
Gruszka fotograficzna jest stosowana przede 
wszystkim do czyszczenia elementów optycznych, 
matryc w lustrzankach cyfrowych oraz różnych za-
kamarków w  korpusie aparatu, gdzie dostaje się 
kurz. Dzięki niej usuniemy drobinki piasku z gwin-
tów przy obiektywach, filtrach, konwerterach itd. 
Pozbędziemy się także pyłków z powierzchni szkla-
nych, nie narażając ich na zarysowanie. Wydmu-
chamy drobne zanieczyszczenia z wnętrza korpu-
su aparatu, które osiadły na matrycy. Gruszkę mo-

żemy zastosować również do przedmuchania 
szczelin w klawiaturze na-
szego komputera.

Gruszki fotograficzne to akcesoria 
uniwersalne, zatem możemy je stoso-
wać z każdym aparatem. Aktualnie na 
rynku jest wielu producentów gruszek 
fotograficznych, m.in. takie firmy jak: 
Giottos, Hama czy Matin. 

Gruszki możemy podzielić we-
dług materiału z  jakiego są wykona-
ne na sylikonowe lub gumowe oraz ze 
względu na wielkość. 
Dostępne są dmuchawki o  długości 
od kilku do kilkudziesięciu centyme-
trów. Niektóre gruszki posiadają rów-
nież dodatkowe pędzelki nasadkowe, 
przydatne podczas czyszczenia za-
brudzeń, które ciężko usunąć przy 
pomocy samego wydmuchu. Wów-
czas niezbędny jest dotyk mechanicz-
ny pędzelkiem Przykładowo ziaren-
ko piasku, które przylepiło się do fil-
tru w  wyniku ciepła. Należy również 
wspomnieć, że gruszki nie zasysają za-
brudzeń, lecz je wydmuchują, zatem 
nadają się do wielokrotnego użytku. 
Ceny dmuchawek są zróżnicowane 
w  zależności od materiału, wielkości 
oraz estetyki i  jakości ich wykonania. 
Gruszki sylikonowe są trwalsze i bar-
dziej estetyczne, przez co ich cena jest 
wyższa w  granicach 20-40zł. Gruszki 
gumowe dostaniemy już za 12zł. 

-

Przed pierwszym czyszczeniem zalecamy dmuch-
nąć gruszką kilka razy „w powietrze” tak, by prze-
dmuchać zawory, w których czasami osadzają się 
drobinki kurzu w etapie produkcyjnym. Podczas 
czyszczenia wnętrza korpusu lustrzanki zawsze 
pamiętajmy, by aparat skierowany był otworem 
wejściowym w dół (zdjęcie obok). Gruszką nale-
ży dmuchać od spodu, aby wydmuchiwane pyłki 
pod wpływem sił grawitacji mogły wypaść.

 Podczas czyszczenia 
wnętrza korpusu, za-
wsze pamiętajmy, by 
aparat był skierowa-
ny przodem w dół, 
aby zanieczyszczenia 
mogły wypaść w wy-
niku działania sił 
grawitacji. 

Technika czyszczenia polega na wykorzysta-
niu silnego podmuchu wytwarzanego przez 
ściśnięcie gruszki. W  celu usunięcia (wy-
dmuchania) drobinek kurzu, pyłków i  in-
nych drobinek, wystarczy skierować koń-
cówkę dozującą gruszki w  stronę miejsca, 
które chcemy wyczyścić, zbliżyć na odle-
głość ok. 3cm i silnie zdusić. Uzyskamy dzię-
ki temu silny strumień powietrza usuwają-
cy zanieczyszczenia. Czynność tą powtarza-
my kilkakrotnie, aż dane, niepożądane ele-
menty zostaną usunięte. Uwaga! Przy pomo-
cy dmuchawki nie usuniemy substancji lep-
kich, takich jak tłuszcze (odciski palców na 
szkle), do tego będą nam potrzebne inne ak-
cesoria czyszczące. 

 klawiatury komputera

 soczewek i gwintów 
przy obiektywach

 filtrów fotograficznych

Aktualnie na rynku pod pojęciem adapterów znaleźć możemy: adaptery gwintowo-bagnetowe, pierścienie  
redukcyjne, pierścienie odwrotnego mocowania oraz adaptery odwrotnego mocowania. W  tym artykule  
dowiesz się wszystkiego na ich temat: do czego służą, jak działają oraz jak dobrać je do twojego aparatu.

Znalazłeś gdzieś na strychu stary obiek-
tyw lub stosowałeś kiedyś lustrzankę 
analogową i  pozostały Ci obiektywy, 
których nie możesz podpiąć pod swoją 
nową cyfrówkę? Chciałbyś użyć obiek-
tywu innej firmy niż posiadasz apa-
rat (np. pod korpus firmy Sony chciał-
byś podpiąć obiektyw firmy Nikon)? Je-
śli na powyższe pytania odpowiedzia-
łeś twierdząco, to potrzebujesz właśnie 
jednego z  adapterów gwintowo-bagne-
towych. 

Jest to specjalna redukcja wykona-
na najczęściej ze stopów metali, któ-
ra pozwala na zamocowanie obiekty-
wu pod korpus aparatu z  innym mo-
cowaniem niż przy obiektywie syste-
mowym. Przykładowo: posiadamy apa-
rat firmy Sony i chcemy pod niego pod-
piąć obiektyw pożyczony od naszego 
kolegi, ale niestety jest to obiektyw fir-
my Olympus i  posiada inne mocowa-
nie. Potrzebujemy wtedy właściwy ada-
pter SONY    OLYMPUS. Mocowania 
obiektywów są bardzo zróżnicowane. 
Możemy spotkać się zarówno z  gwin-
tami o różnej średnicy (najpopularniej-
sze to M42 oraz M39), jak i bagnetami 
indywidualnie zaprojektowanymi przez 
producentów dla danej serii obiekty-
wów. 

Na rynku dostępna jest bar-
dzo szeroka gama adapterów, 
które pozwolą na najróżniejsze 
kombinacje połączeń. Umożli-

wiają m.in. za-
mocowanie:

obiektywów 
gwintowych 
do korpusów 
aparatów z mo-
cowaniem bagne-
towym, 
obiektywów gwintowych do korpu-
sów aparatów z mocowaniem gwin-
towym innego typu, 
obiektywów bagnetowych do kor-
pusów aparatów z mocowaniem ba-
gnetowym innego typu, 
obiektywów bagnetowych do kor-
pusów aparatów z  mocowaniem 
gwintowym.

Musimy jedynie pamiętać, że obiek-
tywy oprócz mocowania typu gwint lub 
bagnet, posiadają również różne jego 
rodzaje. Na przykład: nowe obiektywy 
firmy Canon posiadają mocowanie ba-
gnetowe typu EF, natomiast starsze mo-
dele mocowanie bagnetowe typu FD. 
Aby właściwie dobrać adapter musimy 
wiedzieć, jaki typ posiadają nasze szkła.

-

Większość lustrzanek cyfrowych pro-
dukowanych obecnie ma jeden znor-
malizowany bagnetowy sposób mo-
cowania obiektywów. Zatem do 
aparatów wystarczy dokupić ada-
pter, który będzie pasował pod dany  
bagnet. Specyfikacje techniczne na te-
mat obiektywu są również podane 

 Firma Canon zamieszcza rodzaj 
mocowania na obiektywie. Zatem, 
aby dowiedzieć się, jakie mocowa-
nie posiada nasz aparat wystarczy 
sprawdzić symbol na obiektywie za-
kupionym w zestawie z aparatem.


