 
zmieniania igły co jakiś czas, żeby stara nie 
porysowała płyty. Rzadko kto pożyczał płyty – dla 
miłośnika muzyki były one zbyt cenne i zbyt łatwe 
do zniszczenia. To były, i znów są, po prostu ważne 
i piękne przedmioty w życiu każdego miłośnika 
czarnego krążka...

histOria 
Wszystko zaczęło się w 1857 r., kiedy to Édouard-Léon Scott de Martinville skonstruował 
pierwsze urządzenie nagrywające dźwięk, jednak bez możliwości jego odtwarzania. Był  to 
fonautograf. W roku 1877 Thomasa Edison stworzył pierwsze urządzenie nagrywające i odtwarzające 
dźwięk - fonograf. Pierwsza konstrukcja gramofonowa powstała w 1887 r., był to projekt Emila Berlinera. 
Powstał on wskutek modyfikacji projektu Edisona. Walec fonografu zastąpiono płytami woskowymi. 
Kolejny przełom to rok 1898, kiedy to płyty woskowe w urządzeniu Berlinera zastąpiono szelakowymi. 

Rewolucja w dziedzinie gramofonów miała miejsce w roku 1925, kiedy na rynku pojawił się gramofon 
elektryczny. W 1947 r. powstała pierwsza drobnorowkowa płyta długogrająca – Long-Play. W 1958 
r. wydawnictwo Columbia wydało pierwszy utrwalony na płycie zapis 
dźwięku stereofonicznego. Rok 1966 to rok Technicsa – pojawił się 
pierwszy gramofon tej marki, opatrzony symbolem 100P, w Polsce 
pierwszy gramofon to Bambino. W 1969 r. pojawił się pierwszy gramofon 
z napędem umożliwiającym Szybki Start - Technics SP-10. Niewątpliwym 
przełomem w przemyśle hi-fi jest rok 1972, kiedy to na rynku pojawił się   
szkocki gramofon Linn Sondek LP12 opracowany przez Ivora Tiefenbruna.

 płyty to dla kolekcjonera winyli 
jedna z podstawowych potrzeb, 
a nawet styl życia. winyl to także 
nośnik "z duszą", który jest prawie 
niezniszczalny. przetrwa nawet 70 lat.
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